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INTRODUCERE

Volumul al IV-lea al colecţiei .Docum~nte prţvind tevoluţia .de la 1848
în ţările române. C. Transilvania cuprinde perioada dintre 14-25 mai 1848,.
carecorespunde intervalU;lui de timp dintre Adunarea :Naţională de la Blaj
şi pregătirea Dietei de la Cluj a stărilor privilegiate. Documentele acestui volum.
prezintă un răstimp hotărîtor în desfăşurarea revoluţiei : întrunirea celor
40 000 de reprezentanţi ai românilor transilvăneni pe Cîmpia Libertăţii de
lîngă Blaj şi urmările ei din a doua jumătate a lunii mai. Mai puţin de·
două săptămîni, socotite în timp, de însemnătate istorică incontestabilă însă.
În aceste două săptămîni revoluţia se dezvoltă din punct de vedere ideologicşi politic, i~u masele populare şi conducătorii ei se maturizează. La Blaj împreună formulează şi hotărăsc programul revoluţionar. El prevedea rezolvarea
radicală a problemelor sociale, politice, economice şi culturale, adică egala
îndreptăţire a poporului român, condiţie sine qua non, a propăşirii acestuia:
desfiintarea iobăgiei si împroprietărirea tăranilor; recunoasterea natiurfii
român~ egal îndreptăţită· din punct de v~dere politic; drepturi burghe-ze.;.
democratice.
Însemnătatea evenimentelor din a doua jumătate a lunii mai explică.
bogăţia şi importanţa informaţiei documentare. Ea este, în cea mai mare
parte inedită, asemenea celei cuprinse în volumele precedente ale colecţiei ..
Cele 329 documeţ1te cuprinse în volum redau istoriei o informaţie care îmbogă
ţeşte· mult, cantitativ şi calitativ, cunoştinţele de pînă acum referitoare la
această

perioadă.

Volumul debutează cuistoricul discurs rostit la 14 mai de Simion Bărnu
ţiu, ideologul revoluţiei româneşti, în catedrala de la Blaj. Oratorul face un
rechizitoriu pe cît de aspru, pe atît de drept, faţă de stările de lucruri din
Transilvania acelei vremi. El aduce argumente istorice convingătoare pentru
respingerea uniunii forţate a Transilvaniei cu Ungaria. Totodată ideile şi
judecăţile revoluţionare cuprinse în magistralul discurs vor sta la baza
formulării programului de emancipare socială şi naţională.
Participanţi la Adunare, români, maghiari şi germani îi relevă însemnă
tatea, fireşte fiecare de·pe poziţii proprii. Subliniază in unanimitate maturitatea şi spiritul de disciplină al maselor, precum şi organizarea desăvîrşită
a adunării (doc. 7, 51, 71, 83, 96, 107, şi 146). Cu toate· acestea Guberniul
nobiliar, în frunte cu guvernatorul Teleki, îi adn1onestează pe preşedinţii
Adunării, episcopii ·Şaguna şi Lemeni, reproşindu-le că au transformat intr-o
Aqunare naţională populară consfătuirea care, p'otrivit aprobării oficiale,.
ar fi trebuit să se restrîngă la protopopi şi la un număr redus de intelectuali;
că nu au îndepărtat de la Adunare zecile de mii de oameni veniţi la Blaj
fără permisiunea organelor locale ale puterii de stat nobiliare;· că au îngă
D.uit proclamarea naţiunii române independentă şi constituţională; că au
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admis să se depună jurămîntul pe'naţiuliea/::română; că au permis să se
discute , ,legalitatea" arestării lui Florian Mic aş; că au acceptat să se aleagă
delegaţii prea numeroase pentru a prezenta împăratului şi Dietei, sub forma
unei petiţii, programul adoptat de adunare; că au fost de acord cu punerea
în discuţie a tribunalelor statar:ale; că nu s-au opus constituirii comitetului
naţional român, care urma să-şi aibă sediul permanent la Sibiu, cu misiunea de
a convoca o nouă adunare după primirea răspunsurilor împăratului şi Dietei~
La rindul lor, Szasz Karoly, Jakab EJ.ek, baronul Banffy Mikl6s şi alţi
reprezentanţi ai autorităţilor nobiliare, participanţi la Adunare, in rapoartele
înaintate fie guberniului Transilvaniei, fie guvernului Ungariei, atrag aten~
ţia asupra rolului de conducători al lui S. Bărnuţiu~ A. Şaguna, Al. PapiuIhrian. R~ferindu-se la acelaşi eveniment, liderii nobilimii liberale semnalau
cu ingrijorare membrilor guvernului de la Pesta pote11ţarea conştii11ţei naţio
n:1le a p:uticipanţilor. Întărirea conştiinţei naţionale a românilor .punea
in pericol realizarea uniunii, in cazul că ea nu ar fi votată în grabă de apropiata Dietă a stărilor privilegiate, in care. româl).ii nu ·aveau· reprezentanţi
(doc. 7, 51,52,83 , 96, 136, 145, 146, 156, 158, şi 177).
Rapoartele oficialităţilor nobiliare reflectă creşterea stării revoluţionare a m1.selor pop~lare dit~ intreaga Transilvanie in cele trei zile
3le Adunării de la Blaj. Indeosebi ţărănimea iobagă, încrezătoare în hotărîrile
pe care reprezentanţii săi le vor lua la Blaj pentru ,emanciparea socială şi naţio
nală se agită, se răzvrăteşte, refuză să mai indeplinea~că robotele şi să mai
dea ascultare poruncilor oficialităţii, v~dind astfel o evidentă nerăbdare în
înlăturarea nedreptăţilor sect..lare. Astfel se petrec lucrurile în comitatul
Turda, în localităţile Rimetea şi Colţeşti, dar şi în cele din Cîmpia Transilvaniei, ;unde principalii "instigatori'' ai iobagilor români şi maghiari se dovedesc
tatăl lui Al. Papiu-Ilarian şi însuşi Al. P1.piu-Ilarian din Budiul de Cîmpie,
I. Mărgineanu din Dătăşeni şi N. Vlăduţiu din Bogata de Mureş. La .fel de
activi sînt iobagii români, dar şi ţăranii secui din scaunul Arieş, aceştia din
urm{t refuzind să mai participe la gărzile cetăţeneşti. O:deosebită amploare
ia mişcarea ţărănească în satele comitatelor Alba de Sus şi Alba de Jos:
J\([ihalţ, Beţa, Cistei, Obreja, Cergău Mare, Vecerd, Călvasăr, Veseuş.În unele· din
aceste ~a te ţăranii nu numai că refuza să mai presteze robot ele, dar rup afişele
prin care· se anunţa introducerea tribunalelor statariale şi chiar taie stilpii
spînzurătorilor. În comitatul Hunedoara oamenii baronului' Bornemisza
(mempru al guvernului) din satefe .. de pe domeniul Ilia, dau dovadă
de o impotrivire .dîrză faţă de prestarea slujbelor jobăgeşti. ~ C9ntinuă
împotrivirile in comunele Dragu, Voivodeni, Chiochiş şi Agriş dip. comitatul
Dăbîca, cu toate că preotul Ilie Gheţe a fost arestat şiîntetnniţat. In comitatul
Cluj procedează la fel sătenii din Mierţa) Zimbor, Sutoru şi Bercea, unde este
acuzat ca, ,instigator" preotul Ştefan Dumitru. Nici cei din comitatul Tirnava
nu rămin mai prejos, fie că era vorba de iobagii români, fie de iobagii saşi.
Pentru a-şi cîştiga şi apăra drepturile, ţărap.ii din Bălca,ciu, Tirnava şi Tîrnă
vioara se organizează în gărzi cet.ăţeneşti. In districtul Făgăraş agitaţ~ile sint
provocatedeproblemastăpiniriipădurilor(doc.15,J8,.29, 40, 55,.56, 10J,.. t.12,
114,şi122).
.
, : ·:
, .
Agitaţii şi :t;,ăzvrătiri se semnalează de asemenea in secuime, atît printre
graniceri, cit şi printre iobagi. Ca instigatori sint invinuiţi unii intelectuali,.
printre care şi avocatul Gal. Continuă să fie dirzi. in· acţiunile lor antinobiliare meti ales grănicerii din Turia. De agitarea secuil,or. din cele şapte. sate
care aparţineau districtului Braşov sînt invinuiţi fraţii Bong, avocatul Donath
Pal şi notarul Mikl6s din Cernat (doc. 58, 88,-90, 117, .şi 118).
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Nemultumirile se -manifestă sub forma unor răzvrătiri si în comitatele
bănătene si v~stice, cunoscute sub numele de "Partium", cu toate că aici iobăgia
fuses~ de~fiinţată teoretic din aprilie ... Nemulţumirile ~e datorau pe de:o parte
pămînturilor ara bile. şi păşunilor răpite co:rnunităţilor săteşti de către foştii
stăpîni feudali cu ocazia comasărilor oe. au avut loc in deceniile de dinainte
de revoluţie, pe care foştii iobagi voiau să le recupereze. Acest înţeles il au
şi mişcările foştilor)obagi din Pecica: (oomitatul Arad), Duleu şi Herendeşti
(comitatul Caraş). Răz,vrătirile au. G\lprins acele localităţi din comitatele
vestice unde inainte. d~ 184S trăiseră' mulţi jeleri alodiali şi curiali, pe care
legea, agrară,: .votată de __Dieta nobiliaTă de la Bratislava, i-a exclus de la eliberare şi improprietărire. Intr-o atare situaţie se găsea o bună parte din locuitorii
satelor: Andrid,. Curtuiuşeni; Dîndeşti, Domneşti, Portiţa şi Vereghin (comitatul Saţu Mare), Camna;-Minişel, Şilindia,-Răpsigul de Sus şi de Jos (comitatul
Arad). In comitatul Caraş jelerii refuză să mai efectueze slujbe iobăgeşti
chiar şi cu plată~ Tot in Caraş, foştii iobagi nu mai respectă proprietăţile şi
monopolurile senidriale .(.morăritul, Cîrciumăritul şi măcelăritul) lăsate de
lerea agrară foştilor stăpîni feudali (doc. 26, 45, ,67, 69şi 106). . .
Întrudt către· mijlocul !anii mai oficialitatea unor comitate. vestice
. a hotărît anexarea .la Ungaria a comitatelor Crasna, Solnocul de Mijloc şi •
Zarand; precum şi· :a·. districtului Chioar, îm:r;otriva voinţei populaţiei,
in majoritatea ei ;româ.uească, iobagii de aici luptă fie pentru extinderea
legii agrare din Ungaria~ şi asupra lor, ·cu scopul de a deveni şi ei oameni
liberi şi proprietarţ deplini pe sesiile proprii, fie pentru a-şi recupera păşunile
şi pămînturile arătoarerăpite de nobili inainte de revoluţie. Astfel procedează~
de exemplu, locuitorii din Poieniţa şi Hodod (doc. 20, 21, 22, 43, 46, 9{şi 123).
Împotriva ·miscărilor · revolutionare antifeudale ale maselor tărănrsti
autorităţile nobiliar'e au illjtervenit' peste tot cu forţa armată. Au fosi:. trimi~e
unităţi militare in sate; s-a introdus judecata statarială; au fost arestaţi
şi întemniţaţi conducători şi "instigatori" la răscoală; s-a recurs la episcopi
şi preoţi pentru a-i ;convinge pe ţărani să respecte proprietatea nobiliară
şi să ·îndeplinească' s1ujbele iobăgeşti pînă ce acestea vor fi desfiinţate pe
cale legală; s-au făcut eforturi să-i, ,convingă" pe grănicerii secui să pornea·scă
impotriva iobagilor români răzvrătiţi, cum a procedat nobilul liberal Berzenczey Laszl6, sau cum intentionau să actioneze trimisii guvernului de la
Pesta, Hajnik, Klapka şi Gal, pentru a sal~a poziţiile e~onomice şi politice
ale cla~~i dominante (doc. 12, 14~ 39, 40, 55, 56, 79, 99, 111, 114şi 116).
În timpul celor trei zile ale Adunării Naţionale de la Blaj, in satele şi
orasele Transilvaniei agitatiile sifrări:linfările tărănimii nu s-au linistit, deoarec~ cauzele ce le-au genera:t con'tinuau cu acee~şi intendtate. Pe lîngă acestea .
n-a lipsit nici influenţa 'întîmplărilor din afară, mai ales a ceJcr retrecute
in imperiul habsbLrgic şi' în' capitala acestuia, Viena, unde la 15 mai a
izbucnit din nou revoluţia, provocată de desfiinţarea gărzii cetăţeneşti a
studenţil0r şi de ·ne:rimlţumirile faţă de constituţia şi legea electorală din
aprilie. 20 000 de 03;ffieni înarmaţi au înconjurat burgul imperial, silindu-1
pe împărat la concesii cu caracter democratic (coc. 47).
· Problema cea ~ai gravă. şi cauze1 determinantă a mişcărilor şi revoltelor,
a agitaţiilor şi a c9nflicţelor a 'fost: uniunea Transilvaniei cu Ungaria pe care
o voia nobilimea II1.C1ghiară, impotriva voinţei poporului român şi a saşilor.
Conflicte intre găr?ile cetăţeneşti din Cluj şi "birocraţia săsească" ce se
împotrivea uniunii ·au avut loc, de asemenea agitaţii antiuniuniste ale românilor şi saşilor, care <uJi fost influenţaţi, după opinia oficialităţii din Transilvania~_de ,,camarila~' ,vie'neză şi de ,,rep~ezentanţii" acesteia în Tran~ilvania~
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între care maiorul \Valdstein- Wartenberg şi funcţionarul Rosenfeld din
Sibiu (doc. 26).
.
Pentru a-i solidariza pe români in sprijinul luptei lor, dar şi ca urmare
a inf~uenţei spiritului vremii, saşii hotărăsc abolirea tuturor ingrădirilor impuse românilor, repunerea lor in drepturi politice şi eliberarea jelerilor de pe
, ,prtmintul crăiese''.
Spiritul vremii c11prindea, in acea primăvară a popoarelor, şi problema
, ,naţionalităţilor", inţelegindu-se drepturi politice pe seama naţiunilor şi
naţionalităţilor, unirea celor despărţite prin graniţe artificiale in state naţio
nale. Idei prezente la Adunarea de la Blaj şi in toate teritoriile româneşti.
Sub forma Daciei şi Dacoromaniei se închipuia ţara unificată, prin unirea
tuturor teritoriilor etnice româneşti- un stat naţional unitar, idei propagate
de buni patrioţi- intre care e nominalizat Constantin Romanu la Blaj _:_in
toate ~părţile locuite de români (doc. 96 şi 130).
In Banat românii şi sirbii sint Cllprinşi de acelaşi "spirit al vremii",
se solidarizează in acţiuni comune pentru recunoaşterea lor ca naţiuni pe
ten1eiullibertăţii, egalităţii şi frăţietăţii. În vederea izbinzii acestor dorinţe
şi tendinţe era necesar sprijinul maselor populare. Conştiinţa politică a acestora trebuia trezită şi ·alimentată. AS,emenea semnifiCaţie au indemnurile
oamenilor politici români bănăţeni adresate ţăranilor de a se inscrie in listele
de alegători pentru deputaţii dietali, protestele impotriva măsluirii de către
oficialitate a listelor de alegători la Timişoara, faţă de tendinţele de autonomie
ale românilor; insistenţele românilor de a se intru ni congresul bisericii ortodoxe la Timişoara şi nu la Karlowitz etc. (doc. 16, 36, 49, 59, 68, 82 şi 106).
Faţă de asemenea stare de spirit revoluţionară, autorităţile din Transilvania încearcă si alte căi, pe lîngă cele obisnuite: amenintările, tribunalele
statariale, trimiterea armatei de represiune' in sate, arest~rea şi inchiderea
sătenilor etc. Clerul superior este folosit in scopulliniştirii oamenilor. Episcopii
Le1neni si Saguna adresează indemnuri credinciosilor celor două biserici
ron1âneşti p;ezenţi la Adunarea Naţională de la Bla) de a fi ascultători faţă
de dregătorii oficiali şi d~ a presta robotele pină la votarea legii desfiinţării
iobăgiei de către Dietă. In acelaşi scop, de potolire a agitaţiilor ţărănimii,
guvernatorul Transilvaniei credea că va influenţa starea de spirit a mulţi
milor prin asigurarea unui loc in Dieta Transilvaniei .pentru episcopul Şaguna,
{Len1eni era deputat de drept). Dar, deoarece nici guvernatorul nu era pe
deplin convins de eficacitatea unei asemenea măsuri înşelătoare, cere jmperativ celor doi episcopi să dizolve fără intirziere Adunarea de pe· Cîmpia
Libertăţii de la Blaj (doc. 10, 38, 52 şi 53).

*

Cit de puţin cunoştea guvernatorul conştiinţa poporului român şi_, cit
de mult se insela acesta in eficacitatea măsurilor luate vor dovedi evenimentele din Tran~ilvania în cele 10 zile ce au urmat Adunării de la Blaj, cînd
miscarea revolutionară a românilor ardeleni se dezvoltă si mai mult, in
arn'ploare şi prof~nzime' se radicalizează in revendicări şi ~cţiuni. .
Cele trei zile de după Adunarea Naţională de la Blaj (18-,---20 mai) sint
dominate de aceleaşi probleme cu caracter social şi naţional deopotrivă:. refuzul
ţărănimii de a-şi indeplini obligaţiile iob'igeşti; agitaţii, mişcări, răzvrătiri,
răscoale locale impotriva rînduielilor nedrepte; impotriviri faţă de tendinţele nobilimii de uniune forţată a Transilvaniei cu Ungaria; recunoaşterea
românilor ca naţiune constituţională; teritoriu propriu format din comitatele
locuite de populaţia român~ască majoritară, in care limba administraţiei şi
justiţiei să fie româna; riediscutarea uniunii Transilvaniei cu Ungaria pînă
cind românii nu vor fi şi ei teprezentaţi in Dietă, proporţional cu numărul
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lor; proiecte de înfiinţare a unui imperiu dac ce s-ar întinde phiă la Tisa (doc.
96 şi 145}. Faţă de asemene.a probleme fundamentale nu existau nicigrupări şi
nici orientări divergente, aşa cum raportau reprezentanţii oficialităţii la Adunarea Naţională de laBlaj şi cum, înşelîndu-:i aparenţele, au crezut şi unii
dintre istoricii ce s-au ocupat cu asemenea problen1e. Existau unele nuanţe
din punct de vedere al tacticii folosite pentru satisfacerea acestor fundarnenc..
tale revendicări; o tactică mai subtilă, reprezentatrt de episcopul Lerneni,
cunoscut colaborator al oficialităţii şi de nepotul acestuia, de un preot din
Şimleul Silvaniei, de Leon Voica (?} (nume necunoscut), de Ioan Bob şi de
-cîţiva tineri din Tîrgu Mureş ( ?) ; o nuanţă mai moderată, în sensul obţinerii
satisfacerii aceloraşi drepturi pe seama poporului român prin tratative şi
înţelegeri, in frunte cu Paul Dunca, Augustin Ladai, Marian şi Ioan Eran; in
sfîrşit, a treia, hotărît antiunionistă, reprezentată de tribunii şi ideologii
revoluţionari romantici şi democraţi: Al. Papiu-Ilarian, Vasile Nemeş, Ioan
Puşcaşiu (Puşcariu), Avram Iancu, Ioan Buteanu, Gaetan, Simion Bărnuţiu,
August Treboniu Laurian şi Ioan Raţiu. Aceştia şi alţii asemenea lor voiau
"nu mai putin decît unirea Tării Românesti, a Moldovei si Transilvaniei, în
vederea: restaurării vechii D~cii" (doc. 146).
'
Masele populare nu cunoşteau ş lnu înţelegeau , ,diflomaţiile" unor
intelectuali ce le reprezentau în mod real ·interesele, folodnd mijloacele şi
metodele socotite mai potrivite ducătoare la scopul final. Masele populare
cunoşteau şi foloseau metodele directe, revoluţionare, singurele, de fapt,
eficiente in împrejurări revoluţionare. Agitaţii de mai mare amploare, raportau autorităţile, se manifestă după Adunar~a de la Blaj în Cîmpia Transilvaniei, instigată de , ,agitatori" , între care e amintit Tit, fiul preotului din
Dileu Vechi, şi cancelistul Ioan 1'1ărgineanu din Dătăşeni (doc. 112şi 144). Nu era
nevoie însă de , ,agitatori" şi nici de , ,instigatori" pentru agitaţiile, răzvrăti
riie. şi răscoalele ţărănimii. Motivele reale erau suficiente pentru a provoca
asemenea manifestatii în toată Transilvania. Documentele incluse în acest
volum le sesizează cÎnd într-un loc cind in altul, nu pe toate însă. Multe vor fi
fost cuprinse in alte rapoarte, pierdute sau necunoscute de autorii acestei
colectii. Suficiente, totusi, cele cunoscute si selectate in volumul de fată pentru a' avea o imagine cu privire la întimplă~ile acelor vremuri, in Transilvania ..
Astfel locuitorii din Metiş (Alba de Sus), in dorinţa lor de a pune capăt
nedreptăţilor şi suferinţelor, înscrise, după părerea lor, in documente păstrate
in arhive, îşi îndreaptă furia impotriva acestora in credinţa că distrugîndu-le
înlătură însăşi nedreptăţile (doc. 101, 102).
În cele mai multe sate. ţărănimea î:şi 1nanifestă nemulţumirea impotriva opresorilor înşişi, devastîndu-le sau· ocupindu-le pădurile, refuzind să-şi
mai onoreze obligaţiile urbariale, cum făceau cei din Calvasăr, Mihăileni •.
Boarta:, Stenea din comitatul Alba de Sus. Tribunalul statarial si armata
trimisă impotriva oamenilor erau mijloace folosite de nemeşime impotriva
.răscoalelor, cumle caracterizează oficialitatea comitantensă (doc. 114). Acţiuni
revoluţionare erau socotite mişcările ţără·nimii din satele Turdaş, Hopîrta,.
Şpălnaca, Soroştin şi Beţa, Vurpăr şi Vinţu de Jos din comitatul învecinat
Alba de Jos, unde oamenii au incercat să ocupe cu forţa păşunea comunală,
pădurea şi pămînturile nobiliare, au~ refuzat să se mai supună autorităţilor
şi să mai presteze slujbe iobăgeşti. In unele localităţi din acest comitat se·
înregistrează după Adunarea de la Blaj: nesupuneri faţă de autorjtăţi,.
alungări de notari maghiari şi de paznici ai pădurilor, ocuparea unor păduri
pe care le socoteau de drept ale lor. În comitatul Cluj locuitorii din Boju il
alungă pe arendaşul Miiller Karoly, înstăpinindu-se asupra pămîntului. Ca şi
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in alte locuri; arrnata, întărită cu unităţi ;noi; era:singtrd:tFihijlot de liniştire
a răsculaţilor (doc. 127, 136,137,:165 şi· 166):: · · · · '' ' .. ·. ,·. ·
Locuitorii din Dileu Vechi, Iclandu ;Mare şi Budhl' ·de •. Cîmpie 'din' comitatul Vţcin Turda; în loc să se prez:inteîn fa;ţa·autorităţildr,: se·înarmează cu
furci, topoare, bîte şi invită pe împtiternicitul· comitatului să vină intre ei
·dacă are să le comunice ceva. Pentru caexempTullm:·:să·nu inolipsească alte
sate, se cere introducerea tribunalului statarial şi armată pentru pedepsirea
tăranilor răzvrătiti~ Armata urma să răriiiiiă. ·în continuare în aceste sate
:~pre a preintîmpin'a alte răscoale, 'mai ales·.că ; ~a!gitatoriii' Ni stor Ţiţ, Dumitru
Ţiţ, Ariton Făt şi tatăl lui AI. Papiu-Uarian, participanţi la Adunarea de
la Blaj, îşi continuă activitatea (doc 64, 111, 112, 1'26 Şi144). '
·
Nu· e mai linistită nici tărănimea de .pe Tî'rnave.' Ca urmare a Adunării
.de la Blaj în mai ~uite· sate; printre care Bobîlna, Cilcerdea, Deagu, Boian,
Feisa, Sintămărie şi Tătîrlaua, precum Şiin cele de pe domeniul Cetăţii de Baltă
io băgimea 1nanifestă aceeaşi atitudine: de . răzvrătire:, ri.es·upunindu-se măsu
rilor ll1ate de autorităţi pentru· a-şi indeplini obligaţiile;·contestă dreptul de
proprietate al nobililor asupra pămîntului, 'taie stîlpii· spîrizurătorilor etc. Şi
aici sipgura armata era socotită salvatoare· (doc. 8{ i 13· şi 122).
In Munţii Apuseni starea ·de spirit revoluţionară· era Şi mai acc~ntuată,
indeosebi la Abrud şi Roşia Montană; ·"Instigatqrul" era socotit Simion Balint,
care-i îndeamnă pe români să părăsească garda cetăţenească şi îi ameninţă
pe dregătorii comitatenşi şi orăşeneşti: De aceea, era nevoie de a;rmată mai
numeroasă la Abrud, n1ai cu seamă pe'timpullucrărilor' Dietei, dnd oficialitatea se aştepta la mişcări şi maimati' (doc. 109).
·
Satisfacerea minimă, şi ace.ea formală, pînă la· depăşirea impasului,
din partea unor nobili a pretenţiilor justificate ale ţărănimii erau simple amă
giri. Cum a fost, de pildă concesia stăpînilor ·de moşie din Gîrbou, comitatul
Cluj, făcută ţăranilor răzvrătiţi, de a-i scuti de jumătate din slujbele iobăgeşti,
ori restituirea unui fînaţ răpit de groful Wass Samuel ţăranilor din Agriş
din acelaşi comitat (doc. 7 6 şi 128).
Situaţia confuză continuă să 'se menţină· la secui, între dorinţa acestora
de a se emancipa şi instigaţiile conducătorilo~ lor de a servi ca forţă represivă
impotriva ţăranilor răsculaţi din comitate .. In această atmosferă revoluţio
nară tulburări au loc în scaunul Kezd, la Breţcu, Turia, Estelnic şi Dalnic,
recurgîndu-se pentru potolirea acestora la ·cunoscutele mijloace represive:
tribunalele statariale şi intervenţia armatei. Cauzele erau aceleaşi nedreptăţi
sociale ce apăsau şi ţărănimea secuiască. Iar în cazul grănicerilor secui se mai
adăuga greutatea obligaţiilor militare, pentru ameliorarea cărora redacteaz~t
un apel şi tinerii intelectuali secui, iar ofiţerii plănuiau întocmirea unui alt
apel, cu scopul impulsionării comisiei de propuneri
pentru ameliorarea situa1
ţiei g~ănicerilor (doc. 65, 87, 88, 89, 117 şi 139).
In: acelaşi timp autorităţile scaunului Odorhei îndemnau pe secui să se
înarmeze şi să sprijine gărzile cetăţeneşti, făgăduindu-le o ·adunare la Odo.rhei
:sa ti h. Lutiţa, drept contramăsuri împotriva acţiunilor săteşti "subversive".
În vederea asigurării viitorului grănicerilor secili, se contura un proiect de.
_întrunire a unei adunări la Cernatu de Sus, care urma să discute trimiterea
de. grănic.eri secui la Cluj pe timpul Dietei pentru supravegherea activităţii
deputaţilor din Trei Scaune (doc. 89; 116, 138:şi 160). •
: · C1.zul'can::elistului român Florian Micaş acontriqu,.i( de asemenea, la spoTiţea. agitaţiilor în. acea~tă parte~ Arestarea, hi Tîrgu Mureş, încă inainte de
Adunarea de la BlaL şi îmbolnăv:tr~ea lui din cauza condiţiilor. inumane. ale
regimuluide'detel1ţie _au provocat ·mari neml,ilţumiri, jncît exista . teama de o
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de mai mare amploare, pentru preintimpinarea căreia se punea altetnativa:.eliberarea cancelistului sau transferarea lui în altă parte, la o distanţă
n'laimare de acele locuri (doc. 34, 35, 86 şi 104)~·;Canceliştii români, de altfelpropa:...
gatoriicei mai activi şi mai temerari ai fen;l}entului revoluţionar în .masele
ţărăneşti, con,stituiau o pr~blemă generală; de aceea se organizează o colectă
pentru subvenţionarea tip.erilor intelectuali,. conducătorii h1ptei de Emanci*
pare soc~ală şi naţională a poporului român (doc. 156).
.
Linistea nu-si găseste sălas primitor nici în comitatele vestice. In
comitatu!' Solnoc~ de 'Mijloc,' de exemplu, mişcările antifccc,aJe au
luat asemenea proporţii încît auto!ităţile au procedat la arestări în
rîndurile cetăţenilor "vinovaţi" de nesupunere faţă de por~ncile ofici<1lităţii,
pentru că au trimis vitele la păşune pe pă:rp.înturile nobiliare; cei mai puţin
,,vinovaţi" au fost pedepsiţi la două săptămîni de muncă gratuită la drumuri
(doc. 161). Probleme asemănătoare cuprind rapoartele şi în Comitatul Satu
Mare, unde jelerii alodiali şi curiali refuză de asemenea să-şi îndeplineasc.ă
îndatoririle iobăgesti, cu motivarea că si ei sînt oameni liberi. A fost nevoie
şi de intervenţia ~piscopului Lemeni c~re prin pastorale îndeamnă poporul
lalinjşte (doc. 85, 94,. 123, 143, 152 şi 171).
Ţăranii români din Caraş-Severni reft1ză prestarea zilelor de muncă in
contul monopolului de cîrciumărit al stăpînului' de-pămînt, iar în jurul Lugojuluifrămîntările· ţărăneşti au luat mai mare amploare, încît a fost nevoie de
armată pentru reprimarea lor (doc. 66, 67, 106, 120, 123şi 143).
Situaţia din Banat se complică şi mai mult datorită faptului că problemele
cu ca'racter social sînt dublate de altele cu caracter national. Astfel numerosi
sîrbi înannaţi, adunaţi la Karlowitz şi Novi Sad, au ale~ patriarh pe mitrop~
litul Iosif Rajacic, iar pe colonelul Ştefan Suplikac voievod al Voievodinei,
ceea ce înseamnă în fapt pregătirea răscoalei antimaghiare, cu intenţia de a
înfiinţa un regat împreună cu croaţii şi slovenii în cadrul Imr:eriului habsburgic; un comitet sub conducerea lui Gheorghe Stratimirovici se ocupa de inarmarea sîrbilor; patriarhul şi voievodul merg la Viena,. iar Stratimirovici la
Praga pentru a cîştiga sprijinul necesar p~oiectelor lor; un apel al sîrbilor
adresat românilor este difuzat în Banat. In acelasi timp românii bănăteni
se străduiau să se emancipeze de sub dominaţia sîrb~ască din punct de vedere·
al ierarhiei bisericeşti, implicit din punct de vedere naţional. De aceea refuză
să-şi trimită delegaţii la Congresul bisericii ortodoxe, ce urma să aibă loc
la Karlowitz, pretinzînd întrunirea acestuia la Timişoara şi reprezentarea proporţională a românilor la secţia ortodoxă a Ministerului Cultelor de la Budapesta. Peste două zile românii bănăţeni şi din Partiun'l revendică separarea
de biserica sîrbească şi organizarea unei epi~copii rcmâneşti ortodoxe autonome, folosirea limbii române in biserică şi şcoală, promovarea românilor
în funcţii şi numirea de ofiţeri români în regiment ele de graniţă (doc. 82, 106,..
158, 162, 163, 173 şi 230).
În această situaţie complexă şi confuză ron'lânii bănăţeni căutau căile
care să le satisfacă revendicările naţionale şi culturale. Delegaţii regimentelor
grănicereşti bănăţene, între care şi români, se intorc de la Congresţtl de la
Karlowitz cu hotărîrea de a lupta împotriva uniupiiq1 Ungaria, iar în vedere~
războiul':li civil, pe care-I prevăd, cer arme şi ajutoare qst~şeşti. În,.acelaşitirnp.
reprezentanţii românilor din Timişoar3; - viceprotopopul
Şt~ţan Ilîey,.. ,
avo.catul Vincenţiu Bogdan, .notarul Nicolae Iorgovici şi :q.egusţorţ~l.Ni<;o.ia:ţ.
Ţăran-::- .contestă alegerile de .delegaţi pefl:tru Congresul 'J?iseri<:iiqrtod<;l~ce~
A

considerindu-le părtinitoare pentru sirbi şi defavorabile românilor; de aceea
ceralegerinoicare să respecteproporţiajustăintreromânişisirbi (doc. 158, 202
şi 284).
Zilele imediat următoare Adunării Naţion9-le de la Blaj sînt dominate
din punct de vedere politic de "problema uniunii". Cele două tendinţe - prounionistă a nobilimii niaghia·re si antiunionistă a ·românilor si sasilor - se
înfruntă tot mai făţiş pe măsuri ce se apropie· convocarea Dietei ~obiliare,·
care urma· să hotăra'scă uniunea. La O':l.othei, este 'arsă pajura imperială, iar
la' Cluj a fost ars portretul lui S1.lmen, comitele saşilor. Autorităţile şi nobilimea liberală preconizează măsuri de contracarare a atitudinii antiunioniste
.a românilor printr-o propagandă între ţărani, făgăduindu-li-se libertate
:asemenea ţăranilor din U ngatia. Această încercare fiind lipsită de vreun succes,
nobilimea işi îndreaptă şi niai mult atenţia spre cultivarea ideii uniunii printre
.secui si maghiari si spre cistigarea preotilor si conducătorilor civili ai românilor Şi impiedica~ea atracţ'iei acestora ~pre ~nirea cu Ţara Românească şi
Moldova. În acest scop se prec·onizează trimiterea unor oameni de incredere
în Principate pentru a culege informaţii cu privire la această problemă (doc.
109 şi 130). Gărzi cetăţeneşti se organizează peste tot, cele maghiare pentru
sustinerea uniunii, cele săsesti si roinânesti pentru împiedicarea ei. Sighisorenii
int~eprind chiar măsuri de ~ef~cere a f~rtificaţiilor oraşului în v~dere~ apă
rării lui şi înarrharea gărzilor cetăţeneşti pentru a face faţă ameninţărilor.
Exemplul sighisorenilor e .urmat de sibieni si sebeseni, care votează sume mari
pentru inarma~ea gărzilor cetăţeneşti: 100' 000 c~rtuşe şi mari cantităţi de.
:praf de puşcă pentru gărzile din Sibiu şi 4 000 pentru cele din Sebeş (doc.' 153).
Antiunionişti se manifestă şi secuii din Scaunul Arieşului care au dat jos dra:pelulmaghiarde pe turnulbisericiiinsemnde negare a uniunii (doc. 7 3 şi 74 ). Iar
preotul Moise Noac din Hurezu Mare (comitatul Satu Mare) înfiinţează in
.acelaşi scop, cu de la sine putere, gărzi cetăţeneşti, indemnind ţărănimea la
acţiuni socotite duşmănoase proprietăţii moşiereşti (doc. 85). Noi pastorale
adresează episcopul Lemeni preoţilor şi credincioşilor, indemnîndu-i la supunere faţă de autorităţile nobiliare, la îndeplinirea robotelor pînă lise va îmbunătăţi situaţia prin lege, altfel vor avea de suferit ca urmare a execuţiilor
1nilitare (doc. 213). Ameninţarea se concretizează in sporirea cartuşelor garni.zoanelor militare, în raport de situaţia revohtţionară din diferite zone: Cluj
-29 000, Turda, Aiud, Dej- cîte 6 000, Abrud- 3 000 (doc 73 şi 81).

Evenimentele se precipită. Mişcările cu caracter social şi naţional se
se intensifică in toată Transilvania. Cauze noi se adaugă
.celor dinainte: convocarea Dietei nobiliare, pentru ziua de 29 mai, la Cluj,
:în programul căreia era înscrisă atit problema desfi1inţării iobăgiei cît şi uniunea Transilvaniei cu Ungaria. Dezlegarea lor- justă sau nedreaptă- îşi
·va imprima pecetea puternică asupra societăţii Transilvaniei. Ţăranii, munci"7
torii, intelectualii nu aşteptau in mod pasiv desfăşurarea evenimentelor;
toţi erau interesaţi şi preocupaţi de' rezolvarea problemelor fundamentale ale
-vremii aceleia, cu atit mai mult cu cit opresorii de veacuri ai ţărănimii nu
învăţaseră nimic din mersul evenimentelor din acea primăvară a popoarelor.
Virusul răut1ţii ii cllprinse in asemenea măsură incit nici un leac nu-l putea
1nvinge. N'obilii Wass de Ţaga (comitat.ul Dăbica) inai răpesc, prin n1ijloace
abuzive, ogoare ale ţăranilor şi distrug semănăturile acestora (doc. 197).
inmulţesc,

1
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În cmnitatele Alba de Jos şi Alba de Sus, locuitorii din numeroase
sate s.e răzvrătesc sau continuă răzvrrltirile din perioada precedentă la: Gusu,
Bogatu Roinân, Coşlariu, Aiud, Boarta, Petreşti, Ciugudu de Sus, Ciugudu de
Jos, Valea Buii, Călvasăr" Metiş, Retiş, Abrud şi Roşia. Montană etc. Oamenii
işi trimit vitele in păşunile şi pe semănăturile nobiliare, refuză îndeplinirea
o0bligaţiilor iobăgeşti, sub cuvînt că la Blaj s-ar fi hotărît desfiinţarea acestora
{La Retiş, de exemplu, din 300 de iobagi, doar vreo 20 au.;ieşit la lucru). În
Muntii Apuseni miscările iau amploare si mai mare la : Posaga de Sus, Posaga
.de J~s, Lunea, Vidolm, Abrud şi Roşi~. Se confecţionea~ă lănci, se pretind
·dregători români în locul celor abuzivi reprezentanţi ai claselor exploatatoare.
Oameni temerari sînt în fruntea mişcărilor din comitatul Alba: Simion Balint
în munţi, Beldianu la Ciugud. Mijloacele de "liniştire" erau aceleaşi de totdeauna: tribunalele statariale, condamnările, închisorile, armata de represiune
'(doc. 56, 79, 109, 111, 114, 1~6, 165, 175, şi 189),
Vecinătatea Blajului explică numărul mare şi intensitatea mişcărilor
tărănesti în zona Tîrnavelor, reflectate în documente. Locuitorii din Buia
isi tri~it vitele la păsunat în grădina de zarzavat a nobilului local si amenintă
<:'u moartea pe slujito~ii ce voiau să sechestreze vitele. Cei din Chesier şi Făge't,
.din Lodroman, Lunea şi Micăsasa refuză îndeplinirea obligaţiilor iobăgesti,
:ameninţă şi alungă din sate pe cei ce voiau să lucreze pe bani, nu recunbsc
.dreptul de cîrciumărit al nemeşilor, îi ameninţă pe aceştia ştpe oamenii lor.
De aceleaşi fapte s-au făcut vinovaţi şi locuitorii din Călvasăr, Boarta, Mihăi
leni, Stenea şi, de asemenea, cei din Vecerd şi din mai 1nulte sate din Alma
Săsească şi Mica, iar cei din Biia au tăiat stîlpul spînzurătorii. Luca Sonu e în
fruntea d.sculaţilor din B\lia şi preotul satului în fruntea celor din Şaroş, care
-organizează consfătuiri secrete, indemnind oamenii să nu mai dea ascultare
nici domnilor de pămînt şi nici dregătorilor. Condamnări la închisoare si la
.alte pedepse pronunţă tribunalele statariale, armata de represiune este' trimisă prin sate, trupe secuieşti de pedepsire atacă şi incendiază satele Hoghilag, Biertan, Hetiur, Seleuş, Donald, Viişoara etc. (doc. 39, 113, 114, 122,
151' 190' 207, 220' ~36, şi 290).
.
(
Nu sint mai liniştiţi ţăranii nici în comitatele Turda şi Cluj. Cu deosebire cei din Dileu Vechi, Iclandu Mare, Budiu, Bogata, Lechinta, Ludus si
altele, unde preotul Nicolae Vlăduţiu, Ioan Pop şi fiul acestui~, canceli~t-.;1
Papiu Ilarian, împreună cu alt cancelist, Ioan Mărgineanu, din Dătăseni,.
·sînt socotiţi, ,instigatori" principali. Au loc adunări în biserică, la care participă
români, maghiari, armeni şi- ţigani, îndemnaţi să fie solidari, să trăiască în
·pace unii cu alţii, să nu-şi mai îndeplinească obligaţiile iobăgeşti, să depună
jurămînt de credinţă faţă de împăratul Ferdinand, ca rege al românilor.
·Grănicerii secui sint trimişi şi aici pentru "liniştire", cînd tribunalele stata:riale nu reuşesc să-i înspăimînte pe îndrăzneţii săteni (doc. 209, 223, 254, 259,
268, 269, 291, 307 şi 314).
Preoţii, tinerii "studenţi" şi ţărani, între care protopopul Gheorghe
Popa din Morlaca, fiul preotului din Almaşu Mare, preotul Simion Pop,
ţăranii Alexandru Pop şi Indrei Cuc din Simboleni sint în comitatul Cluj cei
.ceîndea-r:nnă oamenii la răzvrătire, la nesupunere faţă de autorităţi. Cu sau
fără "instigări" şi "instigatori" se răscoală numeroase sate din comitatul
•Cluj în acest răstimp dintre 22 şi 26 mai, intre care documentele amintesc:
Popeşti, Berind, Sincraiu Almaşului, Zimbor, Borşa, Sutor, Almaşu Mare,
Tămăşeni, Gălăşeni, Ţăudu, Bogdana, Babiu, Cutiş, Huedin, Nadăş etc.
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Armata îşi face apariţia, sînt numeroşi arestaţi şi întemniţaţi dintre căpetenii
si participanţi (doc. 241 şi 289).
'
N-au fost mai liniştiţi în perioada premergătoare şi pregătitoare a:·
Dietei nici ţăranii din comitatul Hunedoara. Şi aici iobagii refuză prestarea
robotelor, ocupă pădurile şi pămînturile nobi;liare, defrişează pădurile aceloraşi
si le transformă în ogoare. Si aici între ,,instigatori" sînt mentionati preotii
din Gothatea şi Gprasada,' împt'eună cu alţi tineri "studenti" şi curajoşi
ţărani : la Bretea de Mureş şL la Ilieni, la Gothatea şi la Valea Poienii, la
Certeje, Vorţa şi la Săcămaş. Soldaţi şi puşti sînt trimise în Hunedoara pentru
liniştirea răscoalelor; arestarea şi închiderea "instigatorilor" la răscoală in ·
inchisoarea comitatului sint şi aici argumentele hotărîtoare impotriva răscula
ţilor (doc. 304).
Fusese c!esfiinţată iobăgia în comitatele vestice dar practicile şi abuzurile
feudale continuă neîngrădite. De aceea şi pedepsele au fost mai aspre. "Instigatorii" au fost puşi în lanţuri- Szant6 Ferenc, Szakacs Gyorgy, Antal
Peter, Balogh Gyuri şi alţii- şi aruncaţi în închisoarea comitatului; tribunalele statariale se întrec în, ,a-şi face datoria", condamnînd la diferite pedepse
numeroşi ţărani (doc. 170 şi 171).
Spiritul revoluţionar pătrunde şi în rîndurile muncitorimii, deoarece
motivele de nemulţumire nu lipseau. Dimpotrivă, condiţiile· de muncă şi de
salarizare constituiau motive reale, suficient de serioase pentru a-i determina
la acţiuni revendicative. Minerii de la Praid se agită cerînd mărirea salariilor in
raport cu preţul alimentelor (doc. 264).
Zilele premergătoare Dietei au adus in actualitate cu şi mai multă
putere problemele politice. Dintre care cea a uniunii ocupă un loc aparte_
Nobilimea maghiară, in primul rind, o promova cu ostentaţie, căutîndu-şi
sprijinitor oriunde credea că poate avea vreo şansă. Fără succes în rindurile
românilor şi saşilor, mai rămîneau secuii pe care voia să-i folosească drept
forţă de şoc şi de represiune impotriva ţărănimii răsculate.
Documentele cuprinse în volumul de faţă consemn·ează in această perioadă acţiunile zilnice de instigare a secuilor impotriva celor ce se împotriveau
uniunii forţate a Transilvaniei cu Ungaria. Mare zarvă a produs, zile de-a rindul, prezenţa intre secui a trei trimişi ai guvernului maghiar de la Pesta şi
activitatea acestora de pregătire şi antrenare a secuilor in sprijinul uniunii_
Hajnik Karoly, Gal Sandor şi Klapka Gyorgy îşi încep acţiunile la Tîrgu MureŞ
unde organizează o adunare în acelaşi scop, ceea ce provoacă protestele Guberniului Transilvaniei, ale baronilor Wesselenyi Mikl6s şi Kemeny Denes nu
atit împotriva scopului pentru care au fost trimişi cei trei, cit a procedurii~
În locul procedurii folosite de guvernul maghiar, de a trimite emisari, cei doi
baroni maghiari cer nun1irea unui comisar cu puteri depline în Transilvania
căruia să-i fie subordonaţi secuii şi celelalte unităţi militare, pentru a împiedica pe români să urmeze exemplul sîrbilor şi croaţilor, asigurindu-se, astfel,.
uniunea Transilvaniei cu Ungaria (doc. 209, 253 şi 266 ).
În acelaşi scop acţiona nobilimea în marea ei majoritate. Astfel adunarea
stărilor (reprezentanţii claselor dominante secuieşti) din scaunul Mureş hotă
răşte infiinţarea gărzilor cetăţeneşti în sensul de a înarma vreo 20 000-25 000.
de secui din scaunul Mureş pentru apărarea "patriei şi tronului". Pentrtţ
aceste gărzi şi pentru altele se cumpărau, în acele zile agitate, 130 000 de:
încărcături de praf, de puşcă (doc. 223 şi 275).
ln asemenea imprejurări, dezavuarea din partea autorităţilor transilvă
nene a procedurii de a trimite emisari pestani rămîne fără efect şi acţiunile
continuă, reuşind să-şi producă efectul. Din iniţiativă proprie, aliment.at~
~IV_

si de unii "instigatori", secuii cer restituirea armelor confi8cate la Ozun si
duse la Braşov. "Agitatorii" şi "instigatorii" îndeamnă soldaţii _secui· să distrugă Sibiul şi. să-i omoare pe toţi cei ce vorbesc nemţeşte, cum se afirmă
intr-un document din 22mai. Sibiul n-a fost distrus, nici cei ce vorbeau nemteste
n-au fost omorîţi, dar soldaţii secui staţionaţi în Nocrich au rănit un fun~ţio
nar orăsenesc din Sibiu, iar locuitorii din Tusnad, Vrabia si Lăzăreni s-au
intrunit' în acele zile într-o adunare populară Şi au hotărît ~ă-şi procure cu
forţa arme şi muniţii, cu toate că nu exista vreun pericol din partea saşilor
sau românilor. Existau îns~t oameni care îşi dădeau sea1na de scopurile celor
ce îndemnau şi îndreptau lucrurile pe un făgaş străin intereselor secuilor. Ei îi
sfătuiau pe secui să se împotrivească uniunii, cum făcea Ratz Gergely, omul
baronilor Ugron, cu secuii din Tăietura, Dobeni şi Beta din scaunul Odorhei
(doc.l91.)
.
Faţă de asemenea împrejurări şi mai cu seamă de teama celor ce se
prevedeau a urma, saşii se alarmează, se agită, caută mijloacele şi căile de
:prevenire şi împiedicare a mersului evenimentelor în sensul dorit şi pregătit
.de nobilime, primejdioase pentru viitorul lor. Nici o zi nu trece ndolosită de
saşi, după convocarea Dietei nobiliare a Transilvaniei pentru 29 mai, la Cluj.
",Universitatea săsească" mai întîi, alarmată de ordinea de zi a Dietei, declară
că nu poate fi de acord nici cu problema limbii maghiare ca limbă oficială,
nici cu uniunea, deoarece aceasta ar însemna pierderea autonomiei săseşti.
Iar pentru a preveni presiunile ce s-ar fi putut exercita asupra deputaţilor saşi
în Dietă, "Universitatea săsească" intervine pe lingă ·baronul Puchner, general-cmnandantul armatei din Transilvania, ca, la rîndul său, s.ă apeleze
la Curtea din Viena pentru a şterge de pe ordinea de zi problema uniunii şi a
transferalucr~trile Dietei de la Cluj la Alba Iulia sau Făgăraş. În acelaşi timp,
Salmen, comitele suprem al saşilor, insistă pentru solidarizarea tuturor scaunelor săsesti în fata presiunii nobilimii maghiare, care fortează uniunea si inten_ţionează. să pro~lame un stat ungar independent. La rîndul său, judele' primar
al Braşovului sugerează convocarea, înainte de începerealucrărilor Dietei, a
unei adunări a saşilor, cu scopul ca deputaţii saşi să se pună de a<;ord cu privire la atitudinea faţă de. problema uniunii. O adunare a saşilor era sugerată
si de un alt proiect cu scopul reînvierii constiintei nationale a sasilor pentru
-~-şi apăra libertatea.
'
'
'
'
Apărarea libertăţii era înţeleasă de saşi; în acele împrejurări revoluţio
nare, cu mijloace revoluţionare, ceea ce însemna în mod concret înarmarea
poporului pentru a face faţă oricărei primejdii care i..:ar ameninţa libertatea
şi, ,suveranitatea". Gărzi cetăţeneşti se organizează in acest scop in mai multe
localităti din scaunele săsesti, în care erau admisi si românii proprietari de
:pămint'(doc. 162, 173, 193', 196, 201, 213 şi 216). '
În aceste condiţii îşi aleg braşoveni i deputaţii pentru Dietă, pe Elias
Roth şi Ludwig Brennenberg, în locul celor demisionaţi, sibienii pe Konrad
Schmidt şi Joseph Schneider, instruiţi a susţine cu toată hotărîrea revendică
rile românilor de egală îndreptăţire, a se impotrivi uniunii, iar in cazul că ar
fi votată împotriva voinţei lor, să protesteze Îlnpotriva votului şi să depună
·O moţiune cuprinzînd opinia lor separată.
Este alarmat şi Ministerul de Interne al Austriei de urmările grave ale
-uniunii forţate a Transilvaniei cu Ungaria pentru integritatea Imperiului,
-deoarece aceasta insemna accentuarea tendinţelor Ungariei de a se despărti
-de A-ustria, exemplu urmat de cehi, italieni şi polonezi.
'
În asemenea situaţie încărcată de contradicţii sociale şi naţionale, ron1ânii, întem.eiaţi pe dreptatea cauzei lor, întăriţi şi mai mult în hotărîrile de a-şi
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-cuceri cu orice preţ drepturile de care au fost despuiaţi de vicisitudinile vremurilor şi răutatea oamenilor se mişcă, se agită, se organizează, îşi formulează
revendicările cu curaj şi demnitate. Cei din Orăştie, vreo 20 000, cer ca deputaţii aleşi pentru dietă să pretindă recunoaşterea poporului român ca naţiune
regnicolară, egal îndreptăţită; traducerea legilor în limba română; folosirea:
limbii române în administraţialocală; numirea tinerilor calificaţi în funcţii
publice; desfiinţarea breslelor; ştergerea dijn1ei bisericeşti; înfiinţarea de
scoliromânesti în toate satele si orasele; purtarea comună a sarcinilor publice;
~liberarea iobagilor de robote 'şi tr~nsformarea lor în oameni liberi; abolirea
cenzurii; adunare natională; sinoade bisericesti etc. Erau, de fapt, revendică
rile naţiunii române,' formulate în Adunarea 'Naţională de la Blaj, sub formă
simplificată, dar cu acelaşi conţinut (doc. 199).
Dreptatea şi libertatea popoarelor, drepturile naţionale, puteau fi mai
uşor asigurate pe seama românilor într-o ţară autonomă, în Marele Principat
Autonom al Transilvaniei. De aceea uniunea forţată a acesteia cu Ungaria.
trebuie respinsă, combătută, zădărnicită. Pentru zădărnicirea uniunii luptau
tribunii revoluţionari, intelectualii şi ţăranii. ln locul uniunii aceştia voiau
unirea Transilvaniei cu celelalte ţări româneşti, in înţelegere şi conlucrare
cu revolutionarii moldoveni si munteni aflati în Transilvania. Activitatea
primejdio~să pentru nobilime'a maghiară, aşa' cum se afirma şi în instrucţiu
nile guvernului ungar pentru reprezentantul său în Pariamentu1 german
de la Frankfurt pe Main, Szalai Laszl6, pericolul prezentat de Principatele
Române, deoarece ele , ,constituie cuibul permanent· al conspiraţiilor românilor şi sîrbilor împotriva aspiraţiilor maghiare". De aceea, reprezentanţii
"aspiraţiilor maghiare" mergeau cu gîndul şi mai departe, anume ca teritoriile de la Dunărea de Jos să fie rezervate influenţei maghiare, cu consimţă
mîntul Turciei, periclitată şi ea.
Se înţelege, cu uşurinţă, de ce antiunioniştii erau urmăriţi, arestaţi,.
închişi. Aşa cum se şi întîmplă: tatăl lui Alex. Papiu-Ilarian, preot în Budiu,.
Ioan Pop; evreul românizat Iosif Grecu din Bîrghiş, comitatul Alba de Sus,_
care propaga alianţa românilor cu saşii, înlocuirea limbii maghiare cu limba
română în administratie si unirea românilor din Transilvania cu cei din Mol- ·
dova şi Ţara Român~as~ă (doc. 266 şi 305).
Autorităţile nobiliare maghiare, faţă de asemenea pericol, iau măsuri
drastice; înfiinţează tribunale statariale în districtul Făgăraş, care se învecina
cu Ţara Românească şi în comitatul Maramureşului, vecin cu Moldova.
În această atmosferă incandescentă se pregăteşte Dieta de la Cluj, dominată de nobilimea maghiară, care nici în ceasul al 11-lea nu manifesta semne
de înţelegere a spiritului vremii, provocînd, prin atitudinea ei, războiul civil
din toamna anului 1848, iarna, primăvara şi vara anului 1849.
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Băzădi Gyorgy, E1·dily szabadsdgharca ... = Băzădi Gyărgy,' Erdily szabadsdgha1'Ca az 184.8.
49-i hivatalos iratok, levelek es hirlapok tukreben, Cluj, 1945.
Cherestesiu, Victor, Aduna1'ea natională ... = Cherestesiu, Victor, Adunarea natională de la
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REZUMATELE DOCUMENTELOR

1. Ela;", 14 mai 1848. În discursul său, rostit în catedrala de la Blaj, S. Bărnuţiu a supus
-unei critici severe stările de lucruri nedrepte din Transilvania şi a. argumentat că românii
nu puteau admite ca Dieta stărilor privilegiate să ia în discuţie şi să voteze uniunea· cu Ungaria
fără asentimentul lor, înainte de a fi recunoscu ţi ca naţiune politică şi de a se desfiinţa iobăgia.
2. Blaj, 14/15 mai· 1848. Moţiunea adoptată în noaptea de 14 spre 15 mai privitoare la
obiectivele şi desfăşurarea ·Adunării Naţionale.
3. Blaj, 15 mai 1848. Ciorna procesului verbal al primei
din 15 mai.

şedinţe

a

Adunării Naţionale

4.. Blaj, 15-17 mai 1848. PrQcesul verbal sau protocolul. Adunării Naţionale de la Blaj
,din zilele de 15, 16 şi 17 mai cuprinde: jurămîntul rostit de participanţi; programul revoluţionar
în 16 puncte; numele membrilor delegaţiilor pentru prezentarea programului sub foroma unei
petiţii, atît împăratului la Viena, cît şi Dietei de la Cluj; componenţa Comitetului permanent
.şi apelul acestuia adresat românilor.
·
5. Blaj, 15-17 mai 1848. Varianta
15-17 mai 1848.

maghiară

a protocolului

Adunării

de la Blaj din

6. Blaj, 15 mai 1848. Participanţii la Adunarea Naţională de la Blaj către Guberniul
Transilvaniei. Cer eliberarea avocatului Florian Micaş şi a celorlalţi români arestaţi, motivînd că
-deţinerea lor era contrară spiritului înnoitor al anului 1848.
7. Blaj, 15 mai 1848. Comisarii guberniali Szab6 Lajos şi Banffy MikJ6s către Guberniu.
despre modul de desfăşurare a primei zile a Adunării Naţionale din 15 mai, subliniindu-i caracterul paşnic.

Raportează

8. Viena, 15 mai 1848. Împătatul Ferdinand I către Guberniul Transilvaniei. Îi trimite
rescriptul privind anexarea la Ungaria a comitatelor Crasna, Solnocul de Mijloc şi Zărand, a
·districtului Chioar şi a oraşului Zalău.

9. Cluj, 15 mai 1848. Guvernatorul Teleki J6zsef către: a) generalul Puchner, comandantul suprem al armatei din Transilvania; b) comitatul Alba de Jos; c) Beldi Gyorgy,
vicepreşedintele Tezaurariatului transilvan. Primului îi cere să reţină la Alba Iulia compania
din regimentul Sivkovich, care ar fi trebuit să se deplaseze la Cluj; dregătoriei comitatului Alba
de Jos îi recomandă să colaboreze cu Nemegyei Janos, directorul administrativ al domeniului
minier Zlatna, în folosirea eventuală a armatei la reprimarea răzvrătirii iobagilor moţi, potrivit
recomandării contelui H§ldi Gyorgy; pe acesta îl informează despre intervenţia făcută la generalul Puchner pentru a permite folosireacompaniei Sivkovich la forţarea iobagilor fiscali de pe
domeniul Zlatnei de a relua robotele.
10. Cluj, 15 mai 184~. Guvernatorul Teleki către preşedintele Tezaurariatului Transilvaniei, contele Mik6 Imre. li face cunoscută propunerea comitetului pentru păstrarea ordinii
constituite din comitatul Alba de Jos, de a i se asigura episcopului ortodox Şaguna un loc la
proxima Dietă, în speranţa că acest lucru va potoli agitaţia p9pulaţiei româneşti din comitat.
11. Cluj, 15 mai 1848. Guvernatorul Teleki către: a) generalul Puchner, b) generalul
Gallbrunn, comandantul garnizoaneidin Cluj. Le aduce la cunoştinţă cererea lui Gâl Samuel,
prim-judel~ comitatului Turda, de a i se pune la dispoziţie forţă militară pentru reprimarea
:acţiunilor antifeudale ale iobagilor din Rimetea si Colţeşti. Lui Puchner îi cere să fie de acord
-cu aprobarea pe care o va da generalul Gallbrunn de a ~e folosi în acest sens o unitate din garnizoana oraşului Turda. Pe Gallbrunn îl roagă să accepte cererea şi-1 asigură că va obţine
.aprobarea lui Puchner .
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12. Clu.f, 15 mai 1848. Guvernatorul Teleki căire: a) generalul Pr;cl:ner; b) vice. preşedintele Tezaurariatului, graful Beldi Gyorgy. Celui dintîi îi scliciiă să ia la cunc~tinţă
cererea delegaţiei ccmitetului pentru menţinen a ordinii din ccmitat ul Hunedoara; de a i se
pune la dispoziţie în craşul Deva patru companii de grăniceri secui; de ai se aloca 1 200 puşti
pentru garda cctăţenească locală; de a i se permite să introducă starea de asediu, în vederea
potolirii agitaţiei populaţiei româneşti, care ar ameninţa averea şi viaţa ncbililcr. Celui de-al
doilea îi pretinde să dea dispoziţii pentru a se trimite comitatului Hunedoara mcnedă măruntă.
de argint, a cărei lipsă putea provoca tulburări.
13. Cluj, 15 mai 1848. Guvernatorul Teleki către ccmitatul Hunedcara. IUq:unz1m1u-i
la adresele din 9 !7i 12 mai, îl înştiinţează că: a) încuviinţează introducerea de tribunale staiariale pe teritoriul comitatului; b) a intervenit la generalul Puchner pentru a aproba armele şi
unităţile militare solicitate; c) i'a. cerere, poate cumpăra praf de puşcă de la Alba Iulia; el) a recomandat vicepreşedintelui Tezaurariatului să-i trimită monedă măruntă de argint îndestulătoare.

14. Clu.f, 15 mai 1848. Guvernatorul Teleki către: a) generalul Gallbrunn, ccmandantul
garnizoanei din Cluj; b) graful \iVass S{.muel, prim judele cliriguitor al ccmitatului Dăbîca.
Primului îi propune să recheme la Bonţicla şi Răscruci unităţile de cavalerie, care au participat
la înfrîngerea opoziţiei antifeuclale de pe domeniul Dragu. Celui ele-al doilea îi exprimă satisfacţia pentru aducerea la ascultare a iobagilor elin Dragu, Chechiş şi Agriş. Totodată îi aduce
la cunoştinţă intervenţia făcută la generalul Gallbrunn de a readuce unităţile de represiune la:
Bonţida şi Răscruci.

15. Cluj, 15 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către: a) scaunul Arieş; b) comitatul
Turda. Le comunică plîngerea Consistoriului· sibian, din care rezultă că dregătorii:din scaunul
Arieş au comis abuzuri împotriva românilor ortodocşi din Călăraşi, Podeni, Viişoara şi Turda,
supunîndu-i unui regim. ele teroare în preajma paştilor. Le ordonă să ia măsuri împotriva dregă
torilor respectivi, car~ prin comportamentul lor pot provoca spiritul de revoltă al populaţiei
nemulţumite.

16. Budapesta, 15 mai 1848. Ministerul Educaţiei Publice al Ungariei către comitatul
Arad. Îl înştiinţează despre amînarea cu o lună a congresului ortodocşilor şi despre schimbarea
locului lui de desfăşurare de la Karlowitz la Timişoara, datorită frămîntărilcr revoluţionare din
Banatul sîrbesc.
17. Tîrnăveni, 15 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Tîrnava, graful Haller
Ignac, către guvernatorul Teleki. Îi raportează că ţăranii români şi saşi din COJEitat se comportă
relativ calm, ei manifestînd doar neglijenţă în prestarea slujbelor iobăgeşti. In urmă cu două.
zile "o populaţie numeroasă" s-a îndreptat spre Blaj.
18. A iud, 15 mai 1848. Comitetul pentru păstrarea ordinii constituite din comitatul
Alba de Jos către guvernatorul Teleki. Pe baza rapoartelor juzilor nobiliari îl informează că în
10-12 mai locuitorii elin Mihalţ, Obreja, Cistei, Cergău Mare şi din alte comune au. rupt afişele·
referitoare la introducerea statariului, iar notarii care I-au anunţat au fost alungaţi. Cu prilejul
anunţării introducerii judecăţii statariale, iobagul Szots Marton a declarat înjurînd că nu va
mai presta~ ro bata. Pentru cutezanţa sa, judele nobiliar 1-a arestat, dar consătenii lui 1-au eliberat
cu forţa. In vederea reprimării acestor acţiuni revoluţionare, comitetul cere săi se pună de
urgenţă la dispoziţie unităţi militare.
19. Arad, 15 mai 1848. Proces-verbal luat cu ocazia investigaţiei făcute în comuna
Glogovăţ (azi Vladimirescu) de delegaţii tribunalului statarial elin ccmitatuJ Arad în chestiunea
atacăriijudelui nobiliar Ormos Sandor şi a altor dregători în ziua de paşti, cu prilejul încercării
de a organiza o gardă cetăţenească. Tribunalul a ţinut cont de starea de ebrietate a celcr zece
inculpaţi şi prin sentinţa pronunţată a condamnat numai patru dintre ei la cîte două săptămîni
închisoare. Pe ceilalţi şase doar i-a admonestat.

20. Hodod, 15 mai 1848. Hatfaludi Elek, împuternicitul comitetului pentru menţinerea.
ordinii publice din comitatul Solnocu de Mijloc, către comitele suprem şi comisarul regal, taranul
Wesse]enyi Mikl6s. Îi raportează că a investigat încercarea de revoltă din comuna Hcdcd.
A arestat cu ajutorul soldaţilor trei "instigatori", ia comunitatea a impus-o cu peste 265 fl.
şi cu vite de tăiat. Totuşi, locuitorii nu dau semne de supunere. De aceea consideră că ar mai
trebui trimişi cel puţin 20 de husari, mai ales că a doua zi va fi tîrg la Hodod şi există pericolul
extinderii revoltei.
21. Zalău, 15 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Solnocu de Mij joc şi comisarul
regal peritru anexarea Partiumului la Ungaria, baronul Wesselcnyi Mik16s, c.ătre cc.rr,andantui
unităţii de husari din Zalău. Îi cere să trimită o unitate de ·husari la Hodod, deoarece există
pericolul ca cei 50 de recruţi trimişi acolo să nu poată preveni declanşarea unei răsccale.

iXIX

22. Zalău, 15 mai 1848. Wesselenyi Mik16s către Hatfaludi Elek. Îl informeaza că a doua
vor porni spre Hodod 40 de husari, în frunte cu un locotenent, care vor sta acolo
pînă îi vor aduce pe locuitori la ascultare şi-i voi: aresta pe cei vinovaţi.
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23. Abrud, 15 mai 1848. Secretarul gubernial Nemethy Janos către guvernatorul Teleki.
Îi raportează că teama unor funcţionari maghiari din Abrud de o eventuală revoltă a românilor
·din împrejurimi n~a găsit-o justificată. La raport anexează un manifest, care a fost citit
':românilor din Abrud şi din localităţile înconjurătoare.
24. Cîmpeni, 15 mai 1848. Şpanul camera! Lâzar~ Gyorgy către Nemegyei Jânos, directorul administrativ al domeniului minier fiscal Zlatna. Ii trimite o proclama_ţie , ,instigatoare"
la revoltă şi-i aduce la cunoştinţă că agitaţia printre moţi creşte de la o zi la alta. Unii dintre
·locuitori comit contravenţii în pădurile erariale, ameninţă şi insultă funcţionarii domeniului şi
pe judele nobilia,r. Pentru a preveni o eventuală revoltă solicită forţă militară.

25. Cîmpeni, 15 mai 1848. Ju9ele nobiliar Bisztray J6zsef din Bistra către judele
nobiliar Tovissy Gergely din Zlatna. Ii scrie că nu îndrăzneşte să mai expedieze rapoartele
-oficiale pe calea obişnuită, deoarece poporul ameninţă că-i va confisca scrisorile şi-iva maltrata
;gornicii. De aceea îi trimite lui raportul adresat direcţiunii administrative a domeniului minier,
pentru a-1 înainta Tezaurariatului. Va proceda şi pe viitor la fel.
26. Pecica, 15 mai 1848. Prim-judele nobiliar din Pecica, Szoke Karoly, către primul
vicecomite al comitatului Arad; T6r6k Gabor. Îi raportează că a făcut investigaţii în legătură.
•.Cu trimiterea vitelor sătenilor într-o livadă cu duzi. Sătenii sînt nemulţumiţi, deoarece cu pri·lejul segregării şi comasării efectuate înainte de 1848, curtea nobiliară le-a)uat o păşune situată
lîngă Mureş, fiind convinşi că în schimbul ei li s-a dat Iivada cu duzi. In urmă cu şase ani
•Curtea nobiliară le-a răpit şi o livadă cu pruni.
27. Braţov, 11-15 mai 1848. Senatorii Karl Myss şi Friedrich Fabricius raportează
Magistratului sau Consiliului oraşului Braşov rezultatele anchetei cu care au fost însărcinaţi
'in ziua de 10 mai. Autorul memoriului, prin care se cere trecerea celor şapte sate secuieşti de
:sub jurisdicţia oraşului Braşov sub cea a dregiltoriei din Trei Scaune, era notarul Mikl6s din
-Cernat. El a recunoscut că a redactat memoriul şi că 1-a trimis la Satul ung, Tărlungeni, Ttircheş~
:şi Zizin pentru a fi semnat. Nu~ponsidera însă fapta lui drept agitaţie. .
28. Cluj, 16 mai 1848. Guvernatorul Teleki către împăratul Ferdinand. Îi dă informaţii
despre starea de nelinişte ce domneşte în Transilvania în ajunul deschiderii Dietei. Îl asigură că
,se va strădui să ~enţină liniştea. Se teme, totuşi, să nu se producă agitaţii şi în Dietă.

29. Cluj, 16 mai 1848. Guvernatorul Teleki către: a) comitatul Cluj; b) episcopul grecocatolic Lemeni. Le face cunoscut că iobagii din Bercea au refuzat să mai presteze robotele la
'indemnul preotului lor Ştefan Dumitru. Exemplul lor 1-au urmat şi cei din comun'ele învecinate
Mierţa,. Zimbor şi Sutoru. Pentru fapta sa, preotul a fost arestat de membrii comisiei numite
pentru anchetarea lui Florian Micaş. Comitatul Cluj îl va elibera din detenţie, admonestîndu-1
·in prealabil. La fel i se recomandă şi episcopului Leii?-eni să-1 admonesteze sever.
·-că

30. Cluj, 16 mai 1848. Guvernatorul Teleki către comunitatea
nu are obiecţii la planul de organizare a gărzii cetăţeneşti.

săsească.

O informeaza

31. Sibiu, 16 mai 1848. G.eneralul Puchner către guvernatorul Teleki. Îl informeaza că.
1n afara celor 1520 puşti cu cremene acordate anterior comitatelor din rezerva Regimentului
român de graniceri infanterişti nr. 2 din Năsăud nu poate aproba alte arme fără încuviinţarea
"'forurilor superioare, deoarece cele din depozitul de la Alba Iulia sînt puţine. Nu are deci posibilitatea de a sati~face nici cererea pentru armament a scaunului Arieş. Poate însă oferi contra
:plată 50 000 de patroane pentru puştile cu cremene. A luat la cunoştinţă sesizarea generalului
Gallbrunn despre preluarea de către o companie a regimentului Sivkovich a celor 1 520 de puşti
·'Cu cremene, destinate oraşului Cluj.
32. Blaj, 16 mai 1848. Circularea episcopului

Şaguna către credincioşii săi ortodocşi,

·prezenţi la Adunarea Naţională de la Blaj. Îi îndeamnă să dea ascultare dregătorilor şi să pres-

teze în continuare robotele, pînă se va întruni Dieta
•-conform recomandărilor împăratului.
33. Blaj, 16 mai 1848.
.Adunare Naţională de la Blaj,

Adeverinţa
semnată

şi

va adopta legea

desfiinţării iobăgiei,

de bună comportare a participanţilor la a
de episcopii Lemeni şi Şaguna.

doua

34. Tîrgu Mureş, 16 mai 1848. Colonelul August von Auenfels, comandantul garnizoanei
-din Tîrgu Mureş, către graful Toldalagi Ferenc, judele regesc suprem al scaunului Mureş.
11 anunţă că deţinutul Florian Micaş s-a îmbolnăvit din cauza hraiJ.ei necorespunzătoare şi~!
informeaza despre măsurile luate pentru îmbunătăţirea alimentaţiei acestuia:
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35. Corunca, 16 mai 1848. Judele regal suprem al scaunului Mureş, contele Toldalagi
Ferenc, către gl:!vernatorul Teleki. Îi raportează despre îmbolnăvirea întemniţatului Florian
Micaş şi despre măsurile luate în vederea asigurării lui cu hrană corespunzătoare, pentru a
infirma zvonul privind tentativa otrăvirii sale.
36. Timişoara, 16 mai 1848. Circulara episcopului Timişoarei Pantelejmon Zivkovic
protopresbiteri. Le cere să-i lămurească, prin intermediul preoţilor, pe enoriaşii cu drept
·de vot, să se înscrie în listele electorale, în vederea participării la alegerea deputaţilor pentru
.noua Dietă. Cei ce nu se înscriu în termen de 14 zile, pierd dreptu de vot pe trei ani.
,către

37. Nou Săsesc, 16 mai 1843. Preotul reformat din Nou Săsesc, Benke Daniel, către
.Consistoriul reformat. Îl roagă să acţioneze la viitoarea Dietă pentru a se asigura un venit minim
])reoţilor, deoarece, în urma desfiinţării obligaţiilor iobăgeşti, pierdeau dijma din cereale şi din
vin.

38. Zlatna, 16 mai 1848. Directorul administrativ al domeniului fiscal Zlatna, Nemegyei
Janos, către Tezaurariat. Îi trimite: copia /inanifestului citit în biserica din Vidra de Sus de
-către preot; raportul şpanului cameral din Cîmpeni, Lâzar Gyorgy; o scrisoare a judelui nobiliar
Bisztra y din Bistra.

39. Metis, 16 mai 1848. Vicecomitele comitatului Alba de Sus, Miske Imre si vicenotarul
:Nanasi Ferenc ~ătre Guberniul Transilvaniei. Îi solicită: să intervină la comand~rnentul regimentului de dragoni din Rupea pentru a pune la dispoziţia comitatului unităţile de cavalerie ce
:staţionau la Hoghiz şi Racoşul de Jos, în vederea prevenirii unor acţiuni revoluţionare antifeu·dale; luarea unor măsuri împotriva arendaşului Josef Schnell care a instigat populaţia din
Ighişu Vechi; aprobarea introducerii tribunalului statarial în comitat pe o perioadă de trei luni.
40. Făgăraş, 16 m~ai 1848.
:!Făgăraş către Guberniu. Ii trimite

Comitetul pentru păstrarea ordinii constituite din districtul
plîngerea comunităţii săseşti împotriva boierilor din Mîndra,
-care au provocat mari daune pădurii din hotarul comunei lor; comisia de anchetă trimisă la
faţa locului n-a dat rezultatele scontate; de aceea solicită forţă armată pentru a împiedica dis-trugerea pădurii, care era proprietate de stat, şi a preveni alte acţiuni asemănătoare.
~

41. Lugoj, 16 mai 1848. Apelul vicecomitelui Gyurky Pâl către foştii iobagi din comitatul
'Caraş. Amintindu-le că au fost eliberaţi de prestaţiile iobăgeşti şi că au devenit proprietari deplini
pe sesiile lor, îi îndeamnă: să ajute foştilor stăpîni feudali să-şi lucreze alodiile, pe plată, pentru
:a se evita foametea; să respecte proprietatea rămasă no bililor, precurh şi drepturile lor de cîrdumărit, măcelărit, pescuit, vînat şi morărit; să achite impozitele faţă de stat, comitat şi comună;
:să se înscrie în gărzile cetăţeneşti pentru a contribui la menţinerea ordinii, liniştii şi păcii.
42. Hodod, 16 mai 1848. Hatfaludi Elek, împuternicitul pentru menţinerea ordinii constituite din com~tatul Solnocul de Mijloc, către comitele suprem şi comisarul regal baronul Wesseienyi Mikl6s. Ii raportează că după sosirea husarilor, iobagii s-au potolit; au promis că vor achita
pagubele pricinuite şi vor contribui la întreţinerea soldaţilor; a pus sub pază trei răzvrătiţi şi
intenţiona să mai aresteze şi alţii, din care pe cei mai vinqvaţi îi va escorta la Zalău.
43. Zalău, 16 mai 1848. Baronul Wesselenyi Mik16s, către Hatfaludi Elek. Se declară
de acord cu, măsurile represive luate la Hadad. Pe răzvrătiţii mai puţin vinovaţi propune să-i
pedepsească cu zile de cor-roadă la repararea drumurilor şi podurilor din comuna lor.
~4. Za.lău, 16 mai 1848. Comisarul regal pentru anexarea Partiumului !a Ungaria, baronul
Wesselenyi Mikl6s, către vicarul eparhial-al Şimleului, Al. Sterca Şuluţiu. Il roagă: să rezolve
plîngerea lui Vonuţ Inşer contra preotului greco-catolic din Badon; să-i înainteze un raport
<despre desfăşurarea şi rezultatele Adunării Naţionale de la Blaj.

,
45. Ca-rei, 16 mai 1848. Procesul verbal întocmit de judele nobiliar Gvu_lai Antal şi de
juratul Zan~thy Mihâly cu ocazia investigării nerimlţumirilor survenite după desfiinţarea relatiilor feudale în localitătile Andrid, Curtuiuseni, Dindestî, Portita, Vezendiu si Domănesti din
~omitatul Satu Mare. Disensiunile au fost pr~vocate fie de încercările jelerilor ~lodiali şi ~unali
-de a se elibera de obligaţiile feudale şi de a de·veni proprietari ai loturilor pe care le foloseau la·
fel ca şi foştii iobagi, fie de acţiunile tuturor locuitorilor de a scăpa de dijma biserîceasc~.
46.

P.Jieniţa,

16 mai 1848. Raportul comisiei de anchetare a

acţiunilor

antînobiliare ale

:săteniior din Poieniţa, înaintat adunării comitatense restrînse din Solnocu de Mijloc. În legă
·tură cu pagubele aduse pădurii alodiale a nemeşului Katona Istvân,locuitorii au declarat că au
-considerat-o a satului; cei zece săteni care au ocupat parcele de una pînă la trei mierţe din fînaţul aloidal s-au angajat să le restituie; cei patru jeleri alodiali au afirmat că n-au mai îndeplinit
a-obotele, pe de o parte fiindcă au văzut că foştii iobagi nu le mai prelstau, iar pe de altă parte
pentru că nu li s-au pretins, ele trebuind să fie efectuate vara.
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47. Viena, 16 mai 1848. Tezaurarul Mik6 Imre către soţia sa. Îi relatează despre miş
carea reYoluţioară de la Viena din 15 mai. Ea s-a datorat încercărilor vechii miliţii de a de.sfiinţa..
garda cetăţeneasncă a 'ştudenţilor, precum şi caracterului aristoc1 a tic al legii electorale şi al constituţiei din aprilie. 20 000 de oameni înarmaţi au înconjurat burgul imperial şi 1-au forţat pe
monarh la noi concesii în vederea democratizării vieţii politice.
48. Cluj, 16 mai 1848. Gazetarul Kovâri Lâszl6 către baronul W es)';elCnyi Mi.klc,s. ÎI
1 mai este redactorul ziarului de orientare liberal[l "Ellenor" şi îşi exprimă• srecă îl va avea printre colaboratori.

anunţă că de la
ranţa

49. Pesta, 16 mai 1848. C:etăţeanul Holly Antal din Timişoara către ministrul de interne
al Ungariei, Szemere Bertalan. Il infcrmează despre: măsluirea alegerilor de dregători din Timişoara; atitudinea dictatorială a judelui primar şi a procurorului oraşului; prc paganda pan'sJa vistă ~
tendinţele de autonomie ale romanilor; necesitatea amînării alegerilor de drcgători stabilite
pe 22 mai şi destituirea preşedintelui comisiei electorale pe motiv că nu ştie ungureşte.

50. Blaj, 17 mai 1848. Programul revoluţionar adcpitat de Adunarea Naţională de la.
Blaj în 16 puncte înaintat Curţii imperiale din Yiena 5u b forma unei petiţii.
.
51. Aiud, 17 mai 1848. Protonotarul Pogâny Kâroly către Gu berniu. Îi raportează despreconsfătuirile pregătitoare din 14 mai şi despre desfăşurarea primei zile a Adunării N~ţionale dela Blaj din 15 mai. Consideră că orientarea ei antistatarială s-ar datora liderilor saşi de la Sibiu
şi camarilei imperiale de la Viena, răsturnată de la putere de către revcluţie. Invccă în acest
sens atitudinea binevoitoare faţă de participanţii la Adunare, adopta\tă de generalul debrigadă Schurter, comandantul armatei detaşate la Blaj.

52. Cluj, .17 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către· cei doi episcopi romani, preşedinţii,
de la Blaj. Le reproşează că n-au respectat instrucţiunile guberniale referi..,.
toare la participanţi şi la problemele recomandate a fi dezbătute de către Adunare. Totodată:
le cere să nu permită dec1t discutarea petiţiei ce urma să fie înaintată Dietei şi să dizolve cît mat
repede ··Adunarea.
Adunării Naţionale

53. Cluj, 17 mai 1848. Guberniul către împuterniciţii săi la Adunarea de Ja Blaj, consilierul Szabo Lajos şi baronul Banffy Miklos. Le pretinde să-i lămurea~·că pe participanţii la Adu-,
nare că: nu trebuie să discute decît petiţia ce urma să fie înaintată Dietei; Florian Micaş a fost
areştat datorită activităţii lui "dăunătoare"; tribunalele statariale nu erau îndreptate contra
românilor, ci împotriva acelora care ameninţau securitatea persoanei şi a averii, fără deosebirede naţionalitate.
54. Cluj, 17 mai 1848. Guvernatorul Teleki J6zsef către tezaurarul Mik6 Jmre. Îl
la Viena în vederea apărării intereselor autorităţilor guberniale ale Transilvaniei pe lîngă Curtea imperială, pentru a nu ajunge pe mîinile unor adversari ale acestora.

imploră să rămînă

55. Cluj, 17 mai 1848. Guvernatorul Teleki către generalulPuchiH:r. Îi sclicită să pună.
la dispoziţia comitelui suprem al comitatului Alba de Sus, contele l{alnoky Denes, deta~amentuf
de cavalerie staţionat la Biertan, pentru a pune capăt răscoalei de la Vecerd şi din alte localităţi~
56. Cluy', 17 mai 1848. Guvernatorul Teleki către: a) generalul Puchner; b) co.mitatul
Alba de Jos. Primului îi cere să dea ordin mi'ei companii a regimentului de infanterie Bianchi
să ofere sprijin autorităţilor nobiliare din comitatul Alba de Jos, pentru a aduce la ascultare comunele Beţa, Cergău Mare, Cistei, Mihalţ şi Obreja, unde locuitorii au rupt afişele privind introducerea tribunalului statarial. Celui de-al doilea îi face cunoscută intervenţia la generalul Puchner.
~
57. Cluj, 17mai 1848. Guvernatorul Transilvaniei TelekiJ 6z-sef'către împăratul Ferdinand I ..
Il roagă să dea instrucţiuni Comandamentului suprem al armatei din Transilvania pentru a
repartiza arme gărzilor cetăţeneşti din oraşele Cluj şi Tîrgu Mureş, precum şi districtului Făgăraş.·
5Ş. Aiud, 17 mai 1848. Comisarii guberniali iMikes ]an os şi Zeyk Karoly către Guberniu ..
Raportează despre ancheta întreprinsă în legătură cu evenimentele de la Ozun. Răzvrătirea
grănicerilor secui s-a datorat neinformări.i lor asupra destinaţiei armelor pe care le· transportau.

Pentru ca revolta să nu se generalizeze, cele patrv companii au fcst lăsate la vatră.~
li s-a spus că în locul armelor destinate Braşovului vcr fi alocate alt'ele de
la Năsăud pentru celelalte oraşe transil vănene, au acceptat să se strîngă din nou şi să plece spre·
Aiud şi Turda.
spre

Braşov.

După

ce

grănicerilor

59. Karlowitz, 17 mai 1848. Manifestul natiunii sîrbesti către rcmânii din :Banat. Sîrbii
îi cheamă pe români la acţiuni solidare pentru tucerirea d;epturilcr politice şi recunoaşterea
1or ca naţiune, pe baza libertăţii, egalităţii şi frăţiei.
·
maţii

60 . .Bra~ov, 17mai 1848. Comunitatea oraşului Braşov către Magistrat. Îi prezintă infor.:.
referitoare la acţiunea ce viza trecerea celor şapte sate secuieşti de sub jurisdicţia orâşulut
'
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.

:Braşov sub cea· din Trei Scaune, pe care a iniţiat-o notarul Mikl6s din Cernat. Totcdată îi cere
-arestarea , ,instigatorului", pentru a se evita consecinţele acţiunii separatiste. Magistratul a
răspuns la sesizarea comunităţii prin numirea senatorilor Bomches şi Fabricius pentru a ancheta
eeazul.
.
61. Brîncovene~ti, 17 mai 1848. Jud ele no biliar Boer Elek către dregătoria comitatului
Tutda. H.aportează că ordinul cu interzicerea participării la Adunarea de la Blaj l-a primit
-după ce plecaseră deja cîte două persoane din ldicel, Deleni, Deda, Luieriu, Cuieşd şi Săcalu
-de Pădure. Sînt nominalizate persoanele respective.
62. [Fără loc], 17 mai 1848. Judele nobiliar Zudor Karoly către judele regal suprem al
--scaurmlui Atieş, Dindar Antal. Ji aduce la cunoştinţă că în ziua precedentă a întîlnit la Unirea
-doi români', din care unul din Ciugudu de Sus a declarat că este capabil să confecţioneze arme,
el dispunînd acasă de 40-50 ţevi de puşti şi pistoale. Invocînd legea care interzicea românilor
să poarte arme, propune măsuri pentru ca ei să fie împiedicaţi să le producă.
63. Plăieşti, 17 mai 1848. Notarul comitetului pentru apărare~ ordinii constituite din
scaunul Arieş, Boncza Samuel, către judele regal suprem Dindar Antal. Il informeaza că datorită
instigărilor "agitatorilor", în mai multe localităţi ale scaunului Arieş secuii refuză să mai parti·-dpela exerciţiile zilnice ale gărzii cetăţeneşti, în care s-au înscris de bunăvoie. Îi cere să dea
dispoziţii pentru demascarea şi neutralizarea , ,instigatorilor".
64. Budiu de Cîmpie, 17 mai 1848. Judele nobiliar Kovacs Sandor către vicecomitele
comitatului Turda. Îi dă amănunte despre sfidarea autorităţii sale de către tatăUui Al. Papiullarian, proaspăt reîntors de la Blaj, şi despre solidarizarea ţăranilor maghiari cu cei români
sub influenţa sa. Numai cu greu a putut scoate de la un cărăuş cîteva informaţii referitoare la
Adunarea de la Blaj, unde el a fost martor ocular. Potrivit spuselor acestuia: Al. Papiu-Ilarian
fusese ales membru al delegaţiei ce urma să plece la Viena; Şaguna a îndemnat sătenii să-şi
îndeplinească slujbele iobăgeşti pînă ce împăratul le va acorda libertatea; tatăl lui Florian Micaş
.a luat cuvîntul în favoarea eliberării fiului său.

65. Filia, 17 mai 1848. Vicejudele scaunului filial Brăduţ, Boda Karoly, către judele
regesc suprem din Trei Scaune. Îi atrage atenţia .asupra a doi secui reîntorşi din străinătate,·
-care prin activitatea lor "instigatoare" puteau pune în pericol securitatea nobililor şi a ofiţerilor,
aşa cum s-a întîmplat la Turia, unde grănicerii au pus mîna pe averea mai multor demnitari.
66. Lugoj, 17 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Caraş, Gyiirky Pal, către ministrul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. Ii raportează despre: prelucrarea conducerii
·comitatului; zvonurile care circulă pe teritoriul acestuia despre iminenţa invaziei turceşti sau
ruseşti şi despre înlocuirea împăratului Ferdinand cu palatinul Ştefan la tronul Ungariei; manifestarea unor acţiuni antinobiliare ca urmare a nepublicării noilor legi; măsurile luate pentru
lămurirea ţăranilor printr-o circulară ce va fi citită de preoţi de pe amvon, referitor la abolirea
iobă.giei şi a datoriei lor de a respecta averea rămasă foştilor stăpîni feudali; terminarea însămîn
·ţărilor de primăvară; tratarea cu prudenţă a refuzului membrilor gărzilor cetăţeneşti de a presta
jurămîntul.

67. Lugoj, 17 mai 1848. Primul vicecomite al ;::omitatului Caraş, Jakabffy Krist6f, către
ministrul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. Ii prezintă informaţii despre acţiunile antinobiliare din Herendeşti şi Duleu. În prima comună locuitorii şi-au trimis vitele la păşunat pe
o taria de 185 de iugăre, aflată în proprietatea lui Piacsek Pal, pe care ei o revendica de mai mulţi
..ani. Judecătoria penală constituită s-a deplasat la faţa locului sub protecţia gărzii cetăţeneşti,
unde a judecat 12 dintre iniţiatorii acţiunii şi i-a condamnat la închisoare într~ un an şi un an
şi jumătate. A mai arestat 8 vinovaţi, care vor fi judecaţi în ziua următoare. In cea de-a doua
.comun~t cîţiva săteni au ocupat o parte a pămîntului rămas în proprietatea lui Gheorghe
.Ioanovici, dar aceştia au· fugit. A dat ordin să fie arestaţi, cînd se vor reintoarce.
68. Lugoj, 17 mai 1848. Extras din procesul verbal al congregaţiei comitatului Caraş
Y"eferitor la alegerea dregătorilor oraşului Lugoj. Comisia desemnată să supravegheze alegerile
raportează numele celor aleşi şi menţionează că jumătate din ei sînt ortodocşi, iar cealaltă jumă
tate catalici.
69. Arad, 17 mai 1848. Moşierii Henclrey Pal, Dese6 Ădam, Bochdanovits Ferenc şi Dâniel Antal, către primul viceco;mite aJ comitatului Arad, Torok Gabor. S~ plîng împotriva jeleri1or lor curiali din Camna, Minişel, Şilinclia, Răpsigu de Jos şi Răpsigu de Sus, care refuză să-şi
mai îrtdeplinească obligaţiile de grădinari, potrivit contractelor încheiate.

70. Cluj, 17 mai 1848. Opt lideri ai nobilimii liberale din Transilvania, în frunte cu con-tele Bethlen Jan os senior, către tezaurarui Mik6 Imre.Îl pun la curent cu continuarea agitaţiilor
antiunioniste ah~ saşilor şi cu hotărîrea Adunării Naţionale a românilor de la B!aj de a respinge
-u,niuriea sau cel puţin de a o amina pînă c.înd vor fi recunoscuţi ca naţiune. Ii aduc totodată
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cunoştinţă că vor continua să
strădaniile lor să fie încununate

la
şi

a le sprijini acolo

acţiunile

colaboreze cu Gu berniul pentru a impune uniunea. Pentru ca.
de succes, îl rugau să rămînă la Viena pentru a-i reprezenta...
prounioniste.

71. Aiud, 18 mai 1848. Comisarii guberni~li Szab6 Lajos şi BanHy Mikl6s către Guberniu. Raportează despre ultimele două zile ale Adunării Naţionale de la Blaj şi despre încheiereaei. Scot în evidenţ~. indemnurile celor doi episcopi adresate participanţilor de a respecta legileşi de a presta slujbele iobăgeşti pînă ce ele vor fi desfiinţate pe cale legală. Subliniază de asemenea disciplina de care a dat dovadă mulţimea prezentă la Adunare.
72. Cluj, 18 mai 1848. Guvernatorul Teleki către generalul Puchner. Îi înaintează dedacompaniei întîia a regimentului de grăniceri infanterişti sec~i nr. 2, prin care propune pedepsirea celor ce au provocat revolta camarazilor lor. de la Ozun. Ii lasă latitudinea de a hotărî în
aceasţă problemă. Aminteşte totuşi că principalul "vinovat", avocatul Gal şi-a reparat greşeala
contribuind la convingerea celor două divizioane de grăniceri de a pleca acolo unde li s-a ordomtL
În final îi cere lui Puchner să-i aducă la cunoştinţă hotărîrea definitivă pc care o va lua.
raţia

73. Cluj, 18 mai 1848. Guvernatorul Teleki către generalul Puchner. Îl anunţă că·a repartizat cartuşele puse la dispoziţia gărzilor cetăţeneşti din depozitul miliţar de la Alba Iulia: celor
din Cluj 29.000; celor. din Turda, Aiud şi Dej cîte 6 000 la fiecare, iar celor din Abrud 3 800_
Cartuşele vor fi ridicate de către împuterniciţii oraşelor contra cost, pe baza unor acte oficiale_
74. Cluj, 18 mai 1848. Gu berniul Transilvaniei către: a) jud ele primar al oraşului Cluj;
b) comitele suprem al comitatului Turda; c) comitele suprem al comitatului Alba de Jos; d)
judele primar al Abrudului; e) prim-jud,ele .no,bili<u admin.istratoral·comitatului Solnoc lnte.rior_
Le aduce la"cunoştinţă cantităţile de cartuşe puse la dispoziţie de generalul Puchner din depo,
zitul militar de la Alba Iulia pentru gărzile cetăţeneşti din. Cluj, Turda, Aiud, Abrud şi DejTotodată le vesteşte că li s-au alocat şi arme. Cartuşele vor fi ridicate de la Alba Iulia, iar armele
de la Cluj, de către împuterniciţi. Oraşele vor suporta costul cartuşelor şi cel al transportului
armelor.
75. Cluj, 18 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către judele regesc suprem din Trei Scaune_
la cererea comunităţii din Tîrgu Secuiesc privind realegerea dregătorilor locali. Permite realegerea cu două condiţii: vechii dregători să fi demisionat de bunăvoie; la alegeri să.
nu participe decît cetăţenii cu avere.
Răspunde

.

-~,~},

76. Cluj, 18 mai 1848. Referat gubernial pe marginea raportului comisarului teritorial
Szab6 J6zsef, prin care a informat că sătenii din Gîrbou au acceptat să reia prestarea a jumătate
din slujbele iobăgeşti, de cealaltă jumătate fiind scutiţi de stăpîna lor, soţia baronului ] 6sika
Janos.
77. Cluj, 18 mai 1848. Guberniul către ţăranii petiţionari din Dragu. Le răspunde că le
satisface cererea, luînd în consideraţie influenţarea lor de alte persoane, cu condiţia să prezinte
o declaraţie de chezăşie.
78. Viena, 18 mai 1848. Cancelaria aulică de la Viena către Guberniul Transilvaniei_
Aprob~ cererea din 1847 a canonicului Timotei Cipariu de a face parte din societatea "Deutsch-·
morgenlăndische Gesellschaft", el avînd şi încuviinţarea episcopului Lemeni.
79. Sibiu, 18 mai 1848. Comandamentul suprem al armatei din Transilvania

către

vice-

preşedintele 'fezaurâ:riatului, \:ontele Beldi Gyorgy. Îi răspunde că nu poate deplasa la Cimpeni

o unitate din regimentul Sivkovich, deoarece :tJ.U s-a reîntors încă de la Blaj. Va trimite însă o.
unitate a regimentului nr. 2 de grăniceri secui. Directorului administrativ al domeniului fiscat
Zlatna, Nemegyei Jarios, i s-a recomandat să ia legătura cu maiorul Balas din acel regiment
pentru a asigura grănicerilor cazarea şi hrana la Cimpeni. Cererea de arme nu o poate satisface".,
Ea necesită aprobarea forurilor superioare.
80. Sibiu, 18 mai 1848. Comitele saşilor, Salmen, către oficialitatea scaunului Miercurea".
Îi face cunoscute constatările Universităţii săseşti în legătură cu uniunea şi-i cere să se pronunţe
în favoarea sau împotriva ei. Adrese similare a trimis şi celorlalte scaune şi districte. Pe baza
răspunsurilor primite se va trasa deputaţilor saşi poziţia pe care să o adopte cu prilejul dezbaterii
problemei uniunii în dietă.
81. Sibiu, 18 mai 1848. Generalul Puchner către Universitatea săsească. Îi reaminteşte
Ia 27 aprilie s-au livrat gărzii cetăţeneşti de la Sibiu 1 200 arme din depozitul militar de la..
Alba Iulia. Regimentul nr. 2 de grăniceri români a primit ordin de a pune la dispoziţia gărzii
etăţeneş ti din Bistriţa 200 de puşti.
că

82. Timişoara, 18 mai 1848. Episcopul Pantelejmon Zivk.ovic către Ministerul Cultelor
si Instrucţiunii Publice· din Ungaria. Îl informează că în vederea congresului bisericii ortodoxe
~probat de palatinul Ştefan pe, data de 29 mai, la Karlowitz, a convocat 17 electori români şj

sîrbi din eparhia Timişoarei, potrivit dispoziţiei arhiepiscopului. Electorii români au refuzat
unsă să-şi desemneze delegaţii, cerînd: mutarea locului de desfăşurare a congresului de la Karlowitz la Timişoara şi acordarea unui timp mai lung pentru pregătirea lui; stabilirea numărului
:participanţilor la congres de către ministerul de la Budapesta proporţional cu credincioşii români
:şi sîrbi; angajarea şi a unor reprezentanţi ai românilor la secţia ortodoxă a Ministerului Cultejl_or. Concesiile făcute românilor şi strădaniile de a ajunge cu ei la un compromis n-au dat rezul~
-tate. De aceea roagă ministerul să decidă asupra numărului delegaţilor.
83. Aiud, 18 1!!-ai 1848. Prim-juzii nobiliari Benedek J6zsef şi Pogâny Kâroly, către
Teleki. Ii înaintează relatările membrilor comitetului permanent· pentru apărarea
.ordinii constituite din comitetul Alba de Jos, care au fost prezenţi la Adunarea Naţională de la
Blaj. Relatările relevă orientarea liderilor mişcării româneşti, precum şi atitudinea binevoitoare
:faţă de participanţi a comandanţilor militari, trimişi să supravegheze desfăşurarea Adunării.
•Cer ca pe viitor comandanţii militari să fie subordonaţi dregătorilor civili.
:guv~rnatorul

84. Sînpaul, 18 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Tîrnava, groful Haller Ignâc,
<:ătre guvernatorul Teleki. Îi raportează despre influenţa Adunării Naţionale de la Blaj în comi-

tat. Iobagii de pe domeniul Cetăţii de Baltă refuză să mai presteze robotele. Comitetul pentru păs
trarea ordinii constituite 1-a trimis la faţa locului pe prim-judele nobiliar \'ita Sâmuel. ·Dacă
.ordinele lui nu vor fi ascultate, va fi nevoie de forţă armată pentru a-i aduce pe iobagi la ascultare. La rievoie ar putea recurge la compania de dragq,ni din Zagăr, deoarece cqmandantul gră
:nicerilor secui se teme să-şi aducă unitatea în mijlocul riobililor pentru a nu fi trădat. În Tîrnă
-veni s-a constituit ogardă cetăţenească în frunte cu graful Haller Lajos.
85. Carei, 18 mai 1848. Comitele suprem~al comitat~ului Satu Mare, groful Kârolyi Gyărgy,
ministrul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. Il informează despre: constituirea comitetului pentru păstrarea ordinii ; completarea posturilor de dregători rămase vacante
şi necesitatea completării corpului de funcţionari comitatenşi; cazul preotului Moise Noac din
Hurezu Mare, care cu de la sine putere a înfiinţat o gardă cetăţenească, autonumindu-se căpitan
.al acesteia; arestarea preotului Noac pentru că ar fi provocat disensiuni între români şi şvabi,
dar mai ales fiindcă propaga printre săteni idei ce puteau primejdui proprietatea moşierească.
><eătre

86. Tîrgu Mureş, 18 mai 1848. Judele primar al ~raşului Tîrgu Mur-eş, Lâzâr Jânos, către
guvernatorul Teleki. Îi face cunoscut că zvonul despre hotărîrea participanţilor la Adunarea
.de ]<Jr B:tj privind eliberarea lui Florian Micaş a provocat panică printre locuitorii din Tîrgu
1\tlnreş. De aceea îl imploră, fie să-I elibereze pe deţinutul Micaş, fie să-1 transfere în altă parte.
87. Şunu1-leu, 18 mai 1848. Judele regesc suptem al scaunului Ciuc, Balâsi J6zsef, către
,guvernatorul TelekL Îi trimite apelul adoptat într-o consfătuire a tinerilor secui din Tîrgri Mureş
privind diminuarea sarcinilor militare ale grănicerilor. Comandanţii militari intenţionează
.:Să redacteze un contraapel pentru a impulsiona lucrările comisiei numită cu scopul de a face
propuneri de ameliorare a situaţiei grănicerilor, în vederea evitării unor eventuale tulburări.
88. Dalnic, 18 mai 1848. Vicejudele regesc al scaunului filial Kezd, Lâzar Dâvid, către
jud ele regesc suprem din Trei Scaune, baronul Petrichevich Horvâth Albert. Îi înaintează rapoari:cle subalternilor privind tulburările de la Breţcu, Turia şi Estelnic şi-1 informează despre restabilirea liniştii la Dalnic. Fiindcă pericolul atacării proprietăţii nobiliare persistă, îi propune pe
<de o parte să intervină la comandanţii grănicerilor pentru a-i aduce la ordine, iar pe de altă parte
:să solicite Guberniului introducerea judecătoriei statoriale pe teritoriul scaunului.
89. Tîrgu Secuiesc, 18 mai 1848. Colonelul Dobay Kâroly către judele regesc suprem din
'Trei Scaune, baronul Petrichevich Horvâth 'Albert. Îi aduce la cunostintă initiativa locoteneni:ului major Benko Denes, a juraţilor din ·ozun şi a cîtorva nobili, de c{. che~a reprezentanţii
;grănicerilor la o adunare în Cernatu de Jos. Adunarea urma să discute trimiterea din, fiecare
scaun a căte doi ostaşi la Cluj pe timpul Dietei, pentru a supraveghea activitatea deputaţilor
rdin Trei Scaune şi a raporta cele ce se vor discuta despre soarta grănicerilor secui. A luat măsuri
'Pentru asigurarea ordinii la sate.
90. Lunea Mureşului, 18 mai 1848. Păzitorii ordinii Foszt6 Kâroly, K6nya Istvân şi
:Foszt6 Ferenc, către judele regesc suprem scaunului Arieş, Dindâr Antal. Îl informează că
intrigile birocraţiei săseşti au făcut să se răspîndească zvonul că în. Ungaria ar fi fost detronat
~împăratul Ferdinand şi în locul lui ar fi devenit rege arhiducele Ştefan. Drept urmare, secui
din Lunea Mureşului au dat jos de pe turnul bisericii tricolorul ungar şi manifestă rezerve
ifaţă de uniune. Pentru a preveni tulburarea gărzilor cetăţeneşti, îi cere să descindă personal
printre secuii din localitate, pentru a-i lămuri despre starea reală a lucrurilor din Ungaria.

aJ

91. Cluj, 18 mai 1848. Comisarul teritorial Szab6 J 6zsef către Guberniu. Îi relatează că a
anchetarea preotului din Voivodeni. Propune punerea lui sub acuzare, împreună cu
parohul din Dragu,deoarece amîndoi sînt , ,vinovaţi" de acţiunile cu caracter antifeudal de pe

~terminat
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domeniul Dragu. Propune de asemenea mutarea lor de către episcopul Lemeni în parohii din alteo
comitate. Se declară de acord cu eliberarea pe chezăşie a iobagilor aflaţi în închisoarea de la.
Bonţida.

92. Cluj, 18 mai 1848. Comisarul teritorial Szab6 J 6zsef către guvernatorul Teleki. Îi:
a reuşit să le impună locuitorilor din Voivodeni reluarea s.lu]l:,elor iobăgeşti, după.
cum demonstrează şi scrisoarea lor de chezăşie.

raportează că

93. Jibou, 18 mai 1848. Împuternicitul guvernului ungar pentru anexarea Partiumului, Wesselenyi Mikl6s, către ministrul de interne de la Pesta. îi face cunoscut că în 15 mai
a efectuat anexarea la Ungaria a ccmitatului Solnccu de Mijloc, iar în 17 mai a oraşului
Zalău, împreună cu comisarii Aszta1os Pal şi Vay Ferenc.
94. Hodod, 18 mai 1848. Împuternicitul pentru păstrarea ordinii constituite din comitatul Solnocu de Mijloc, Hatfaludi Elek, către comitele suprem şi comisarul regal, baronul
W esselenyi Mikl6s. Îi face cunoscut că·Jocuitorii din Hodod se arată în continuare supuşi, mai
ales după ce juraţii săteştiau fost interogaţi şi arestaţi. Totodată îi cere lămuririTeferitoare la
ofiţerii care 1-au însoţit, dacă mai era cazul să colaboreze cu ,ei după ce au fost demişi. ·

95. Viena, 18 mai 1848. Tezaurarul Mik6 Imre către guvernatorul Teleki. Îl informează
despre: plecarea familiei imperiale diri Viena; ordinul dat generalului Puchner de a pune la
dispoziţia autorităţilor nobiliare transilvănene unităţi militare; înaintar.ea propunerilor pentru
numirea unor înalţi funcţionari în Transilvania.
96. Aiud, 18 mai 1848. Secretarul de stat în guvernul ungar, Szasz Karoly, către prhnul
ministru al Ungariei, contele Batthyany Lajo~,1 Îi raportează despre: atitudinea prounionistă"
a maghiarilor şi secuilor; atmosfera antiuniomstă din rîndurile saşilor şi românilor, !:.timulată
de autorităţile vieneze; manifestarea cu vigoare a orientării antiunioniste printre participanţii
la a doua Adunare Naţională de la Blaj, datorită "instigatorilor" care propagau refacerea vechii
DaCii prin unirea Munteniei, Moldovei, Bucovinei şi Transilvaniei; modul de desfăşurare a Adunării de la Blaj şi programul revoluţionar adoptat de participanţi.
9~. Suceagu, 18 mai 1848. Nemeşul Kelemen Lajos, către amicul său baronul Wesselenyi
Mikl6s. Ii aduce la ~unoştinţă că i-a făcut rost de locuinţă la Cluj pentru timpul cît va participa
la lucrărlle Dietei. Ii dă de asemenea informaţii despre venirea secuilor Ia Cluj şi despre desfă
şurarea Adunării de la Blaj.

98. Petrisat, 18 mai 1848. Canonicul Augustin Ladai către contele Haller Ignac, comitelesuprem al comitatului Tîrnava. Îi solicită un paşaport pentru a putea pleca la Viena ca membru
al delegaţiei desemnată de Adunarea de la Blaj pentru a prezenta monarhului programul revoluţionar al românilor.
99. Cluj, 19 mai 1848. Guvernatorul Teleki către: a)generalul Puchner, comandantul'
suprem alarmatei din Transilvania; b) căpitanul suprem şi vicecăpitanul districtului Făgăraş.
Primului îi solicită să satisfacă cererea dregătorilor districtului Făgăraş de a le pune la dispoziţie armp,tă sau cel puţin de a da ordin generalului din Braşov de a le trimite o unitate militară.
în eventualitatea izbucnirii unei răzvrătiri. Căpitanului şi vicecăpitanului districtului Făgăraş
1e aduce la cunoştinţă intervenţia făcută la generalul Puchner.
100. Cluj, 19 mai 1848. Guvernatorul Teleki către ccmandantul suprem al armatei din,
Transilvania. Îl roagă să dea ordin comandantului regimentului de dragoni Savoya să îndeplinească cererea cdmitatului Alba de Sus de a deplasa la Metiş cavaler ia care staţiona la Hoghiz:
şi Racoş. Metişul fiind centrul de reşedinţă al comitatului, cavaleria solicitată putea asigura
arhiva comita.tensă şi viaţa dregătorilor împotriva răsculaţilor din ]n·.prejurimi.
~
101 Cluj, 19 mai 1848. Guvernatorul Teleki către comisariatul suprem din Alba de Sus_
Il încunoştinţează că a intervenit la Comandamentul militar suprem pentru a ordona comandantului Regimentului de dragoni Savoya să satisfacă cererea comitatului Alba de Sus, de a deplasa la Metiş unitatea de cavalerie care staţiona la Hoghiz şi Racoş. În felul acesta se asigura.
paza dregătorilor şi a arhivei comitatense.

102. Cluj, 19 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către: a) comisarul teritorial Szab&
J6zsef; b) comitele supr.:m al comitatului Cluj; c) judele primar al oraşului Cluj. Primului îi
confirmă primirea raportului privind investigarea preotului din Voivodeni şi a acelora care au
provocat dezordinile din Dragu. Totodată îi ordonă ca a doua zi să colaboreze cu comisia de·
investigare numită de comitatul şi oraşul Cluj în cazul Florian Micaş; împreună să preia declaraţiile preotului din Dragu şi ale celorlalţi au dia ţi, să le confrunte şi ~ă înainteze un raport
despre cele constatate. Celui de al treilea îi cere să ia contact cu preotul din Dragu, aflat în detenţie la primăria din Cluj, şi să-i aducă la cunoştinţă că va fi eliberat pe cauţiune, dacă va depune
o mărturisire temeinică despre activitatea 1ui "instigatoare".
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103.1 Cluj, 19 mai1848. Guberniul Transilvaniei către comitatul Dăbîca .. Îi trimite declaele supunere ale iobagilor răzvrătiţi din Voivodeni, Aşchileu Mic şi Cristur-Crişeni aduşi
1a ascultare de comisarul teritorial Szab6 J6zsef. Declaraţiile se vor depune în arhiva comitai:ului, împreună cu raportul lui Szab6 J6zsef.
:raţiile

1_94. Cluj, 19 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către judele primar 'al_ oraşului Tîrgu
JVI:ureş. Il asigură că Adunarea de la Blaj s-a încheiat în mod paşnic şi deci nu există pericolul
atacării

Tîrgu

Mureşului,

de

către

cei

întruniţi

acolo, pentru a-1 elibera din

detenţie

pe Florian

Nicaş. Cererea de arme nu o poate satisface deocamdată, dar îi va acorda prioritate ci'nd va

-primi puşti mai multe. În schimb, praf de puşcă se va aloca de către comandantul cetăţii din
.Alba Iulia, contra cost, delegatului din Tîrgu Mureş, dacă se va prezenta cu o împuternicire
:scrisă.

105. Viena, 19 mai 1848. Cancelaria aulică a Transilvaniei de la Viena către Guberniul
-de la Cluj. Îi porunceşte să supună cenzurii ziarul "Ellenor", care apărea la Cluj sub redacţia
lui Kovari şt Tiltsch.
106. Kikinda, 19 mai 1848. Colonelul Piketi către Comandamentul suprem al armatei
-din Banat. Îi raportează că: negustorul Rajkovic din Vrani a fost spînzurat pentru instigare la revoltă; }.a Karlowitz şi Novi Sad s-au strins o mulţime de sîrbî înarmaţi şi 1-au
.ales pe mitropolitul Ra jacic ca patriarh, iar pe colonelul Suplikac ca voievod; comisarul
regal a luat măsuri pentru- a întări trupt>le locale cu două companii ale regimentuiui Don
1VIiguel. şi a făcut demersuri pentru a obţine alte unităţi mHitare; în jurul Lugojului s-au
pro~us frămîntări în rîndurile ţăranilor, dar au fost reprimate de autorit~ţile nobiliare locale.
107. Blaj, 19 mai 1848. Episcopul Lemeni către baronul Wesselenyi Mikl6s. Îi d~ inforDeşi participanţii s-au întrunit fără aprobarea
a mai fi admonestaţi. A trimis pastorala solicicătre preoţii din comitatele sălăjene, prin care cheamă poporul la supunere.

maţii despre desfăşurarea Adunării de la Blaj.
·oficială, .comport~rea lor paşnică îi scuteşte. de
-tată

108. Sînpa.ul, 19 ma.i 1848. Comitele suprem al comitatului Tîrnava, groful Haller Ignac,
:îi eliberează lui Augustin Ladai paşaportul solicitat pentru a se deplasa la Viena în calitate de
membru al delegaţiei desemnată de a doua Adunare Naţională de la Blaj.
109. Abrud, 19 ma.L 1848. Judele primar al oraşului Abrud, Laborfalvi Nagy Karoly,
guvernatorul Teleki. Il înştiinţează că a trimis un delegat al oraşului Abrud cu împuternicirea de a ridica cele 100 de puşti din stocul sosit la Cluj de la Năsăud. Totodată îl informează
despre: o ciocnire între unii români din Abrud şi cîţiva maghiari din Roşia Montană cu prilejul
unui tîrg de vite; rolul preotului Simion Balint din Roşia Montană în retragerea. românilor din
;garda cetăţenească şi în proferarea de ameninţări la adresa dregătoriJor comitatenşi şi orăşeneşti;
.absenţalui I. Buteanu din Abrud după prima Adunare de la Blaj. In încheiere reînnoieşte cere_re~ de a se trimite o companie de grăniceri secui la Abrud pe timpul lucrărilor Dietei.
:către

110. Aiud, 19 ma.i 1848. Comitele. supi·em al comitatului Alba de Jos, baronul .Banffy
Mikl6s, către guvernatorul Teleki. Îi raportează că a luat măsuri pentru trimiterea actelor invesi:igării , ,instigatoarei" Varga Katalin directorul li~ cauzelor publice.

111. Turda., 19 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Turda, graful Thorotzkai
Mikl6s, către Guberniul TransilvanieL Îi aduce la· cunoştinţă că locuitorii din· Dileu Vechi au
'refuzat să se prezinte în faţa vicecomitelui Boer Simon; adunaţi în număr de vreo 50, ei au trimis
vorbă vicecomitelui să vină el în mijlocul lor; dacă are să le comunice ceva. Fapta lor o consideră
-o sfidare la adresa dregătorilor nobiliari. Rămasă nepe<;lepsită, ea putea constitui un exemplu
lTIOlipsitor pentru celelaJte sate din Cîmpia Transilvaniei:' Deaceea cere o companie de infanterişti în v~derea pedepsirii celor din Dileu Vechi, precum şi o unitate militară, care să staţioneze
:în permanenţă în Cîmpia Transilvaniei, pentru a reprima eventuale răzvrătiri.
112~ Tu,rcla., 19 ma.~ 1848. Comitele suprem al comitatului Turda, contele Thorotzkai
MikT6s, căt~e Guberniul Transilvaniei. Îlinformează că la Dileu Vechi riesupunerea nu a încetat
·după plecarea vicecomitelui Boer Simon; dimpotrivă, ea a luat amploare; sub influenţa "agitatarilor" Nistor Ţiţ, Dumitru Ţiţ şi Artimon Făt, reîntorşi de la Adunarea de la Blaj; locuitorii
au declarat că nu se vor mai supune ordinelor notarului Ajtai Elek; predispoziţia spre revoltă
.s-a extins şi la Iclandu Mare; la Budiu de Cîmpie, tatăl tribunului Al. Papiu-Ilarian "instigă"
:şi el făţiş la împotrivire faţă de dregători. Datorită acestor fapte reînnoieşte cererea de a se trimite de urgenţă armata în comitat; propune numirea vicecomitelui Boer Simon în calitate de
·comisar civil; solicită permisiunea de a introduce tribunalul statarial.

113. Tîrnăveni, 19 mai 1848. Vicenotarul Muzsnai Kovacs Janos întăreşte declaraţia
Botskai Albert Gergely din Adămuş, făcută la 19 mai în faţa comitetului pentru păs
trarea ordinii constituite din Tîrnăveni. Din 'relatările nemeşului rezultă că mergînd să-şi lucreze

'!1emeşului
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via din Bobohalma a surprins o întrunire a localnicilor. La ea, un trimis din Deag a declarat căl..
locuitorii din satul lui erau gata să vină înarmaţi pentru a-şi uni forţele cu cei din Bobohalma
şi Cucerdea. Nemeşul a mai declarat că o femeie l-a sfătuit să plece imediat din Bobohalma,..
împreună cu fetele lui.
114 . .LV!etiş, 19 mai 1818. Judele diriguitor suprem al coinitatului Alba de Sus, Motok:
Ferenc, către Guberniul Transilvaniei. Pe baza rapoartelor juzilor nobiliari atrage atenţia
că în localităţile Călvasăr,Mihăilenişi Veseuşauavutloc devastări ale unor păduri alodiale,iar
în ultimul sat chiar ocuparea pădurii "Hîrţa" de către răsculaţi. La Ştenea iobagii refuză sa
mai îndeplinească prestaţiile urbariale. Pentru a reprima aceste acţiuni şi a preveni extinderea
lor, solicită: noi unităţi militare, in afara escadronului de cavalerie al regimentului de dragonf
Savoya, care urma să sosească la Metiş; permisiunea de a introduce tribunalul statarial pe·
o perioadă de trei luni.
115. Tîrgu Mur!f· 19 mai 1818. Directorul cauzelor publice, Donath Sandor, către Gu-berniul Transilvaniei. In cauza loturilor şi anexelor ecleziastice ale bisericii grec0-catolice din
Agrij, acaparate de nemeşul Hatfaludi J6zsef, pe care le reclamă episcopul Lemeni, răsputtde·
că acesta, potrivit Aprobatelor, se putea adresa dregătorilor comitatenşi, care aveau datoria~
să-i dea satisfacţie.
116. Odorheiu Secuiesc, 19 mai 1818. Scaunul Odor hei către celelalte unităti administrativteritoriale secuieşti. Invocînd intdgile birccraţiei ~ăsqti, care i-ar fi "ccnpt;, pe rcmâni, leadresează îndemnul de a se inarma şi de a da atenţie gărzilor cetăţeneşti; întrucît pînă acum nu au
avut dreptul de a se consfătui, comitetul pentru,păstrarea ordinii constituite, înfiinţat în 2~·
martie, ar trebui să cheme reprezentanţii tuturor scaunelor secuieşti la o adunare, fie la OdorheillSecuiesc, fie la Lutiţa; totuşi, pentru a nu dăuna desfăşurării lucrărilor Dietei, consideră că deocamdată se impune amînarea ei.
117. Sjîntu Gheorghe, 19 mai 1848. Judele regesc suprem din Trei Scaune, Petrichevich Horvâth Albert, către guvrnatorul Teleki. Îi trimite în copie raportul vicejudelui scaunului filial Kezd referitor la acţiunile revoluţionare ale secuilor care au tulburat
ordinea publică. Pentru a le reprima solicită permisiunea de a introduce legea statarială.
pe teritoriul scaunului.
118. Braşov, 19 mai 1818. Magistratul sau Consiliul oraşului Braşov ia act de raportul'
senatorilor Fr. Fabritius şi Fr. Bomches în şedinţa din 19 mai. Potrivit raportului, doi cancelişti
secui, Donath Pal şi Bong Ferenc, împreună cu fratele acestuia din urmă, avocatul Bong Zsigmond, au strîns locuitorii din Baciu, Turcheş, Satulung, Tărlungeni şi Cernat prin tragerea clopo_telor în zilele de 17 şi 18 mai şi i-au "instigat" să-i desemneze pe ei deputaţi la Dietă, cu toate că.
dregătorii locali le-au interzis să convoce adunări populare şi să facă, ,agitaţii". Întrucît au nesocotit aceste indicaţii, insultîndu-i pe juzii primari şi pe notari, în 18 mai au fost arestaţi, dar au
fost eliberaţi sub presiunea mulţimii agitate. Pînă la urmă au strîns 238 iscălituri în Baciu,.
Turcheş şi Cernat, 591 în Satulung şi Tărlungeni,cărora li s-au adăugat ulterior alte 99 iscălituri_
Pe baza lor, fraţii Bong şi Donath au fost delegaţi deputaţi la Dietă.
119. ]ibou, 19 mai 1818. Comitele suprem al comitatului Solnocu de Mijloc, baronu)
Wesselenyi Mikl6s, către împuternicitul cu restabilirea ordinii, Hatfahidi Elek. Îi dă de înţeles
că este satisfăcut de restabilirea ordinii la Hodod şi-i exprimă părerea că unitatea de cavalerie
va putea fi retrasă de acolo, cînd se va termina investigaţia. Diurna sa şi a asesorilor Viski şit
Bacz6, care I-au secondat, o vor suporta răzvrătiţii din Hodod. Pentru a nu fi totuşi împo,răraţ~
peste măsură, recomandă încheierea grabnică a anchetei.

120. Lugoj, 19 mai 1818. Judele nobiliar Litsek Zsigmond

către

vicecomitele comitatului.

Caraş. Îi raportează că locuitorii din Criciova refuză să presteze zilele de muncă pentru dreptul

domnesc [al

cîrciumăritului] şi după

ce li s-a adus la

cunoştinţă hotărîrea judecătorească.

121. Viena, 19 mai 1818. Baronul Apor Lazar de la Cancelaria

aulică

a Transilvaniei

către guvernatorul Teleki. Îl pune la curent cu incidentele petrecute în 17- 18 mai în capitala

imperiului, precum şi cu plecarea împăratului la Innsbruck. Se speră însă
reîntoarce în curînd, deoarece s-au loat măsuri pentru restabilirea ordinii.

că

monarhul se

va~

122. [Fără loc], 19 mai 1818. Groful Bethlen Ferenc junior către comitetul pentru păstrarea:
ordinii constituite din comitatul Tîrn.ava. Se plînge de acţiunile cu caracter antifeudal ale iobagilor din Boian, care îi contestă dreptul de proprietar în hotarul satului lor şi afirmă că intenţionează să-i alunge dregătorii lui domeniali. Mai inu1t, doi săteni au tăiat în plină zi stilpui1
spînzurătorii şi au afirmat că lor nu le vor mai porunci 'nici dregătorii domeniali, nici cei comi-tatenşi. În satele învecinate Feisa, Sîntămărie şi Tătîrlaua, care aparţineau domeniului Cetăţii
de Baltă, ţăranii nu-şi mai îndeplineau nici 6 optime din slujbele lor iobăgeşti . Solicită reprimarea răzvrătirii din Boian şi menţinerea unei unităţi militare la C( ~atea de Baltă.
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19 mai 1848. Administratorul moşiei contelui Bethlen Ferenc dim
Barra Kâroly, către comitetul pentru păstrarea ordinii constituite din comitatu1
Satu Mare. Reclamă că după anunţarea intrării în vigoare a legii desfiinţării iobăgiei de către
judele nobiliar de plasă, nici jelerii ce locuiau pe sesii alodiale n-au mai vrut să-şi îndeplinească.
îndatoririle. Invocau în acest sens indicaţiile date de fostul deputat dietal Kende Zsigmond,.
potrivit cărora şi ei ar fi devenit oameni liberi şi deci nu ar mai fi fost datori să efectueze prestaţii iobăgeşti. Cere anchetarea lui Kende Zsigmond, deoarece îndemnurile lui au provocat
daune moşiei stăpînului său.
123.

Someş-Uileac,

Someş-Uileac,

~

Il

124. Dragu, înainte de 20 mai 1848. Săteanul Ilie Petre către naşul său preotul Ilie Gheţe_
pe preotul Ilie Gheţe, arestat şi anchetat, să nu divulge că în casa lui s-a găsit proclacare a dus la refuzul iobagilor din Dragu şi împrejurimi de a mai presta robote.

roagă

maţia,

125. Cluj, 20 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către Comandamentul Suprem al
armatei de la Sibiu. Îl informează despre acţiunile antinobiliare ale iobagilor din Dileu
Vechi, Iclandru Mare şi alte sate învecinate. Pentru reprimarea şi prevenirea extinderi:il
lor solicită o companie de infanterişti care să fie pusă la dispoziţia comisarilor Kemeny
Farkas şi B.)er Simion.
126. Cluj, 20 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către: a) generalul maior Adam Gallbrunn comandantul garnizoanei din Cluj; b) comitatul Turda; c) baronul Kemeny Farkas. Primului îi solicită o jumătate de escadron de cavalerie pentru a ajuta comisarilor.guberniali Kemt'my
Farkas şi Boer Simon să-i aducă la ascultare pe iobagii din Dileu Vechi, Iclandu Mare şi satelenvecinate, pînă cînd Comandamentul militar suprem va detaşa o companie de infanterişti
la Ormeniş. Comitatului Turda îi aduce la cunoştinţă intervenţia făcută la generalul Gallbrunn
şi la Comandamentul suprem. Pe baronul Kemeny Farkas îl înştiinţează că a fost numit comisar
gubernial în comitatul Turda, pentru ca împreună cu vicecomitele Boer Simon să colaboreze·
cu armata în vederea reprimării eventualelor răscoale ţărăneşti din Cîmpia Transilvaniei.
127. Cluj, 20 mai 1848. Dregătoria comitatului Cluj către vicecomitele Inczedi Zsigmond_
Îl pune la curent cu petiţia arendaşului Mi.iller Karoly, care a fost alungat de comunitatea revoltată din Boju, şi-i ordonă să efectueze o anchetă pentru a-l repune în drepturi. Totodată îi indică să.:i pedepsească pe răsculaţi.
128. Cluj, 20 mai 1848. Comunitatea contribuabilă din Agriş, către Guberniul Transilvaniei. Se plînge că în urmă cu doi ani, cu prilejul comasării hotarului, graful Wass Sâmuelle-a
răpit fînaţul comun, unde fiecare iobag avea o suprafaţă de 10 care de fîn. Pierzînd fînaţul,.
au fost nevoiţi să transforme o parte din pămîntul arabil în păşune pentru vite. Cer să li se facă.
dreptate.
129. Cluj, 20 mai 1848. Guvernatorul Teleki către judele regesc suprem al scaunului:
Mureş, contele Tholdalagi Ferenc. Îl informează că a primit raportul despre îmbolnăvirea deţinu
tului Florian Micaş şi aprobă măsurile luate pentru însănătoşirea lui.
130. Budapesta, 20 mai 1848. Consiliul de~ miniştri al Ungariei către baronul Pereny·
Zsigmond, comite suprem al comitatului Ugocea. 11 ctnunţă că este împuternicit al guvernulu
ungar în Transilvania, pentru a dirija înfăptuirea cu orice preţ a anexării acesteia la Ungaria
pe baza legii votată în martie de Dieta de la Bratislava. Guvernul ungar regretă numirea generalului Puchner în calitate de comisar imperial la Dieta stărilor privilegiate din Transilvania, care·
va trebui să voteze uniunea. Va fi necesar să se dea importanţă cultivării ideii uniunii printresecuii şi maghiarii din Transilvania, dar şi convingerii saşilor şi românilor că ea nu le-ar prejudicia interesele. O deosebită atenţie se impunea să se dea românilor, cîştigării pentru uniune·
atît a preoţilor cît şi a liderilor lor civili, chiar dacă li se vor face şi unele concesii. O grijă aparte·
trebuia acordată împiedicării atractiei românilor transilvăneni spre o unire cu Tara Românească.
şi Moldova. În acest sens recomandă trimiterea unor oameni de încredere în Prin~ipatele dunărene
pentru a culege informaţii despre orientarea lor la faţa locului.
131. Budapesta, 2 O mai 1848. Proclamaţia ministrului de interne al Ungariei, Szemere
Bertalan, cătrecomitatele Maramureş, Satu lVIare, Bihor, Arad, Caraş-Severin şi Timiş. Le face
cunoscut că orice localitate va trebui să suporte din veniturile comune cheltuielile provocate dedeplasarea unităţilor militare pentru restabilirea ordinii constituite, acolo unde era tulburată.
Dacă veniturile obşteşti nu se vor dovedi suficiente, completarea cheltuielilor o vor suporta toţi
cetăţenii din satul sau oraşul respectiv. Proclamaţia trebuia afişată peste tot, iar preoţii aveau
datoria să o aducă la cunoştinţa locuitorilor de pe amvon.
132. Budapesta, 20 mai 184.8. Ministrul agriculturii, industriei şi comerţului din guvernul·
Ungariei, Klauzâl Gâbor, către dregătoria comitatului Arad. O vesteşte că în porturile dunărene
Galaţi şi Brăila a izbucnit holera. Deşi nu era de dimensiunea celei din 1831, trebuiau luate
măsvri preventive, în sensul asigurării din timp a unor clădiri, rufe, mobile, medicamente şi
personal medical, care să fie pus~a dispoziţia celor contaminaţi.
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133. Năcţălbeşti"_ 20 mai 1848. Protopopul Ineuhii, Moise Ghergariu, către notarui
episcopiei Aradului. Ii descrie ret1:ocedarea oficială de către delegaţia comitatensă a bisericilor din Berindia, Revetiş, Roşia şi Sălăjeni, ca urmare a reîntoarcerii locuitorilor la orto. doxism. În ziua următoare va o.ficia şi retrocedarea bisericilor din Igneşti, Minead. şi Neagra.
134. Tim1:şoara, 20 mai 184&. Circulara episcopului romaiw-catolic al Cenaclul-ui, Lonovics J6zsef, către protopopi. Le cere să îndrume preoţii să combată acţiunile antisemite, care
s-au manifestat printre enoriaşi.

135. Sibiu, 20 mai 1848. Comandamentul militar suprem al Transilvaniei către Universitatea săsească. Aprobă cererea de a i se aloca din depozitul militar de la Alba Iulia, contra
cost: a) 80 000 cartuşe de război, 20 000 cartuşe pentru exerciţii, 4 chintale praf de puşcă şi tot
atîtea de plumb, pentru gărzile cetăţeneşti din Sibiu; b) 4 000 cartuşe pentru gărzile cetăţeneşti
din Sebeş.
1'36. Aiud, 20 mai 1848. Prim-judele nobiliar Boer~Ferenc şi protonotarul Pogâny Kâroly
din comitatul Alba de· Jos către guvernatorul Teleki. Ii semnalează că după Adunarea de
la Blaj s-au intensificat acţiunile revoluţionare cu caracter antiieudal ale iobagilor. Înlocalită
ţile Turdaş, Hopîrta, Şpălnaca şi Soroştin iobagii nu se mai supun poruncilor autorităţilor;
au înlocuit pe notarul maghiar cu unul român; nu mai prestează robotele şi se opun ca alţii să
lucreze nemeşilor pe bani; au alungat paznicii domeniali ai pădurilor alcdiale şi au pus. în locul
lor îngrijitori proprii, considerîndu-le ale-Jor. Pentru a reprima astfel de acţiuni, .care,puneau
în peri<:;ol proprietatea şi autorităţile nobiliare; soli cită o unitate de grăniceri secui, pe lîngă
compania Bianchi, pusă la dispoziţie pentru a-i aduce la ascultare pe răsculaţii din Beţa.
137. Aiud, 20 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Alba de Jos, baronu1 Bânffy
Mikl6s, către guvernatorul Teleki. Îi trimite cererea Capitlului din'Alba Iulia de a ·i se pune la
dispoziţie 140 de puşti cu baionetă pentru paza proprietăţilor din Vurpăr şi Vinţude·'Jos. Se
pronunţă pentru soluţionarea ei favorabilă.

138. Micloşoara, 2 mai 1848:... Comitele suprem al comitatului Alba de Sus, groftil Râlnoky
Denes, către guvernatoru.l·Teleki. Il anunţă că în cercul inferior al comitatului, îndeosebi la
Budila, Teliu şi Mărcuş, la iniţiativa nobililor s-au constituit gărzi cetăţeneşti maghiare, ca
răspuns la cele existente în oraşele şi satele săseşti învecinate. Pentru înarmarea lor şi a acelora
din Caratna- Volal solicită 450 de puşti din cele 1 700 depuse de grănicerii secui la Braşov. Aceasta
cu atît mai mult cu cît şaşilor, care-i instigă pe români contra domnilor de pămînt, le~au fost
date 800 de puşti din stocul respectiv.

139. Sfîntu Gheorghe, 20 mai 1848. Regimentul de husari secui către dregătoria scaUDlllui
Odorhei. O informează că grănicerii secui din scaunul filial Brăduţ se opun construirii drumului spre Rica, pînă nu se va întruni Dieta, care va hotărî şi în problema suportării· sarcinilor
publice.
140. Sfîntu Gheorghe, 20 mai 1848. Varga Anna,

văduva

jelerului T6th

Jânos,către

dre-

gătoria din Trei Sca~ne. Îi înaintează o petiţie, în care se pllnge că timp de 35 de ani l-a slujit

pe nemeşul Gerebb Adâm şi după moartea lui pe soţia acestuia, împreună cu soţul ei; iar după
ce a rămas văduvă, singură, stăpîna sa a avertizat..:o să-şi părăsească sesia în favoarea propriului ei ginere Gyorke Ferenc. Gyorke Ferenc nu s-a mutat totuşi pe sesie, deoarece n-a avut aprobarea oficialităţii scăunale. Totuşi, la 19 mai fiul stăpînei, Gerebb Lâszl6, a evacuat-o cu ·forţa~
lăsînd-o sub cerul liber fără adăpost. Solicită repunerea ei în drepturi. Prin decizia din20 mai,
dregătoria scăunală îl împuterniceşte pe judele nobiliar Bora Dâvid s-o reaşeze pe sesia ei urbarială în decurs de trei zile.

Hl.Dradea, 20 mai 1848. Comisarii regali Beothy Odon şi Somossy Ignâc, împuterniciţi
.ai guvernului maghiar pentru reanexarea Partiumului la Ungaria, că.tre baronul Wesselenyi
Mikl6s. Îl pun la curent cu procedura pe care au urmat-o în acţiunea de reanexare a comitatului
Zarand la Ungaria. Au anunţat reanexarea intr-o adunare populară din 16 mai, unde: au citit
decretul guvernului ungar dat în acest sens; au expus în limbile română şi maghiară legile din
martie privind desfiinţarea iobăgiei, purtarea comună a sarcinilor publice şi dreptul de a 'partidpa atît la alegerea deputaţilor pentru Dietă, cît şi a dregătorilor comitatenşi; au dirijat de
asemenea comitetul comitatens şi completarea corpului de funcţionari din sînul acestuia după
modelul comitatelor din Ungaria etc. Întrucît nu puteau merge la Cluj, îi propun o întîlnire
în 26 mai la Şimleu Silvaniei.
142. Baia de Gris, 20 mai 1848. Vicecomitele comitatului Zarand, Hollaki Albert, către
ministrul de interne al Ung?-riei, Szemere Bertalan. Îi raportează că: la 6 mai adunarea stărilor
privilegiate a adoptat legile din Ungaria; la 10 mai, aceste legi au fost aduse la cunoştinţa unei
.adunări populare, la care au participat reprezentanţi ai tuturor satelor zărăndene {cîte unul
la 50 de "fumuri"); la 16 mai, împuterniciţii guvernului Ungariei au anunţat în mod solem&. re-
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anexarea .comitatului Zarand, tot în cadrul unei adunări populare; după ce comisarii regali au
adunarea, s-a procedat la împărţirea comitatului în două cercuri electorale; în vederea.
alegerilor s-a desemnat o comisie coordonatoare de 62 de membri; în 17 şi 19 mai s-au ales funcţio
narii comitatenşi şi asesorii la judecătorii.
părăsit

143. Hodod, 20 mai 1848. Împuternicitul cu păstrarea ordinii în comitatul Solnocu de
Mijloc, Hatfaludi Elek, către superiorul său baronul. \Vess~lenyi Mikl6s. Îi face cunosc.ut că:
i-a pedepsit pe cei ce au încălcat dreptul regesc al cîrciumăritului; i-a arestat. pe cei yinovaţi
de nesupunere faţă de poruncile dregătorilor nobiliari şi pe cei ce şi-au trimis vitele lapăşunat
pe pămîntul alodia.l; pe toţi îi va. expedia. lq, închisoarea comi~atului sub escorta husarilor;
celor cu vini mai mici le-a impus două săptămîni de muncă gratuită la construirea drumului ..
Localitatea fiind astfel pacificată, propune scutirea ei de execuţia 11\!litară.
144. Căpu~u de Cîmpie, 20 mai 1848. Casierul regal Boer Lajoscătre comitele suprem al
comitatului Turda, graful' Thorotzkai Mikl6s. Ii denunţă zvonurile ce circulau în satele din
Cîmpia Transilvaniei, după Adunarea de laBlaj, răspîndite de "agitatori'', printre care aminteşte pe Ţiţ, fiul preotului din Dileu Vechi, şi pe cancelistul Ioan Mărgineanu din Dătăşeni.
Zvonurile au determinat plecarea marilor.nobili la Tîrgu Mureş. Pentru protejarea micilor nemeşi
imploră să se trimită grăniceri secui.
145. Cluj, 20 mai 1848. Un grup de zece lideri ai nobilimii liberale din Transilvania, în
frunte cu Weer Farkas şi Bethlen Janos senior, către Consiliul de miniştri ai Ungariei. Îi înaintează o notă informativă despre Adunarea de la Blaj, în care atrag atenţia asupra· revendicărilor
românilor privind: recunoaşterea lor ca naţiune constituţională; dreptul de a avea un teritoriu
propriu din comitatele cu populaţie majoritară românească, în care limba administraţiei şi justiţiei să fie româna; referirile la vechiul imperiu dac, ce se întindea odinioară pînă la Tisa; cererea de a nu se lua în discuţie Şi de a nu se vota de către Dietă uniunea, pînă cînd românii nu
vor fi şi ei reprezentaţi, fiindcă altfel o vor contesta. Deoarece aceste revendicări ar fi periclitat
uniunea, guvernul Ungariei avea datoria de a împiedica aprobarea lor de către Curtea imperială.
din Viena. Numai o Dietă în vechea ei formă, pe stări privilegiate, va vota uniunea fără nici
un impediment.
146. Cluj, înainte de 20 mai 1848. Tînărul intelectual Jakab Elek despre Adunarea de
la Blaj, la care a participat personal. În intenţia guvernatorului Teleki, Adunarea aprobată.
pentru 15 mai ar fi trebuit să fie o consfătuire a preoţilor şi a unor mireni mai inteligenţi, dar,
datorită "instigatorilor", ea s-a transformat dintr-o întrunire preoţească admisă oficial într-o
Adunare Naţională ilegală. Comandantul trupelor trimise la Blaj, generalul Schurter, n-a fost
subordonat comisarului gubernial Szab6 La jos şi de aceea a creat impresia că armata a .avut
misiunea de a apăra poporul şi nu de a asigura ordinea.
·
Adunarea a fost precedată de o consfătuire, care a avut loc în 14 mai la catedrală.
Aici rrofesorul Bănmţiu a rostit un discurs, în care a dezvoltat, pe un ton radical, idei referitoare·
la: desfiinţarea iobăgiei fără despăgubire; recunoaşterea românilor ca a. patra naţiune politică;
constituirea unui teritoriu naţional din comitatul Hunedoara, districtul Făgăraşului şi Cîmpia
Transilvaniei, în care limba administraţiei şi justiţiei să fie româna; contestarea votării uniunii
de către o dietă in care românii nu vor fi reprez~ntaţi. Discuţiile care au urmat după masă în
prezenţa celor doi episcopi, dar sub conducerea lui Bărnuţiu, Bariţiu şi Laurian, s-au purtat
pe un ton mai moderat.
Adunarea propriu-zisă a început în dimineaţa zilei de 15 mai 1 ot în catedrală, în prezenţa
comisarilor guberniali, printr-o slujbă religioasă. De aici s-a mutat pe cîmpia din apropiere,.
care a primit denumirea de Cîmpul Libertăţii. Modul cum s-a desfăşurat demonstrează că ea.
nu a fost improvizată, ci bine organizată. Par1icipanţii au rostit un jurămînt şi au adoptat o
hotărîre de 16 puncte, care va fi dusă la împărat şi la Dieta de la Cluj de cîte o delegaţie condusă.
de Şaguna şi respectiv de Lemeni. Adunarea s-a încheiat cu alegerea unui comitet naţional sub.
preşedinţia lui Bărnuţiu, care va avea sediul la Sibiu. Pe parcursul Adunării, între fruntaşi s.:.au
manifestat mai multe orientări: prima, filomaghiară reprezentată de episcopul Lemeni, tînărul
Lemeni, un preot din Şimleu, Leon Voica, Ioan Bob şi cîţiva tineri din Tîrgu Mureş; a doua,..
de români moderaţi. în frunte cu Bariţiu, Dunca, Ladai, Marian şi Bran; iar a treia, hotărît
antiunionistă, formată din Al. Papiu-Ilarian, V. Nemeş, I. Puşcariu, A. Iancu, I. Buteanu,.
N. C':raetan, S. Bărnuţiu, A.T. Laurian şi I. Raţiu. Ultimii voiau , ,nu mai puţin decît unirea
Tării Româneşti, a Mddovei şi Transilvaniei, în vederea restaurării vechii Dacii''.
147. Clu-j, 21 mai 1848. Guvernatorul Teleki către generalul Puchner. Îl roagă să înlodivizionul 1 al regimentului de grăniceri români, aflat.la Dumbrăveni, cu o unitate militară maghiară. Deosebirile de păreri politice au dus la fricţiuni între populaţie şi armată. Populaţia se teme că în caz de pericol acest divizion nu o va apăra.
cuiască

118. Cluj, 21 mai 1848. Guvernatorul Teleki către comitele suprem al comitatului Alba.
de Sus, grbful Kalnoky Denes. Îi răspunde că nu-i :poate satisface cererea de ai se aloca 150 de

.)
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puşti din cele depuse de grănicerii secui la Braşov, pe care le sohcită în vederea reprimării revoltelor şi a ocupă.rilor de pămînturi alodiale, deoarece nu dispune de ele. A solicitat însă arme
monarhului şi, dacă le va primi, îi va îndeplini cel puţin în parte doleanţa.

149. Cluj, 21 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către: a) comisarul teritorial Szab6
J6zsef; b) judele primar al Clujului. Primului îi permite să-1 elibereze pe cauţiune pe preotulliie
Gheţe din Dragu, cu condiţia de a se prezenta oricînd va fi chemat în faţa ancheţatorilor, de a
preda proclamaţiile amintite în timpul investigaţiei şi de a contribui pe viitor Ia. menţinerea
liniştii şi ordinii. Judelui primar al Clujului îi aduce la cunoştinţă această dispoziţie.

150. Cluj, 21 mai 1848. Guvernatorul Teleki către comisarul regal pentru anexarea Partiumului la Ungaria, baronul Wesselenyi Mik16s. Îl anunţă că a obţinut de la generalul JCuchner
satisfacerea cererii de a se trimite trei companii din Regimentul de infanterie Turszky la Şimleu
Silvaniei şi Zalău. A obţinut de asemenea rămînerea în mod provizoriu a Regimentului de cavalerie Hanovra la Zalău pentru paza depozitului de acolo.
151. Sibi~t, 21 mai 1848. Generalul. Puchner către guvernatorul Teleki. Îl informează
nu-i poate pune la dispoziţia comitelui suprem al Albei de Sus, contele Kalnoky, unitatea de
cavalerie din Regimentul Ferdinand Maximilian, care staţionează la Biertan, pentru a o folosi
la pacificarea comunei Vecerd. ·Această unitate a trimis-o în sprijinul comisiei care anchetează
distrugerea pădurii lş. Copşa Mică, nu de către români, cum &-a afirmat în nota Guberniului,
ci de maghiari. Îi va comunicaluL K<ilr.wky să.:se adreseze direct Comandamentcl.ui suprem,
care-i va trimite cu siguranţă o companie în localitatea amintită. Împotriva boierilor din Mîndra
va da ordin comandantului cetăţii Făgăraş să trimită o companie de infanterişti din Regimentul
Bianchi. Totodată îl va împuternici pe generalul Wohlnhofer din Braşov să deplaseze în localitatea menţionată o companie a Regime:b.tului al doilea de gră.niceri secui, în caz de răscoală·
că.

152. Carei, 21 mai 1848. Preotul Moise Noac din Hurezu Mare către George Bariţiu,
redactorul "Gazetei Transilvan iei''. Îl informează că a fost arestat în mod abuziv. de noul
comite, groful Karoly Gy6rgyi, şi aruncat în temniţa comitatului Satu Mare fără a fi judecat.
153. Sibiu, 21 mai 1848. Feldmareşalul Pfersmann către guvernatorul Teleki. Îi face
cunoscut că nu poate îndrepta spre Beţa compania a zecea a Regimentului Bianchi, care a staţionat la Blaj pe timpul Adunării, deoarece s-a hotărît anterior deplasarea ei la Mjercurea Sibiuluj .. Propune folosirea la Beţa şi în celelalte sate româneştţ din Alb~ de Jos a unor unităţi ale
Regimentului al doilea de grăniceri secui, care se găseau la Aiud. In acest sens îi recomandă
să se adreseze maiorului Balas, comandantul unităţilor militare secuieşti.
154. Cluj, 21 mai 1848. Episcopul Andrei Şaguna către Guberniul Transilvaniei. Îi
diploma. şi bula de numire ca episcop de către mitropolitul de la Karlowitz şi-i cere
ia măsurile necesare pentru a fi hirotonisit.

înaintează
să

155. Blaj, 21 mai 1848. Pastorala episcopului Lemeni către protopopi, viceprotopopi,
curatori, dascăli şi enoriaşi. Tuturor le recomandă supunere faţă de autorităţile nobiliare.
Pe iobagi îi sfătuieşte să îndeplinească robotele, aşa cum li s-a recomandat şi la Adunarea de
la Blaj, pînă cînd li se va ameliora soarta în mod legal. Altfel vor a vea de suferit de pe urma execuţiilor milita re.
preoţi,

156. Blaj; 21 mai 1848. Canonicii Timotei Cipariu şi Baziliu Raţiu către vioo.rii, protopopii şi viceprotopopii diecezei greco-catolice a Făgăraşului. Le cere să sprijine efectuarea
unei colecte de donaţii benevole pentru subvenţionarea tinerilor intelectuali,·· care conduceau
lupta de emancipare socială şi naţională a poporului român. Donaţiile li se vor preda lor sau
lui Laurian, pe bază de liste, întrucît îndeplinesc sarcina de "casieri ai colectei naţionale".
157. Oşorhei, 21 mai 1848. Protopop~! Atanasie Boţco către superiorul său Gherasim
episcopul eparhiei ortodoxe a Aradului. Ii propune să anuleze alegerea delegaţilor pentru
congresul bisericesc, efectuată în ziua precedentă, deoarece consideră ilegal modul cum s-au
dat voturile, atît în cazul preoţilor, cît şi al Înirenilor. Aceasta cu atît mai mult cu cît în timpul
desfăşurării alegerilor a fost adusă ştirea că congresul va avea loc la Timişoara şi nu la Karlowitz.
Raţ,

158. Pesta, 21 mai 1848. Petiţia reprezentanţilor românilor din comitatele bănăţene şi
vestice; întruniţi Pa Pesta, către Consiliul de Miniştri al Ungariei. Invocînd jertfele aduse de
români alături de unguri îndeosebi în luptele contra turcilor, precum şi spiritul de libertate şi
egalitate al anului 1848, revendică: separarea de ierarhia religioaşă a mitropoliei sîrpeşti de la
Karlowitz şi organizarea unei episcopii ortqdoxe autonome; numirea la Ministerul, Cultelor şi
Instrucţiunii Publice din Pesta a unui reprezentant, care să apere interesele bisericeşti şişcolare
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ale românilor ortodocşi; folosirea fără
cea românilor în funcţii; numirea unor

îngrădiri

biserică şi $Coală;

ofiţeri

grănicereşti.

a limbii române în
români la regimentele

pron:ova-

159. Sibiu, 21 mai 1848. Univer':litatea săsească se adresează generalului Puchner, expunîndu-i temerile provocate de ordinea de zi a Dietei, convocată pe data de 29 mai. Universitatea
săsească nu poate fi de acord nici cu proclamarea limbii maghiare ca limbă oficială, nici cu uniunea, deoarece ar echivala cu pierderea autonomiei scaunelor săseşti. Amintind unele evenimente ca acelea din adunarea scăunală de la Odorheiu Secuiesc, unde s-a ars pajura impedală,
:sau de la Cluj, unde i s-a dat foc portretului lui Fr. Salmen, atrage atenţia că la Dietă se vor
exercita presiuni asupra deputaţilor saşi, pentru a-i intimida şi a-i forţa să voteze uniunea. De
aceea îl roagă pe Puchner să intervină pe lîngă Curtea imperială pentru a· scoate de pe ordinea
.de zi problema uniunii şi pentru a schimba locul de desfăşurare a Dietei de la Cluj Ia Alba Iulia
sau Făgăraş.
160. Sibiu, 21 mai 1848. Comitele saşilor Fr. Salmen către :Magistratul oraşului Sibiu.
Îi atrage atenţia asupra necesităţii strînsei colaborări între scaunele săseşti în 7ederea apă
rării drepturilor lor, deoarece cercurile conducătoare ungare au desfiinţat iobăgia, dar refuză
să satisfacă revendicările naţionale ale slavilor, românilor şi germanilor. Mai mult, vor să profite
<le situaţia precară a monarhiei habsburgice pentru a proclama un regat ungar independent.
D:.tt:ă eliberarea inbagilor era o măsură justă, saşii nu puteau fi de acord cu realizarea unei uniuni
a Transilvaniei cu Ungaria prin intimidare şi teroare. O astfel de uniune echivala cu sacrificarea
.drepturilor lor naţionale.
161. Sibiu, 21 maî 1848. Universitatea săsească revine şi-i expune din n~)U guvernatorului Teleki temerile în legătură cu modul cum se vor desfăşura lucrările Dietei: Din conţinutul
celor două ziare clujene şi din împuternicirile date deputaţilor de către jurisdicţiile maghiare,
5."eiese că problema uniunii va fi dezbătută la Dietă într-un mod incompatibil cu principiile parllamentare şi cu legile ţării. Problema uniunii va avea prioritate şi, după ce va fi votată, Dieta
.se va autodizolva, fără a mai lua în discuţie celelalte proiecte de legi prevăzute de propunerile
~regale. Votată astfel, uniunea va echivala cu subordonarea totală a Transilvaniei guvernului
Ungariei din punct de vedere administrativ. În condiţiile date Universitatea săsească este dispusă
să-şi trimită deputaţii la Dietă numai dacă acestora li se va garanta libertatea de exprimare
:şi siguranţa vieţii.

162. Reşiţa, 21 mai 1848. Vicejudele domeniu~ui montanistic Reşiţa, Julius vVaechter,
-către Comandamentul suprem al armatei din Banat. li solicită 2.50 de puşi:i pentru înarmarea
gărzii cetăţeneşti din Reşiţa. Ele vor fi preluate contra cost ele cetăţeanul Franz Stemmle, care
dispune de împuternicirea

necesară

în acest sens.

163. Gravita, 21 mai 1848. Asesorul Szatocky Ignck către vicecomitele comitatului
Caraş. Îi înaintea~ă în copie raportul membrilor tribunalului montanistic din Moldova Veche
:şi-1 roagd. să-1 aducă la cunoştinţa guvernului ungar, comisarului regal Csernovics, Comandamea tubi militar suprem din Timişoara şi regimentului grăniceresc iliric. Raportul relevă că
delegaţii regiunilor grănicereşti la Congresul bisericesc de la Karlowitz s-au reîntors la Moldova
Nouă cu drapele ilirice şi au jurat pe ele în biserică să lupte împotriva uniunii cu Ungaria, cu
scopul ele a-şi crea un regat propriu. Fiindcă atare acţiuni pot duce la un război civil, solioită
arme şi-1 roagă pe vicecomite să dea ordin celor din Sasca să le vină în ajutor în caz ele pericol.
164. Cluj, 21 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Turcla, graful Thorotzkai Mikl6s,
către guv·ernatorul Teleki. Îi trimite raportul prim-judelui nobiliar Gal Samuel, din care rezultă
că

la

Colţeşti

s-a instaurat liniştea. La Izvoarele,

sătenii

care s-au ciocnit cu armata au răni

uşoare

165. Aiud, 21 mai 1848. Copitele suprem al comitatului Alba ele Jos, baronul Banffy
Mikl6s, c:itre·guvernatorul Teleki. li mulţumeşte pentru intervenţia făcută la Comandamentul
militar suprem în vederea trimiterii unei companii elin Regimentul Bianchi la Beţa şi în localităţile în·recinate cu scopul de a le aduce la ascultare. Anterior a intervenit însă la Regimentul
de cavalerie Ferdinand Maximilian. Cu trupele puse la dispoziţie de acest regiment s-a prezentat personal la Beţa. Obligaţia de a aproviziona soldaţii i-a determinat pe răzvrătiţi să se supună.
Pe conducătorii lor i-a arestat şi-i va trimite la închisoare. Exprimă speranţa că sosirea companiei Bianchi îl va ajuta să pacifice şi celelalte sate răsculate.
1A66. Aiud, 21 mai 1843. Comitele sup"rein al comitatului Alba ele Jos către guvernatorul
'Teleki. Ii înaintează cererea nobililor elin Vurpăr şi Vinţu de Jos referitoare la trimiterea unei
unităţi militare pentru menţinerea ordinii.

137. Bmţid.l, 21 mzi 184'3. Prim-judele diriguitor al comitatului Dăbîca, groful Wass
Simuel, către gttvernatorul Teleki. Îl informează că ordinea şi liniştea au fost restabilite în comi"'
"tat. L"Jcuitorii S:Ltelor care au refuzat prestarea slujbelor iobăgeşti au dat scrisori ele garanţie
că. le vor înbplini. Unitate::t ele cavalerie, care a contribuit la pacificarea răz·rrătiţilor, a fost
CJ.ntom.ti la BJ11ţida şi Riscruci conform ordinului gubernial.
.3 -
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16S. Braşov, 21 mai 1848. Judele primar al Braşovului, Johann Albrichsfeld către comitele saşilor Franz Salmen. Îl pune la curent cu răspîndirea zvonului, potrivit căruia Universitatea săsească ar fi hotărît să convoace o adunare natională a sasilor la Medias în 4 iunie ..
Dacă zvonul se va adeveri, data de 4 iunie i se pare tardivă. Adunare~ ar trebui cm{vocată înainte
de începerea lucrărilor Dietei de la Cluj, pentru ca delegaţii tuturor scaunelor săseşti să dezbată.
atitudinea pe care deputaţii lor o vor adopta în problema uniunii.
16_?. Nocrich, 21 mai 1848. Dregătoria scaunului Nocrich către comitele saşilor Franz
Salmen. Ii raportează că cei 12 delegaţi ai celor şase localităţi româneşti din scaun au refuzat
să participe la alegerea deputaţilor pentru Dietă, motivînd că şi-au desemnat reprezentanţîi•
pentru întreaga naţiune română cu ocazia Adunării de la Blaj din 15 mai. După exemplullocalităţilor româneşti, nici reprezentanţH celor şase comune săseşti n-au acceptat să participe lac
alegeri pentru a nu se produce o ruptură între comunităţi. De aceea a oferit localităţilor româneşti;
timp de gîndire pînă în 24 mai. Cere instrucţiuni pentru eventualitatea că refuzul ar persi~ta ..
170. ]ibou, 21 mai 1848. Comisarul regal pentru reanexarea Partiumului la Ungaria"
baronul Wesselenyi Mikl6s, către ministrul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. Îi raportează că: a depus jurămîntul de comite suprem al comitatului Solnocu de Mijloc într-o adunare
care a avut loc în 15 mai la Zalău; la această adunare s-au citit legile din martie şi s-au desemnat
comitetele care vor substitui adunarea generală a stărilor şi vor dirija alegerile de dregători Şi
deputaţi; comitetul cel mare, care va înlocui de fapt adunarea generală, se va întruni la 5 iunie;
tot la această adunare s-au dezbătut probleme privind garda cetăţenească; munca la construirea şi repararea drumurilor, la care trebuie să participe de acum şi nobilii; paza comitatcnsă~
închisorile etc.; vicecomitele Balint Elek (Alexa Balint) şi-a prezentat demisia, împreună cu
întreaga dregăforie, pentru a fi aleşi noi funcţionari, conform legilor din Ungaria.

.

171. Berchez, 21 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Solnocu de Mijloc, baronull
\Vesselenyi Mikl6s, către vicecomitele Balint Elek. Îi face cunoscut că în urma celor comunicate de comisarul comitatens Hatfaludi Elek a. decis următoarele în legătură cu. răsculaţii din
Hodod: trei din cei 13 arestaţi, care i-au înjurat pe dregători, vor fi puşi în lanţuri, iar ceilalţi
zece nu vor fi eliberaţi nici pe cauţiune; armata nu va fi retrasă din Hodod decît atunci cind se
va considera oportun; după ce vor restabili liniştea la Hodod, comisarii comitatenşi Hatfaludil
Elek, Visky Gyorgy şi Bacz6 I{aroly se vor deplasa cu acelaşi scop la Someş- Uileac şi Ulciug~
însoţiţi de forţă armată.
172. Lugoj, 21-24 mai 1848. Proces-verbal cu hotărîrile comisiei împuternicită cu supl'<l-:vegherea aplicării legii privind alegerea deputaţilor pentru Dietă în comitatul Caraş. Din procesul verbal reiese că în 21 mai: s-au numit comisii de cîte trei persoane în te a te cele şa~·e circumscripţii electorale ale comitatul ui (Lugoj, Zorlen ţu Mare, Făget, Baeşa, Ora viţa şi SascaJ'v1on tană) ;
s-a hotărît ca toţi m,embrii comisiilor să depună jurămînt, pe baza căruia să~purceadă la conscrierea alegătorilor cu drept de vot, începînd cu 8 iunie, timp de 14 zile. In 24 mai s-a decis
devansarea începerii conscrierii alegătorilor la 1 iunie, întrucît al~gerile de deputaţi vor avea.
loc în 24 iunie, iar Dieta Ungariei îşi va începe lucrările în 2 iulie. In vederea dirijării alegerilor
s-au desemnat, de asemenea, comisii de cîte trei persoane în cele şase circumscripţii electorale.
Printre membrii comisiilor figurec.,ză germani, români şi maghiari.
173. Oraviţa, 21 ~mai 1848. Asesorul Ignatz Szolweszky către Comandamentul general
al armatei din Banat. Ii aduce la cunostintă că datorită evenimentelor din Moldova Veche si
împrejurimi au ajuns să fie periclitate
nu~nai viaţa şi averea cetăţenilor, ci şi minele care sî~t
proprietatea statului şi a împăratului. De aceea solicită arme şi muniţii pentru gărzile cetăţeneşti,.
precum şi ofiţeri în vederea instruirii acestora.

m;

174. Ip, 21 mq,i 1848. Judele primar al localităţii Ip, Florea Contraş, cătr~ vicecomitele
comitatului Crasna. In numele întregii comunităţi îi înaintează o petiţie, prin care protestează.
împotriva omiterii ei de la dreptul de a participa la alegerea deputaţilor.

175. Ocoliş, 21 mai 1848. Judele nobiliar Papai Lajos către judele primar Laborfalvi
Nagy Karoly din Abrud. Îl informează că zvonurile despre confecţionarea lăncilor în viasa.
lui sînt fără temei; la Lupşa, Bistra, Vidra (de Sus şi de Jos) şi Muşca, la Baia de Arieş şi la
Muntele Băişorii n-a găsit atîta fier din care să se poată confecţiona lănci; în toate aceste localităţi, ca şi în cele două Sălciua, e linişte; doar la Poşaga de Sus, Poşaga de Jos, Lunea şi Vidolm
au fost mişcări sub influenţa celor din Rimetea; a reuşit totuşi să le pacifice şi pe acestea.
176. Cluj, 22 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către: a) generalul Pucb:er; [.) ccmi-tele suprem al comitatului Alba de Jos. Primului îi aduce la cunoştinţă că potrivit raportului
comitetului pentru păstrarea ordinii constituite din comitatul Alba de Jos, după Adunarea de·
la Blaj locuitorii din Turdaş, Hopîrta, Şpălnaca, Soroştin şi Hoghilag au încercat să ccupe cu
forţa păşunea comunală, padurea şi pămînturile c:lodiale, au refuzat să se supună dregătorilor
comitatenşi, au încetat ~ă mai presteze slujbele iobăgeşi.i şi au preferat ameninţări la adresa.
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acelora care voi:tu s:\.lucreze pc bani. L:t S)roştin şi I-bghilag sînt h p~r(c:)l propriet:tţile gu·Jerna.torului Teleki. D.:! acee~a îl roagă. să pună la di;;poziţia comitelui suprem Bânffy o companie
a Regim~ntului Bianchi. Intrucît Soroştinul era mai apropiat de Sibiu îi cere să trimită de aici
.o unitate militard. în acest sat: De asemenea să-1 autorizeze pe maiorul Balâs să-i dea baronului
13ânffy una din cele două companii de grăniceri secui, care staţionau 111 Aiud, pentru a merge
-din sat în s:tt şi a preveni astfel proliferarea răzvrătirii. Pe cel de-al doilea îl pune la curent cu
intervenţia făcută la generalul Puchner.
177. Cluj, 22 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către cei doi episcopi români. Pe bazaprocesului verbal al Adunării de la Blaj din 15- 17 mai şi al raportului pe care Lemeni şi Şaguna
i-au înaintat Guberniului, acesta le reproşează că: au admis transformarea consfătuirii proto.:.
popilor şi a unor intelectuali, aprobată oficial, într-o Adunare Naţională ilegală; n-au luat măsuri
pentru a-i îndepărta pe cei peste 20 000 de oameni, care au venit la Adunare fără a fi invitaţi
si fără a a'Tea aprobarea autoritătilor nobiliare; au permis proclamarea natiunii române ca nati~ne independentă şi constituţion'ală :în primul punct al petiţiei; au accep'tat jurămîntul ca~e
era şi el contrar programului întruni.rii; n-au împiedicat punerea în discuţie a detenţiei lui Florian
1\1icaş, deşi el era arestat în mod legal; au îngăduit alegerea unor delegaţii prea numeroase
pentru a prezenta petiţia monarhului şi Dietei, precum şi constituirea comitetului permanent
de 12 persoane de la Sibiu, care ar urma să convoace încă o adunare naţională. Guberniul nu
poate fi de acord cu acest(; încălcări ale dispoziţiilor oficiale.

178. Cluj, 22 mx~ 1848. Guberniul Transilvaniei către judele primar al oraşului Abrud,
L:1borfalvi Nagy Kâroly. Îl anunţă că nu-i poate satisface deocamdată cererea de a-i pune la dispoziţie o unitate de grlniceri secui, deoarece cele două companii ale regimentelor secuieşti n-au
.ajuns încă la destinaţie.
179. Cluj, 22 mai 1848. Referat gubernial pe marginea plîngerii iobagilor din Ţaga împotriva stăpînilor lor, grofii Wass Samuel şi Ădâm. Petiţionarii reclamă că cei doi stăpîni au pro-cedat după bunul plac la comasă.ri în detrimentul sesiilor iobăgeşti, distrugîndu-le semănăturile
şi răpindu-le ogorul, înc'tt n-au rămas decît cu o mică parte din p~'tşunea pentru boi. Cer să li se
:restituie pămînturile răpite şi să fie despăgubiţi pentru daunele suferite. Guberniul ordonă
-comitatului Dăbîca să anche+.eze cele denunţate de petiţionari şi să înainteze un raport detaliat
.asupra celor constatate.
180. Vien'l-, 22 mxi 1848. C::tncelaria aulică a Transilvaniei ele la Viena către guvernatorul Teleki. Îi recomandă să se ocupe personal de cererea Consiliului Braşovului referitoare
la desfiinţarea cenzurii.

181. Sibiu, 22 mxi 1848. Generalul Puchner către guvernatorul Teleki. Îi confirmă pri·
mirea notei guberniale din 20 mai şi-1 informează că încă din 24 mai o companie a primului regiment de grăniceri secui de la Mediaş s-a pus în mişcare spre comunele răsculate Dileu Vechi şi
Iclandu 1\fare. Comandantului companiei i s-au ciat dispoziţii de a lua legătura cu cei doi ,împuterniciţi ai comitatului trimişi în cele două comune.
182. Sibiu, 22 m~ti 1848. Generalul Puchner către guvernatorul Teleki. Îl anunţă că a
referitoare la scrisoarea soldatului Moldovan şi-1 asigură că îi va acorda cea
mai
A auzit şi el de încerdiri de, ,instigare" a soldaţilor ele rînd de a porni împotriva
Sibiului pentru a-1 dărîma şi a-i suprima pe toţi cei ce vorbesc nemţeşte. Dar astfel de încercări
n-au avut rezultatul scontat, deoarece soldaţii i-au alungat pe "agitatori".
inform·:tţia
mare atenţie.

primit

18.1. Sibiu, 22 mai 1848. Feldmareşalul Pfersmann către Guberniul Transilvaniei. Îi
aduce la cunoştinţă că a aprobat cererea unor grăniceri din regimentul românesc de a pleca la
Dietă pentru a-i înainta o petiţie.
184. B:tdxpesta, 22 m'l-i 1848. Viceprotopopul Ştefan Ilie7, avocatul Vincenţiu Bogdan,
:notarul Nicolae Iorgovici şi comerciantul Nicolae Ţăran din Timişo3;_ra către ministrul cultelor
:şi al instrucţiunii publice de la Budapesta, baronul Eotvos J6zsef. Ii declară că n-au putut fi
.de acord cu alegerea din 18 mai a delegaţilor pentru congresul bisericii ortodoxe, nici pe baza
q-epartizării acestora pe eparhii episcopale de către mitropolitul sîrbesc de la Karlowitz, nici
.conform învoielii episcopului Timişoarei. Cer să se fixeze noi alegeri, la care să se ţină seama de
proporţia pe eparhii între români şi sîrbi. Totodată solicită înfiinţarea în Ministerul Cultelor a
unei secţii pentru românii ortodocşi, care să le apere interesele bisericeşti şi şcolare.

185.' Sibiu, 22 mxi 1843. Universitatea săsească trimite scaunelor săseşti un proiect de
:reînnoire a solidarităţii pentru preîntîmpinarea primejdiilor ce ar ameninţa naţiunea săsească.
Proiectul să se discu ce în adu nări scăunale lărgite. Cu prilejul acestora să se atragă atenţia poporu;]ui asupra necesităţii de a se înarma şi de a acţion:t cu forţe unite împotriva oricărei primejdii,
care i-ar ameninţa liber ta te a.
}
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186. Sibiu, 22 mai 1848. Comitele sasilor Franz Salmen ."către dregătoria scaunuluii
Rupea. Îi comunică în copie adresa înaintată g~neralului Puchner, prin care l-a rugat să asigure
deputaţilor dezbaterea liberă a problemei uniunii Transilvaniei cu Ungaria în Dietă.
187. CluJ, 22 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Cluj, Matskâsi Pal, şi vicenotaru}
Dorg6 Laszl6, către Guberniul Transilvaniei. Pe baza raportului judelui nobiliar Gracza
Gyorgy, îl denunţă pe protopopul Gheorghe Popa din Morlaca, acuzîndu-1 că ar da dovadă de
independenţă faţă de autorităţile nobiliare. Cer pedepsirea lui.
~
188. Turda, 22 mai 1848. Dregătoriacomitatului Turda către Consiliul oraşului Turda.
Il anunţă că, potrivit ordinului gubernial din 20 mai, cu data de 1 iunie va intra în vigoare
legea statarială. Pe baza ei va funcţiona un tribunal statarial în cercul de jos al comitatului,.
care va avea ca preşedinte pe Gal Samuel. Tribunalul îi va judeca pe toţi aceia care vor
atenta la viaţa unor persoane şi la securitatea averii nobiliare sau vor tulbura liniştea şi ordinea.
publică constituită.
·

189. Aiud, 22 mai 1848. Primul '~icejude BJer Ferenc şi primul notar Pogany Karoly din
Alba de Jos către guvernatorul Teleki. Ii exprimă îngrijorarea că nu i-a parvenit raportul trimis
în ziua precedentă cu poşta. Prin el i-au atras atenţia că locuitorii răzvrătiţi din Turdaş, Şpălnaca,.
Hopîrta şi Soroştin au ocupat păduri şi pămînturi nobiliare, împărţindu-le între ei. Totodată au
sfidat autoritatea dregătorilor comitatenşi. Ocupări de pămînturi şi distrugeri de recolte
alodiale se semnalează şi la Coşlariu. Pentru a preveni extinderea unor astfel de acţiuni propun
1uarea unor măsuri corespunzătoare.
190. Tîrnăveni, 22 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Tîrnava, graful Haller
Ignac, către guvernatorul Teleki. Îi raportează că pe domeniul Cetatea de Baltă a fost restabilită.
liniştea, în urma iniţiativei prim-judelui cercual. Numai evenimentele ameninţătoare de la.
Boian au determinat dregătoria comitatului să oprească pe un timp compania de dragoni la
Cetatea de Baltă. Pe timpul cît va participa la lucrările Dietei, a încredinţat conducerea unuia
din prim-juzii nobiliari.
191. Odorheiu Secuiesc, 22 mai 1848. Comitetul peptru menţinerea ordinii constituite din
Odorheiu Secuiesc către dregătoria scaunului Odorhei. Ii face cunoscut că primind inform<1ţ.ii
despre activitatea , ,instigatoare" desfăşurată de Râtz Gergely în Tăietura, Dobeni şi Beta din.
cercul de jos, a numit o comisie de anchetă, formată din judele regesc Sebesi Istvan şi tezaurarul
regesc Ferenczi Gyorgy. Procesul verbal, întocmit de ei pe baza interogării a 22 de martori,.
arată că Râtz Gergely a "agitat" împotriva uniunii şi a reformelor -înnoitoare ca instrument al
baronilor Ugron. De altfel el a recunoscut acest lucru, verbal şi în scris, în faţa asesorulu:ii
Forr6 Ferenc.
192. Sibiu, 22 mai 1848. Comitetul pentru păstrarea ordinii constituite din Sibiu către
prezidiu! Tezaurariatului Transilvaniei. Îl înştiinţează că la Sibiu s-a constituit un comitet
pentru asigurarea ordinii publice şi-1 roagă să dea dispoziţii funcţionarilor tezaurariali să-i respecte dispoziţiile.
193. Braşov, 22 m:ti 1848. Connndantul regimentelor de grăniceri secui, generalu)
Wohlnhofer, către Consiliul oraşului Braşov. Îl atenţionează că printre secui se manifestă teama.
de a nu fi îndreptate împotriva lor armele gărzii cetăţeneşti din Braşov. Totodată i'l sfătuieşte
să ia măsuri pentru potolirea spiritelor agitate din Braşov, fiindcă altfel nu va putea asigura..
ordinea şi, liniştea publică.
194. Braşov, 22 mai 1848. Consiliul oraşului Braşov către guvernatorul Teleki. Îi face
-cunoscute urmările răzv11ătirii celor patru companii de grăniceri secui de la Ozun în împrejurimile Braşovului. Notarul Mikl6s din Cernat a umblat în cele şapte sate ce aparţin Braşovului şi
ajutat de , ,instigatorul" Csabai a adun~t semnături pe o petiţie, prin care se solicită trecerea J,or
sub jurisdicţia scaunului Ţrei Scaune. Impotriva acestei iniţiative, consiliul a numit doi senatori,.
care să ancheteze cazul. In timp ce efectuau ancheta la Satul ung, au sosit Bong Ferenc, Donath
Pal şi Bong Gyorgy, care au strîns, de asemenea, semnături în cele şapte sate pe o petiţie,..
pentru a fi desemnaţi deputaţi la Dietă, deşi li s-a interzis acest lucru. Anchetaţii au răspuns
că prima petiţie au semnat-o, fiindcă au fost ameninţaţi, iar a doua pentru că li s-a promis că.
vor deveni oameni liberi şi vor primi atît păduri, cît şi dreptul de a avea mori şi cîrciumi. Românii din cele şapte sate şi o parte a secuilor sînt mulţumiţi de jurisdicţia oraşului Braşov~
195. Braşov, 22 mai 1848. Dregătoria comunei Prejmer către Consiliul oraşului Braşov~
Îi adresează rugămintea de a interveni pe lîngă Comandamentul militar suprem al Transilvaniei,.
pentru a lăsa în continuare divizionul de cavalerie în Prejmer şi chiar pentru a-1 întări cu o altă.
unitate militară din Valea Oltului. Magistratul ii răspunde, aducîndu-i la cunoştinţă că a făcut
intervenţia solicitată.
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196. Jl1ediaş, 22 mai 1848. Magistratul oraşului şi al scaunului Mediaş către comitele·
Franz Salmen. Il informează despre zvonurile privind atacarea, jefuirea şi incendierea.
Hoghilagului din scaunul Sighişoarei şi Biertanului din scaunul Mediaşului, care a determinat
mobilizarea gărzii cetăţeneşti şi a batalionului de infanterie din Regimentul Karl Ferdinand.
Zvonurile s-au dovedit însă neîntemeiate şi au provenit din localitatea Voivodeni, unde iotagii
au intrat în conflict cu stăpînii lor feudali. Ele au dat prilejul locuitorilor din Tirnava şi Tîrnă
vioara de a-şi dovedi solidaritatea cu cei din Mediaş, cărora le-au venit în ajutor.
A

saşilor

a

197. Hetiur, 22 mai 1848. Secretarul satului Hetiur, Johann vVenrich, către Magistratul
sau Consiliul oraşului Sighişoara. Îi aduce la cunoŞtinţă că delegaţii acestei comune, trimişi la
o adunare în localitatea Senereuş, au fugit de acolo din cauza zvonului că 80 000 de maghiari•
înarmaţi ar fi pătruns şi ar fi distrus comunele Seleuş, Domald şi Viişoara.
198. Hoghilag, 22 mai 1848. Judele primar Joh~nn Tobi şi notarul Johann Gunther din
Hoghilag către judele primar al oraşului Sighişoara. Ii face cunoscut că zvonul despre atacarea
a trei localităţi din comitatul învecinat, Tîrnava, de către secui, s-a dovedit neîntemeiat. El a
fost motivat de încercarea unei bande de 12 hoţi de a intra în Odrihei. Fiind observaţi de paza
de noapte, s-a dat alarma prin tragerea clopotelor. Auzind clopotele au procedat la fel şi cele·
trei sate din comitatul Tîrnava, crezînd că ar fi şi ele în pericol.
199. Orăştie!.. 22 mai 1848. Deputatul de Turdaş, Nicclae Sentivani, către adunarea
scaunului Orăştie. In numele celor 20 000 de români din scaunul Orăştie cere ca deputaţii ce vor
fi trimişi la apropiata Dietă să pretindă: recunoaşter~a poporului român ca naţiune regnicolară,.
egală în drepturi cu celelalte naţionalităţi ale Transilvaniei; traducerea legilor şi în Jimba
română; folosirea limbii române în administratia locală; numirea absolventilor români ai unor
şcoli superioare în funcţii publice; desfiinţare~ breslelor; ştergerea zeciuieiii bisericeşti; înfiinţarea de şcoli româneşti în toate satele şi oraşele; purtarea comună a sarcinilor publice; eliberarea
iobagilor de robote şi transformarea lor în oameni liberi; abolirea cenzurii; adunare naţională.
anuală şi sinoade bisericeşti ale românilor etc.
200. Capşa Mare, 22 mai 1848. Notarul comunei Capşa Mare, Michael Schuster, către·
locuitorii saşi din Pelişor. Le mulţumeşte :r;entru ajutorul efer it; dorind să-i liniştească, îi asigură.
că spaima prilejuită de un Z'ron privind un eventual atac nu s-a dovedit întemeiată; el a fost
provocat de nemeşul Benko care şi-a izgonit iobagii, fiindcă n-au vrut să-i mai presteze rotote ;_
pentru a-i repune în drepturi, în ajutorul lor s-a trimis un detaşament militar din Dumbrăveni._
201. Sasca 1\Iontană, 22 mai 1848. Judele nobiliar Szende Liszl6 către vicecomitele·
comitatului Caraş. Îi comunică informaţia meşterului furnahst Maderspach Lajos, pdmită din
parte~! ocotenentului gărzii cetăţeneşti din Moldova Nouă, Fridolin Nu ni, potrivit căreia comunele·
sîrbeşti din zona de frontieră s-au răsculat şi s-au înarmat. Ele ar putea deveni un pericol pentru
localităţile învecinate din plasa Sasca. În anexa germană, care completează informaţia, se precizează că sîrbii şi-au artorat propriile steaguri şi tind să-şi constituie un regat al lor (împreună.
cu croaţii şi slovenii) în cadrul monarhiei habsburgice.
202. Buda, 22 mai 1848. Contele Szogyeny Lorinc către ministrul de interne al Ungariei,.
Szemere Bertalan. Pe baza. scrisorii administratorului moşiei sale din Mihăieşti, comitatul
Zarand, se plînge că: iobagii din această localitate îi împiedică pe jelerii stabiliţi pe alodiu, pe
bază de contract, să-şi îndeplinească obligaţiile; ridică· pretenţii asupra lotului· de cîrciumă şi,
chiar asupra conacului şi alodiului, susţinînd că ar fi ale lor; pun în pericol pădurea alodială.
şi viaţa administratorului. ·De aceea imploră să se trimită la Mihăieşti o comisie, care să le
explice sătenilor încă o dată conţinutul legilor din martie.
203. [Bogata_ de Mureş, 22 mai 1848]. 29 de mici nobili către judele nobiliar al plăşii
Bogata de Mureş. Il denunţă pe preotul Nicolae Vlăduţiu că: a strîns la biserică români, unguri
şi ţigani, puni'ndu-i să jure credinţă împăratului Ferdinand ca monarh al românilor; a incurajat
tendinţele iobagilor şi ale jelerilor alodiali în neîndeplinirea îndatoririlor faţă de stăpînii lor; se
sfătuieşte zi şi noapte cu "agitatorii" Ioan Mărgineanu din Dătăşeni şi Alexandru Papiu
[-Ilarian] din Budiu de Cîmpie. Cer să se întreprindă o anchetă la Bogata de Mureş.
204. [Fără loc, 22 mai 1848]. Contesa Ludovika Tholdi către dregătoria comitatului
Alba de Sus. Se plînge că locuitorii din Buia, care se învecinează cu curtea sa nobiliară, îşi
trimit vitele la păşunat în grădina curială de zarzavat, iar dacă slujitorii ei încearcă să le sechestreze, li ameninţă cu moartea. Ca exemplu îl dă pe Luca Sonu, care şi-a luat cu forţa vita.
sechestrată din curtea nobiliară. Cere să se întreprindă măsuri pentru ai se proteja proprietatea.
şi a se asigura viaţa slujitorilor ei.
205. Micăsasa, înainte de 23 mai 1848. 20 "de nemesi si administratori de mosii din
Micăsasa către comitele suprem şi comitetul pentru menţiner~a ~rdinii constituite din co~itatul
Tîrnava. Le relatează despre înmulţirea acţiunilor iobagilor cu caracter antinobiliar după
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Adunarea de la Blaj în SJ,tele Cheo;ler, Fd.get, Loclroman, Lunea şi Mică~asa. Astfel, în hotarul
din Micăsasa o parte din locuitorii acestor sate refuză să mai efectueze slujba iobăgească, iar
alţii o îndeplinesc formal timp de 2-3 ore pe zi; totodată au hotărît să-i amendeze cu 25 fl.
pe toţi aceia care ar accepta să lucreze în parte pămînturile alodiale semănate cu porumb-; i-au
alungat pe cei angajaţi de nemeşii Nagy Sandor şi Jantso Janos să lucreze pe bani; contestă.
dreptul ele cîrciumârit al~proprietarilor de moşii şi vînd liber băutură; ameninţă direct nemeşii
şi pe oamenii a~estora. In încheiere solicită măsuri în vederea pedepsirii unor astfel de fapte
râz'rrătitoare şi a prevenirii extinderii lor în alte sate.
206. CZvty", 23 mai 1848. Guvernatorul Teleki către tezaurarul Mik6 Imre. Îl încunodin delegaţia română, care urmează să prezinte împăratului petiţia Adunării de la
Blaj, fac parte şi A.T. La·urian şi I. M:1io~escu, care sînt originari din Transilvania, dar funcţio
nează ca profesori în Tara Românească. Ii trimite informaţia pentru a se ser-.ri de ea, dacă va fi
cazul.

ştiinţează că

207. Cluf, 23 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către: a) Comandamentul suprem al
ar;natei; b) comitatul Alba de Sus; c) prim-judele nobiliar Pocsa Ferenc din acelaşi comitat;
d) guvernatorul Teleki; e) cei doi episcopi români. Primului îi solicită să trimită compania de
secui ele la · Mediaş în satele Călvasăr, Boarta,' Mihăileni şi Ştenea. Aici să colaboreze cu
prim-judele Pocsa Ferenc şi cu comisarul gubernial pentru a-i pacifica pe răsculaţii, care au
ocupat cu forţa păşuni şi păduri alodiale. Dregătoriei comitatului Alba de Sus îi aduce la cunoştinţă intervenţia făcută la Comandamentul suprem. Lui
Pocsa Ferenc îi ordonă. să se
deplaseze în aceste comune şi cu ajuton.t( soldaţilor să-i aresteze şi să-i trimită la închisoare pe
cei cu vini mai mari, iar pe ceilalţi vinovaţi să-i pedepsească pe loc. Guvernatorului îi atrage
atenţia să ia măsuri mai energice pentru reprimarea acţiunilor cu caracter antifeudal ale iobagilor,
cai·e s-au amplificat dupl Adunarea de la Blaj. Celor doi episcopi le pretinde să dea dispoziţii
preoţilor să-i liniştească pe enoriaşi.
208. Cluf, 23 mai 1848. Guvernatorul Teleki către comitele suprema! comitatului Alba
de Jos, baronul Bânffy Mik16s. Îi răspunde că nu poate satisface cererea Capitlului din Alba Iulia
de a se trimite 140 de puşti proprietarilor de moşii din Vurpăr şi Yinţu de Jos.
'
209. Ctuy", 23 mai 1848. Guvernatorul Teleki către: a) palatinul Ştefan al Ungariei;
b) juzii regali supremi ai sc:mnelor Ciuc, Trei Scaune, Odorhei şi .Mureş; c) judele primar al
oraşului Tîrgu Murcş; d) tezaurarul Mik6 Imre; e) feldmareşalul Pfersmann. Pe primul îl
inL)rmeJ.ză. că. la Cluj au sosit trei cetăţeni., care pretind a fi împuterniciţi ai guvernului ungar,
p~ntru a-i chem1. pe secui la. arme. Se îndoieşte că. ar fi emisari -ai gu?ernului ungar, deoarece
n-a primit din partea acestuia nici o adresă. în legătură. cu_ ei. De aceea a sla.t dispoziţii dregăto
rilor scaunelor secuieşti şi judelui primar al oraşului Tîrgu Mureş pentru a-î supraveghea şi a-i
împi·~dic':a să. tulbure linişte:L publică. Tezaurarului Mik6 Imre şi feldmareşalului locotenent
Piersmann le cere să ia m:isuri pentru supravegherea celor trei indivizi.
·

210. Vienx, 23 nui 134S. B1ronul Apor Lâzar de la Cancelaria aulică a Transilvaniei

către guvernatorul Teleki. Îi face cunoscut că din cauza plecării împăratului din Viena nu poate

rezol'ra î.n mod operativ propunerea comitatului Alba de Jos de ai se acorda episcopului Şaguna
dreptul de a participa la apropiata Dietă şi J.a dezbaterile ei. Consideră, totuşi, că ar fi indicat
ca Şaguifa să fie la Cluj în timpullucrărilor Dietei pentru a se obişnui cu atmosfera parlamentară
chi;u'dacă pînă atunci nu va putea obţine aprobarea monarhului.

21 L Viena, 23 mai 1848. C:1ncelaria aulică a Transilvaniei către împăratul Ferdinand.
Îi în:1intează raportul guvernatorului Teleki, pe baza propunerii comitatului Alba de Jos, de a i
se (b, drept~l episcopului Ş:1guna să participe la lucrările Dietei transilvănene, pentru a.~i linişti
pe wmâni. Intrncît aprobarea imperială nu va sosi pînă în 29 mai, cînd îşi va începe activitatea
Dicta de la Cluj, a recomandat guvernatorului Teleki să-i permită lui Şaguna să. participe la
dezbaterile ei, pentru a se obişnui cu ele.

212. Budapesta, 23 mai 1848. Ministrul de interne al Ungariei, :szemere Bertalan, cMre
vicecomitele comitatului Maramureş. Îi trimite traduse în limba română. 350 de exemplare din
legile adoptate în martie pentru a fi distribuite în special ţăranilor, la un preţ redus i'lau chiar
pe gratis. Prelucrate şi explicate într-un limbaj popular, ele vor fi aduse la cunoştinţa poporului
prin intermediul preoţilor şi învăţătorilor.
·
213. Sibiu, 23 mai 1848. Feldmareşalul Pfersmann către guvernatorul Teleki. Îl încunu poate da curs cererii comitetului pentru păstratea ordinii constituite din
comitatul Hunedoara de a i se pune la dispoziţie patru companii de grăniceri secui. Consideră
că cele trei companii din Regimentul Bianchi, care staţionează la Deva, Brad şi Hălmagiu, sînt
suficiente pentru acest comitat. Totuşi, mai poate trimite o companie Bianchi la Deva, dacă
-dregătoria comita.tului se obligă să-i asigure cazarea, alimentele şi furajele. Va expedia cele 200
-de puşti solicitate de oraşul Deva, de îndată
e vor sosi la Braşov.
noştiinţează că
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214. Zalău, 23 mai )848. Locotenentul major Albrecht către comandantul suprem al'
armatei, generalul Puc;hner. Îi raportează despre procedura reanexării comitatului Solnccu deMijloc şi a oraşului Zalău la Ungaria. Acţiunea a fost condusă de baronul Wesselenyi, care în
15 şi 16 mai a dat citire legilor din Ungaria şi i-a destituit pe vechii funcţio1,1ari, numind alţii
noi. L-a reţinut provizoriu în funcţie numai pe vicecomitele Bâlint Elek. În încheiere îl
roagă pe superiorul său să intervină pe lîngă guvernul Ungariei, pentru a se acorda unităţii;
pe care o comanda facilităţiie ce se asigurau armatei în această ţară.
215. Sibiu, 23 mai 1848. Comitele saşilor Franz Salmen către consiliul oraşului Braşov ..
Îi aduce la cunoştinţă că a anulat hotărîrea Universităţii săseşti de a se ţine o adunare naţională
a saşilor pe data de 4 iunie, din cauză că timpul e prea scurt pentru a fi organizată la înălţimea
celei de la Blaj. Adunarea se va ţine ulterior, după ce se vor afla rezultatele lucrărilor Dietei~
Ea nu va mai avea ca scop discutarea uniunii, ci reinvierea in rindurile saşilor a sentimentului
solidarităţii naţionale, care să le permită să lupte pentru a-şi apăra libertatea.

216. Sibiu, 23 mai 1848. Comitele

saşilor

Franz Sa1men

către

juzii primari din Tîrnava,.

Tîrnăvioara, Jidvei şi Bălcaciu. Le face cunoscut că întrucît Universitatea săsească a hotărît
înarmarea saşilor este <;le acord cu înfiinţarea gărzilor cetăţeneşti în cele patru localităţi, mai ale&

că locuitorii lor acceptă să facă parte din ele. În gărzi pot fi primiţi şi români, dar numai dii:Jtre
aceia care posedă pămînt şi fără a fi forţaţi să adere la ele. Dintre saşi să fie obligaţi numai cîteunul de familie. Deocamdată gărzile vor fi înarmate numai cu 1ănci, coase şi furci. Pentru instruirea merr.brilor gărzii' în mînuirea puştilor se va putea recurge la un soldat lăsat la vatră
sau se va cere cîte un militar de la unitatea cea mai apropiată.

217. Sibiu, 23 .mai 1848. Comitele saşilor Franz Salmen către dregătoria din scaunul
Nocrich. Îi răspunde la adresa din 21 mai, precizînd că, dacă localităţile româneşti refuză să.
participe la alegerea deputaţilor pentru Dietă, să-i desemneze acelea care sînt dispuse să facă
acest lucru.
218. Sibiu, 23 mai 1848. Comitele sasilor Franz Salmen către Consiliul orasului Medias.
Îi mulţumeşte pentru infirmarea zvonurilo; privind· atacarea şi jefuirea comunel,or săseşti decătre secui. Totodată, îi cere să admonesteze dregătoria locală din Copşa Mică pentru răspîn
direa pe c::tle oficială a unor zvonuri neverificate, care au alertat atît locuitorii, cît şi autoriEtţile
civile şi militare.
219. Aiud, 23 mai 1848. Comitetul pentru păstrarea ordinii constituite din comitatut
Alba de Jos către guvernatorul Teleki. Se plînge că nu dispune de suficiente fC?_rţe militare·
pentn1 reprimarea celor ce distrug pădurile şi semănăturile alcdiale ale nobililor. In acest sens.
dă ca exemplu acţiunile răzvrătiţilor din Gusu şi Bogatu Român. Pentru stăvilirea lor şi pentru
restabilirea ordinii solicită măsuri în vederea subordonării comandanţilor unităţilor militare
dregătorilor civili .

..

Tîrnăveni, 23 mai 1848. Dregătoria comitatului Tîrnava către guvernatorul TelekL
Îl atenţionează că, după cele două Adunări de la Blaj, în special locuitorii din satele învecinate
cu comunele săseşti: au refuzat să mai îndeplinească slujbele iobăgeşti; au dărîmat stîlpii de ia
marginea localităţilor, pe care erau afişate anunţurile cu intrcducerea judecăţii statariale; au
ocupat păduri alodiale. Totodată îl roagă să intervină la comandantul suprem pentru a trimite:
în comitat cel puţin şase companii de infanterie, deoarece jumătatea de divizion de cavalerie cu
58 de soldaţi, aflată la dispoziţia dregătoriei comitatense, era insuficientă.

220.

221. Bernadea, 23 mai 1848. Vicecomitele interimar Sombori Sânclor către comitetul
pentru păstrarea ordinii consţituite din comitatul Tîrnava. Îi expune rezultatele investigaţiei
intreprinse la Coroisînmărtin şi Vameş-Odrihei. Rivalităţile indelungate dintre aceste două sate
din cauza păşLmii comunale .s-au amplificat datorită unui apel trimis de maghiarii din Coroisînmărtin ~elor două-trei localităţi secuieşti învecinate din scaunul Mureş, pentru a le veni în ajutor
în caz de pericol. Apelul a ajuns· în mîna preotului din Coroi care 1-a adus la cunoştinţa
satelor româneşti. Cei din Vameş-Odrihei 1-au considerat îndreptat împotriva lor. De aceea, în
seara zilei de 20 mai, cînd patru oameni din Coroisînmărtin au fost zăriţi de paznici la marginea
satului Vameş-Odrihei, s-a dat alarma prin tragerea clopotelor. La auzul clopotelor,lccuitorii
unora din satele apropiate au fugit spre păduri şi dealuri. Cei din Şoimuş le-au trimis însă
vorbă celor din Vameş-Odrihei că le vor veni în ajutor.
Evenimentul a determinat o consfătuire
de solidaritate a delegaţilor din Şoimuş, Vameş-Odrihei, Vaidacuta, Suplac, Corai
Zagăr, Laslău Mare, Armeniş ~i Sîntioana. Consfătuirea a avut loc la protopopul ortodox
din Şoimuş.
22~ Cont1ica, 23 mai 1848. J1!dele regesc suprem al scaunului Mureş, grcful Tholdalagi
Ferenc, către guvernatorul Teleki. Ii trimite copia apelulului primului ministru al Ungariei,
contele llatthyâny Lajos, către secui, pe care i-au înmînat-o emisarii Gâl Sândor, Hajnik Kâroly
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:şi Klap1n Gyorgy. Le-a atras ate:1ţia că nu p::>ate fi de acDrd cu agit:lţii suplimentare, care pot
·deveni periculoase, deoarece secuii din scaunul pe care-1 conduce sînt gata să-şi verse sîngele
_pentru monarh.

?23. Tîrgbt J11urep, 23 mai 1848. Adunarea stărilor privilegiate ale scaunului Mureş către
:;;ecui. Ii anunţă că adunarea a hotărît să înfiinţeze gărzi cetăţeneşti pe bază <!_e înrolare voluntară.
Işi exprimă speranţa că se vor înscrie în gărzi toţi cei ce deţin proprietăţi. In vederea înarmării
lor a cerut Guberniului să le procure puşti, pentru ca în momentul cînd problema gărzilor va fi
reglementată prin lege, cei 20 000-25 000 de secui elin scaun să fie înarmaţi şi să contribuie
astfel la apărarea patriei şi tronului.
224. ~Tîrgu Mureş, 23 m2i 1848. A1u'l:Lrea stirilor privilegi:Lte din scaunul Mureş către
Guberniu. Il informează că a hotărît să înfiinţeze gă.rzi cetăţeneşti pe buă de înrolare voluntară
ţn ·rederea apărării vieţii şi averii proprietarilor de moşii, precum şi a autorităţii monarhului.
lntrucît gărzile vor ajunge să. aibă. cîteva mii de membri, solicită arme.
225. Odorheiu Secuiesc, 23 mai 1848.

Dregătoria

scaunului Odorhei

către

Consiliul ora-

şului Sighişoara. Îi aduce la cunoştinţă că a trimis o delegaţie, formată din reprezentanţi ai
<Oraşului şi

scaunului Odorhei, pentru a se informa dacă zvonul despre închiderea Sighişoarei
pentru secui era adevărat. Fiindcă secuii din scaunul OJorhei îşi procură cer~alele în cîmpia
<le dincolo de Sighişoara, o atare măsură le-ar provoca în mod firesc neliniştea. In numele bunei
vecinătăţi cere Consiliului oraşului Sighişoara să nu ia măsuri pripite pe baza unor zvonuri
neverificate, iar dacă le-a intre>dus să le anuleze.
~-"=

226. Brasov, 23 mct;i 1848. Proces-verb:1l întocmit cu ocazia adunării districtului Brasov
-din 23 mai. Aclu'narea a hotărît: să publice în presă rescriptul regal pdvindactivitatea cleput~ţi
lor la Dietă; să-i desemneze ca deputaţi pe Elias R )th şi L'J.dwig B:_-ennenberg în locul celor
<iemisionaţi şi, totodată, să li se asigure un avans ele cîte 150 fl., plus o indemnizaţie ele 1 fl.
-şi 12 cr. pe zi, ceea ce echivala cu încă 100 fl.; să trimită consiliului oraşului Reghin instrucţiunile pe care districtul Bmşo·" le va ela deput:tţilor să.i; să. accepte raportul referitor la amîniarea adunării naţionale a saşilor elin 4 iunie de la Mecliaş pînă după Dietă.
227. Sighişoara, 23 m::r,i 184S. Judele pl'im1.r al Sig\işcnrei K1.rl Sternheim, către guverna·torul Teleki. Îi raportează că vestea de3pre at:J..c1rea Si;:1işo:1rei, cue a determinat luarea unor
măsuri de apărare, s-a do"Tedit neînteneiată. Zronul a fost pr.w.JcJ.t ele tragerea clopotelor în
:semn de pericol în localitatea Vameş-01rihei şi ele un incendiu ce s-a produs în L:tslău Mic.
228. Ş:JJncuta Mue, 23 mli 1'313. Îm)u':emicitul gurernnlui ung1r pentru anexarea
Partiumului la U,1_s1ri:1, btr:nul W ~s;elenyi Mikl63, c1tre clpitanul districtului Chioar, con- ,.
tele Teleki Sândor. Îi cere sl-1 informeze grabnic despre orice tulburare a liniştii publice în
·districtul Chioar, pentru a-i pune la di3poziţie ajutor militar. Totohtă îi trimite un ordin, în
·calitatea lui de comis:1r c:1re pre·rede pe:iepse a;;pre pentru orice ră.piri de pimînturi arătoare,
păşuni s::m fînaţe de către proprietarii de mc:>şii ele la foştii iob::tgi şi de c'itre foştii iobagi de
Ia proprietarii de moşii. Orice diferend între foştii stă.pîni şi foştii iob:tgi va. trebui rezolvat pe
-cale legală. Ordinul va fi adu> la cn'lc:>ştinţa pu')licului de că.tre juzii n::>biliari şi ele către preoţi.
229. ŞJmcntx Mue, 23 Jnli BH. CJ ni.nrul re_s1l pentru an:llnrea Partiumului la Ungaria baronul Wesselenyi Mikl6s citre com1ndamentul l!lnităţii de hus:tri de la Zală.u şi al celui
de infanterişti de la Cehu Silv.:tniei. Le ordonă. si de:1 ajutor militar căpitanului districtului
Chioar, Teleki Sindor, oricînd îl va cere.
230. Lug.Jj, 23 m:r.i 184S. Pcimul vicecomite al comitatului

C:traş,

Jakabffy Krist6f,

către Comandamentul suprem al arm:ttei elin B1n1.t. Îi solicită 2 000 ele puşti, 3 tunuri şi o canţitate

m::tre ele praf de puş~ă şi de plumb pentru înum1.rea gărzii cetăţeneşti din Oraviţa.
Inarmarea ei o motivează. prin necesitatea apirării intereselor m1._shhrilor, germ::tnilor_şi românilor împotriva pericolului preze:1tat de mişcările sîrbeşti din vecinătate.
~

231. Turda, 23 Jn.li 184'3. Prim-juclele n9biliar Gaâl Samuel către comitete suprem al
comitatului Turda contele Thorotzkai Mikl6s. Ii trimite raportul judelui nobiliar Pâpai Lajos
din plasa Lupşa din care rezultă că în atelierul de fierărie al fraţilor Grozav din Muntele Biişoarei
nu se con(ecţionează lănci. De altfel prin intermediul perceptorului Korocli Jânos s-a interesat
de cantitatea de fier cumpărată de la Rimetea ele localităţile din plasa Lupşa. A constatat că
aceste localităţi n-au cumpărat fier deloc din m:1rtie. Cele din phsa Cîmpeni şi-au procurat
o cantitate mică. Prin urm1.re frica juclelui primar din Abrucl de cei din Lupş:1 este neîntemeiat~.
232.. BJgata de Mures, 23 mxi 1848. Nemesul Fiilei Ădâm către juclele nobiliar al plasei
B::>ga.ta ele Mareş. În numel~ proprietarilor de moŞii elin B::>gata de Mureş îl denunţă :tae preotul
Nicolae Vlăduţiu că după Adunarea de la Blaj îi ţine la el pe canceliştii Ioan Mă.rgineanu din
Dătăşeni şi pa Al. Papiu-Ilarian din Budiu de Cîmpie cu care se sfătuie-şte cum să "ademe-

iXh

cească"

cu greu

popon.J. Consecinţele activităţilor lor se
să mai presteze robote.

văd

în atitudinea iobagilor care

acceptă.

233. Şaroş pe Tîrnavă, 23 mai 1848. Judele primar din Şaroş pe Tîrnavă către judele
primar al oraşului Sighişoara. Îl linişteşte, înştiinţîndu-1 că z·ronul despre atacarea şi incendierea.~
a trei localităţi de pe Tîrnave s:a dovedit neîntemeiat. El s-a datorat locuitorilor din Vameş
Ddrihei care au tras clopotele în semn de pericol. După ei au procedat la fel şi locuitoriii
din alte sate.

23 n.zai 1848. Deputatul districtului Făgăa·aş, Boer Antal, către saşL
i-au acuzq,t, pe maghiari în faţa românilor de neloialitate faţă de monarh
anunţă că naţiunea ungarlka tdmis o delegaţie la Innsbruck pentru a-1 invita pe împărat
vină la Pesta.
234. Tîrgu

Le
şi-i
să

Mu1'eţ,

reproşează că

235. Oar, 23 mai 1848. Jelerii alodiali din comuna Oar către guvernul Ungariei. Se plîng
legea a.g:r:ară i-a elil::erat de'sarcini feudale numai pe 33 din totalul de 102 săteni dependenţi,
deşi au suportat în comun toa;te sarcinile\publice şi locuiesc ca şi aceştia pe sesii vechi. Printre
'Cei menţinuţi de proprietarii de moşii în situaţia de a presta slujte iotăgeşti se află şi cîţiva nemeşi care nemoştenfnd păm]nt au fost obligaţi să efectpeze rcbote şi să dea dijmă. Proclamîndu-şi ataşame ntul faţă dţ.guvernul ungar cer să fie eliberaţi şi ei de obligaţiile iobăgeşti.
că

236. 111ihăilt:ni, 23 m,ai 1848. Medic11l comitatens ~ Szekely Kâroly şi preotul gnco-catoPaul Leb către dregătoria ccmitatului Alta de Sus. Ii reclc:m :r:e ~aşii din Mcardăş (scau_nul Mediaş) că i-au ·~restat· şi i-au ameninţat cu mcartea, cînd ăs-au dus in această comună,
cel dintii la un bolnav, iar al 'doilea la colegul său suferind prectul Ştefan H.aicu. I~a fell-au deţi
nut şi pe săteanul Simion Vlad din Mihăileni, care fiind la mcară la Moardăş a intenţionat
să-i anunţe să se întoa.rcă din·'druni. Cauza comportamentului saşilor, conform propriilor dedaJ'tţii, se datorează strădaniilor lor de a impiedica o apropiere între ren âni şi maghiari;
~ic

237. Cluj, 21 mai 184&~ Gu:ve:rnatorulTeleki către: a) generalul Puchner; b) cOmitatul
Turda. Primuh:ii îi-·mulfunJ.;eşte pe,ntru înţelegerea dovedită faţă de cererea Guberniului de a
se trimite de la Mediaş în;''domit<:ttid Turda o companie a primului regiment de grăniceri secui,.
deşi între timp liniştea a. fost :restabilită la-Dileu Vechi. Dregă.to.riei com.itatului Turda îi comumică aprobarea comandantului suprem de a se cantona la Dileu Vechi compania de grăniced
secui. Întrucît răzvrătiţii din Dileu Vechi au fost aduşi la ascultare compania va fi folosită,
impc~triya satelor răsculate învecinate.
238. Cluj, 24 mai 1848. Guvernatorul Teleki către: a) feldmareşalul Pfersmann;.b) judele
primar al oraşului Sibiu, Daniel Ziegler. Primului îi face cunoscut că a primit raportul judelui
primar al Sibiului, din care·reiese că un funcţionar al acestui oraş a fost rănit de soldaţi secui
la Nocrich. Procesul verbal încheiat la faţa locului i s-a înaintat generalului Puchner pentru.
ela vinovaţii să fie anchetaţi şi pedepsiţi. Judelui primar al Sibiului îi confirmă primirea raportului şi-1 anunţă despre demersul făcut la Comandamentul suprem pentru pedepsirea 'Einovaţi
lor.
239. Cluj, 24 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către: a) comitele suprein al conJitatu-·
lui Alba de Sus; b) vicecăpitanul districtului Făgăraş. Pe primul îl vesteşte că nu i se poate
pune la dispoziţie unitatea militară de la :Biertan pentru înăbuşirea răscoalei din Vecerd,.
deoarece a fost trimisă la Copşa Mică. Comandamentul militar suprem a promis însă că va putea
da comitatului o companif' din Sibiu, dacă va solicita oficial acest lucru. Pe cel de-al doilea îl
informează că generalul Puchner a acceptat să fie folosite împotriva boierilor din Mîndra o
companie din Regimentul Bianchi de la Făgăraş şi unităţile de dragoni Savoya cantonate la Veneţia de Jos şi Comana. I s-a ordonat şi generalului vVohlnhofer de la Braşov să trimită o companie
de soldaţi la cererea căpitanului sau vicecăpitanului districtului Făgăraş.
240. Cluf, 21 mai 1818. Guvernatorul Teleki către: a) comandantul garnizoanei dinAlba Iulia, generalul Franz Horrak; b) comandantul suprem al armatei. Primului ii aduce la.
cunoştinţă că cele 100 de puşti cu cremene destinate gărzii cetăţeneşti din Abrud vor fi predate împuternicitului acestui oraş şi vor fi duse sub escortă pînă la Cluj. Acelaşi lucru î}J
comunică şi Comandamentului suprem.
241. Cluj, 24 mai 1818. Referat al Guberniului pe marginea raportului ccmisarului
gubernial Karacsay Sandor. Potrivit raportului, E'aracsay Sândor, secondat de prim-judeleinterimar Ujv<hy Kâroly şi de concepistul stagiar gubernial Bir6 Lajos, a reuşit să pacifice
rînd pe rînd răzvrătiţii din Popeşti, Berindu, Sîncraiu Almaşului, Zimbor, Bor~a, Sutoru, Almaşu
Mare, Tămă.şeni, Gălăşeni, Ţăudu, Bogdana, Băbiu, Cutiş, Huedin şi Nădăşel. Peste tot s-au
reluat slujbele iobăgeşti. Unde a fost necesar i-a arestat pe "instigatori". Printre ei îl menţio
nează pe fiul preotului din Almaşu Mare, care i-a îndemnat pe săteni să-şi unească forţele, să.
se opună uniunii Transilvaniei cu Ungaria şi să opteze pentru unirea cu patria română.
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242. Bttda, 24 mai 1848. Guvernul Ungariei către. Szalay Lâszl6, trimisul său la Paria.:.
mentul german de la Frankfurt pe Main. Îi trasează misiunea de a acţiona pentru cîştigarea
Germaniei, Franţei şi îndeosebi a Angliei, în vederea împiedicării transformării monarhiei ausi:riece într-un imperiu slav şi a unirii slavilor îi1tr-un singur stat. Un astfel de stat ar fi deosebit de periculos pentru unguri. Pericol reprezintă şi pr~nci:patele de la D1inărea de Jos, deoarece
•ele , ,constituie cuibul permanent al conspiraţiilor rorhftnilor şi slayilor" împotriva aspiraţiilor
maghiare. De aici şi din Serbia se alimentează şi mişcarea croată. 'Regiunea de la Dunărea de
Jos ar trebui rezervată influenţei ungare, pentru a o feri de dominaţia germană sau slavă.
-În această direcţie ar trebui convinsă. şi Turcia cu ajutotul englezilor.
_
243. Oradea, 24 mai 184S. Episcopul greco-catolic ,diilOradea; V4sile Erdeli, către minis-trul cultelor şi instrucţiunii publice de la Pesta, baronul Eătvăs joz'sef.. Îl informe.ază că a
·trimis preoţilor o pastorală, în care s-::t conformat indicaţiilor min1steriale de a contribui la
:atenuarea fricţiunilor dintre credincioşii săi şi cei de altă religie.
244. Oradea, 24 ma,i 1843. Pa.storala episcopului Vasiie Erdel_i către preoţii subordonaţi
<din eparhia greco-catolică a Oradiei. Îi înştiinţează că atît' el, cît şi episcopul ortodox, au primit
un ordin ministerial, prin care li se cere să recomande preoţilor să.-şi educe enoriaşii în spiritul
tfrăţiei şi al bunei înţelegeri, pentru a se evita fricţiunile religioase' ce ar putea tulbm·a ordinea
publică. În acest sens recomandă evitarea prozelitismul"Lii.
··
·
245. [Oradea], 24 mai 1848: Episcopul Vasile Erdeli către guvernul Ungariei. Îiinainlista cu nun1.ele a 18 români greco-catolici din coinitatele Bihor, Satu M'tre, Maramureş,
•Crasna, S1lnocude Mijloc şi districtul Chioar, pe car'e îi propune, pe baza pregătirii lor, pentru
.funcţii publice. Printre ei figurează Ioan Gozman, AloisiU: Vlad, Alexandru Buda, Gabriel Mihal i,
vicecomitele comitatului M1.ramureş, Bâlint Elek (Alexa), vicecomitele. comitcitului Solnocu
·de Mijloc şi Vasile Hossu, protonotarul districtului Chioar. · · ·
·
·tează

246. Dileu Vechi, 24 ma,i~ 1848. ComisJ.rii guberniali Kemeny Farkas şiBoer Simon către
rdregd.toria comitatului Turda. Ii cer sd. nu lase fără armată plasa Bjgata ·de Mureş, de-oarece
;acolo continuă să "agite" preotul Nicolae Vlăduţiu, împreună cu c~mcellştii Al. Papiu-Ilarian
-din B~di\1 ele Cîmpie şi Ioan Mirginean din Dătăşeni. De asemenea să ordone armatei care
staţionează în comitat să-i însc:~ţească în S:Ltele unde va fi ·necesar.
247. Turdct, 24 m;1,i 1848. Comitetul pentru păstratea ordinii constituite din comitatul
Turda către dregătoria aceluiaşi comitat. Îi raportează că a trimis prin ştafetă ordine comisarilor guberniali şi comandantului unităţii militare, afhţi la Dileu Vechi, ele a se deplasa la
Budiu de Cîmpie pentru a restabili liniştea şi acolo. Ordiriul · militar adresat comanda,ntului
unităţii de la Dileu Vechi de a colabora cu comis:1,rii guberniali la pacificarea răzvrătiţilor, nu
!i-a sosit încă.
·
248. C mtqşti, 2i 1n;1,i 1843. J u:lele reg1.l suprem al snunului A.rieş, Dindâr Antal, către
tgtrrernatorul Teleki. Il informează. că în ultimele 14 zile nu s-au produs în scaunul Arieş
de~1t do:1l hpte c1.r3 m~rită sem:nlate: o în::ercare a doi ţărani români din Chesă.u (Sc:~lnocu
I 1terior), cu~ în 13 m ti au vrut sl tr.:ncă ileg1.l Arieşul pentru a merge la Adunarea de la
B''1j; o d.~~l1.nţie a ţlrannlui român B;ldean din Ciugudu de Sus (comitatul Turda), potrivit
.ci~·eia dispunea de 40-5:) ţevi ce p:1te:1u fi tramform1.te în puşti sJ.u pistoale.
·
241. BJ:g'~iş, 24 m li 1313. J u'lele nobiliar Sz'1'J·03Zlal L'ljos către elt:egă.toria comitatului
Alb:t de Sus. Ii trimite nzult3.tele an~h3t.irii en·c:1lui rominizat Io3if Grecu, care a propagat
printre s3.teni idei privin:l: ali't:lţJ. ro~ninilor cu s:tşii; înlocuirea limbii maghiare cu româna
in a~l:ninistraţie; unirc::L. romi:1ilor din Tra.milvania cu cei din MJUo·-ra şi 'fara Românească.;
250. Abrud, 24 mxi 184'3. P1im-n::>tarul Dersi Andrâs din Abrud către guvernatorul
'Teleki. Îi scrie de3pre te:Lm 1. m t'{hi'trilor şi a mem')filor consiliului oraşului de a nu fi atacaţ i
de romini sub influenţa , ,instigttorilor" şi a Aiunlrii de la Blaj. De aceea cere să se trimită
·la Ahrud cel puţin o companie de Sc)ldaţi.
25 t. Abrud, 24 mxi 184'3. E·,;:tra:> din procesul vedn.l al adunirii extraordinare a consiAhrud din 24 m1.i. Juiele prim:tr ju>tifică şe linţ::t extraordinară. prin creşterea
a<sit<Lţiei printre romi:li du?l Aiunre'1 de la Blaj şi în special prin intenţia celor din Roşia
-M')ntani de a veni l::t întrunire:t orditnră, în frunte cu preotul Simion B1.lint, pentru a cere
·dregători proprii. De altfel, S. B1.1int, i-a îndemnat pe românii din Roşia, atît pe stradă, cît
,şi în biserică, ele a nu se m:l.i supune poliţaiului şi dregătorului maghiar.
liul ni

oraşului

252. Abrud, 24 ma,i 1848. Extras din procesul verbal al adunării -ordinare a orasului
Abrud din 24 mai. În.sala de şedinţe a c::msiliului orăcşenesc s-a prezentat o delegaţie de 4S de
.români din Roşia Montană, condusă de preotul. Simion Ba1int, care s-a plîns că de cînd s-a
'nfiinţat garda cetăţenească ei şi concetăţenii lor sînt supuşi jignirilor şi şicanărilor. S-au plîns·
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indeosebi de nedreptăţile pe care le pătimesc din partea nou-numitului director al poliţiei.
De aceea cer :un dil'ector de poliţie propriu. Consiliul le-a pretins s{t-şi prezinte doleanţele în
scris şi a decis să anunţe cazul Gu berniului.

251. Tîrgu Mureş, 24 mai 1848. Judele primar al oraşului Tirgu Mureş către guvernatorul
Teleki. Îi răspunde la adresa din 23 mai, raportindu-i că: în această zi s-au prezentat la el
Hajnik Karoly, Gal Sândor şi Klapka Gyorgy, cu o scrisoare de împuternicire din partea primului
ministru al Ungariei Batthyany. Prin ea, primilor doi le-a trasat misiunea de a veni in secuime'
pentru a-i îndemna pe secui la devotament faţă de monarh şi ·ungaria. Neştiind că nu au încuviinţarea Guberniului, de acord cu membrii consiliului, a aprotat \inerea unei adunări populare,
căreia cei trei emisari i s-au adresat. De la Tîrgu Mureş, Hajnik a plecat spre Sibiu la comandantul suprem al armatei, iar ceilalţi doi spre Odorhei.
254. Turia, 24 mai 1848. Locţiitorul_ de comi<ar scăunal Gazda J6zsef către Lazar
David, judele regesc din scaunul filial Kezd. Il inforn~ează că n-a ţuiut pune in aplicare dispoziţia de a se organiza o gardă cetăţenească la Turia din cauza opoziţiei grănicerilor. Consideră
totuşi că organizarea ei era necesară pentru apărarea vieţii- şi averii celor privilegiati, n:ai ales că
exista pericolul de a se produce noi ocupări de terenuri alcdiale de căire grăniceri.

255. Aita Mare, 24 mai 1848. Judele regesc al scaunului filialMicloşoara, Henter Sândor,
către judele regesc suprem din Trei Scaune. În numele proprietarilor de moşii îi cere 5'ă facă
intervenţiile necesare pentru a se restitui secuilor o parte din <'rmele confiscate la Ozun, care au
fost duse la Braşov şi distribuite saşilor. Nemulţumirea provocată de problema armelor a fost
potenţată de fiul protopopului Bong din Bicfalău, care a răspîndit ideea că ele s-au dat saşilor
cu asentimentul nemeşimii. În rezoluţia judelui regesc se pn:cizează că cererea va fi adusă la
cunoştinţa guvernatorului şi a comandanţilor celor două regin-_enie de grăniceri secui.

24 mai 18 48. Comit~tul pentru păstrarea ordinii constituite din districtul
Guberniul Transilvaniei. Ii solicită aprobarea pentru intrcc1Dcerea tribunalului
statarialla fel ca în comitatul învecinat al Al bei de Sus, mai ales că districtul Făgăraş se mărgi
neşte cu. Ţara Românească;
256.

Făgăraş,

Făgăraş către

257. Braşov, 24 mai 1848.; Magistratul şi comitetul comunităţii oraşului Braşo';- decid
într-o şedinţă comună să-şi trimită deputaţii la Dietă, întrucît aceasta este aprobată oficial de
monarh. Alegerea deputaţilor o justifică cu argumentul că Dieta ar fi locul cel mai potrivit
pentru discutarea problemelor ce îi frămîntă pe saşi şi pe români. Hotărîrea va fi comunicată.
comitelui Salmen, Universităţii săseşti şi celorlalte scaune ale saşilor.
258. Sighişoara, 24 mai 1848. Consiliul oraş ului Sighişoara către consiliul oraşului
Îl vesteşte că a hotărît să-şi trimită deputaţii la Dietă şi-l invită să procedeze la feL
259.

Sighişoara,

24 mai 184E. Juclele primar al

oraşului

Sighişoara,

Draşcn,_

Karl Sternheim,.

către juclele regesc supre1r. al scaunului Odorhei. Îi răspunde la adresa din ziua precedentă,

-arătînd că izbucnirea unui incendiu în comuna Vasil eni a determinat tragerea clopotelor, ceea ce
·a înspăimîntat locuitorii din satele învecinate Filitelnic, Ormeniş, Senereuş, Domald şi altele
din comitatul Tîrnava. Teama de un atac s-a transmis şi în Sighişoara, fiecare locuitor înarmîne
du-se şi arătîndu-se gata să-şi apere oraşul şi familia. Pînă la urmă frica s-a dovedit neîntemeiată
În consecinţă, s-a redeschis libera circulaţie în oraş şi pe şosea. Locuitorii din Sighişoara pretind
însă secuilor din Cristnru Secuiesc s~i aibă o atitudine mai concilianiă faţă de ci.

260. ]ibou, 24 mai 1848. Împuternicitul guvernului ungar pentru reanexar~ Partiumului, baronul vVesselenyi Mikl6s, ddre ministrul ele interne de la Pesta, Szemere Bertalan.
Îi raportează că în 22 mai a avut loc reancxarea districtului Chioar la Ungaria. Românii nu
şi-au manifestat opoziţia, deoarece o dată cu reanexarea li s-au acordat concesiile la care aspirau
cei din Transil-vania. Actele reanexării Crasnei şi Chioarului, pe care le va întocmi împreună cu
Beothy Odon şi S:mwssy Iguic, vor fi înaintate ulterior,_ în formă definitivă. Pentru menţi
nerea ordinii au fost repartizate comitatului Solnocu de Mijloc trei companii de 200 de soldati
din Regimentul Turszky, elin care pe una a cantonat-o la Cehu Silvaniei, pe a doua la Tăşnad
şi pe a treia la Şimleu. L:t Zalău consideră suficientă unitatea de husari staţionată, acolo, întrucit
era bine organizată garda ceti:'tţenească.
261. Arad, 24 mai 1848. Delegaţia comitatensă către comitetul pentru păstrarea ordinii
constituite din comitatul Arad. Îl informează c.ă a procedat la retrocedarea bisericii din ]uliţa
ortodocşilor, întrucît a constatat că aceştia formau covîrşitoarea majoritate a populaţiei, în
urma revenirii la ortodoxism a celor mai mulţi dintre greco-catolici.
262. Arad, 24 mai 1848. Proces-verbal încheiat în adunarea extraordinară a municipiului
Arad din 24 mai. Adunarea a acceptat ordinul ministerial şi a procedat la alegerea unui comitet
de 16 persoane, care se va îngriji de trimiterea unor delegaţi din casă în casă cu scopul de a strîng
donaţii în favoarea guvernului ungar. Totodată va desfăşura o propagandă susţinută pentru ai
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-determina pe cetăţeni să se înnleze voluntar în garda cetăţenească. Cei patru ofiţeri ai gărzii
-au fost împuterniciţi să cumpere armele, plumbul şi praful de puşcă din localitate. De asemenea,
·să instruiască membrii gărzii cetăţeneşti în mînuirea armelor.

263. Timişoara, 24 mai 1848. Judele primar al Timişoarei, Preyer Janos, către ministrul
-de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. Îi face cunoscut că în Timişoara se menţine liniştea.
Arborarea unui drapel sîrbesc pe statuia Sf. Treimi din cartierul Fabrica n-a avut nici o urmare.
264. Praid, 24 mai 1848. Administratorul minei de la Praid, Joseph Dohy, către directorul administratiei salinelor din Transilvania. Îi înaintează rezultatul cercetărilor efectuate
la ordinul Tezau~ariatului în problema revendicării minerilor de a li se mări salariul în raport
-cu preţul alimentelor. Calculul făcut de mineri, că ei nu cîştigă suficient pentru a face faţă
nevoilor stricte ale vieţii, nu era exagerat. La fel corespundea realităţii afirmaţia că muncitorii
-de la Ocna Mureş îşi puteau procura alimentele cu jumătate din preţul celor de la Praid. De
:aceea propune măsuri pentru ameliorarea veniturilor minerilor.

în

265. Cluj, 24 mai 1848. Un grup de opt lideri ai nobtlimii liberal~ din Cluj,
frunte cu
·contele Bethlen Janos senior, către Consiliul de Miniştri al Ungariei. Ii trimit descrierea lui
Kemeny Denes a Adunării de la Blaj şi-i aduc la cunoştinţă că, în urma evenimentelor de la
Viena, episcopul Şaguna ar fi renunţat de a mai merge la monarh cu revendicările românilor.
266. Cluj, 24 mai 1848. B:tronul Kemeny Denes către amicul său Szemere Bertalan,
·ministrul de interne al Ungariei. Îi înaintează un raport detaliat despre Adunarea de la Blaj
şi despre venirea celor trei emisari ai guvernului ungar la Cluj. Referitor la Adunarea de la Blaj
•remarcă perfecta ei organizare şi rolul conducător jucat de S. Bă.rnuţiu şi Al. Papiu-Ilarian.
Totodată dezaprobă atitudinea generalului Schurter şi mai ales a celor doi comisari .guberniali Szab6 L:=tjos şi Banffy Mikl6s, care ar fi trebuit s-o interzică sau s-o declare ilegală. Deza.rprobă şi misiunea pe care şi-au arogat-o Hajnik Karoly, Gal Sandor şi Klapka Gyorgy, de a
'lllobiliza secuii în numele guvernului ungar. În încheiere propune numirea de către guvernul
ungar a unui comisar cu puteri depline, care să asigure uniunea Transilvaniei cu Ungaria
267. Sighetu .L11:armatiei, 24 nzai 1848. Administratorul domeniului familiei grafului
Teleld către vicecomitele c~mitatului Maramures. Îi face cunoscut că răsculatii din Poienile
·de sub' Munte au ocupat cu forţa "Rugaşul" şi alţi munţi daţi în arendă, trimiţî:ddu-şi animalele
ia păscut pe ei. De asemenea, că negustorul Fux şi fiul său au tăiat 1 500 de brazi din
pădurea de sub, ,Biidesko" (Piatra puturoasă), contrar hotărîrii comitatului.
268. Semlac, 24 mai 1848. Intendentul domeniului contelui Hadik Gusztav, Kovacs
Istvan, către primul vicecomite al comitatului Arad. Îl înştiinţează că răzvrătiţii din Semlac
nu s-au potolit nici după sentinţa pronunţată de vicecorriite în 18 mai, deoarece continuă să
\folosească pentru păşunatul animalelor atît imaşul de lîng[ Mureş, cît si terenul din jurul tîrgului.
>Cere pedepsirea răsculaţilor pentru ca exemplul lor să nu fie urmat tle alte sate.
269. Cluj, 24 mai 1848. Contesele Traun şi Bethle!l B::>rbala, împreună cu groful Degen'feld Otto, către comitele suprem al comitatului Turda. Il roagă să trimită armata ce se găsea
in comitat la Luduş, unde iobagii lor refuzau să-şi m1.i îndeplinească obligaţiile urbariale.
270. Innsbruck, 25 mai 1848. Împăratul Ferdinand către guvernatorul Teleki. Îl avertia fost informat despre tulburarea ordinii în Transilvania şi în special la Cluj. Acolo
.s-a adunat multă lume, care nu ia parte la lucrările Dietei, dar ar putea îri1piedica libera exprimare a <!'fivîntului cu ocazia lucrărilor ei. De aceea 1-a împuternicit pe generalul Puchner să ia
:măsurile necesare. În aceeaşi ordine de idei îi tras3ază lui Teleki misiunea de a conduce personal
-D.ezbaterile din Dietă şi de a asigura p1.rticipare::t fără restricţii la ele a tuturor deputa~Hor.Dacă
..s-ar ivi tulburări, împreună cu Puchner să ia măsurile de rigoare. Legile adoptate să-i fie înain·tatc pentru a le sancţiona.
·
.:zează că

271. Innsbruck, 25 mai 1848. Împăratul Ferdinand către tezaurarul Transilv·aniei,
•contele Mik6 Imre. Îl informează. că îi acceptă cererea de a demisiona din fruntea Cancelariei
.aulice a Transilvaniei şi-i recomandă ca la Dieta de la Cluj să acţioneze în spiritul concepţiilor
·Curţii imperiale.
272. Cluj, 25 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către împăratul Ferdinand. Îl anunţă.
de Mijloc şi Zarand, a districtului
imperial transmis prin intermediul
Cancelariei aulice de la Viena. Intrucît reanexarea a devenit un fapt împlinit, aceste jurisdicţii
'încetează să mai depindă de Guberniul, Tezaurariatul si Tribunalul suprem al Transilvaniei.
Ele trec sub autoritatea guvernului şi 'Tribunalului supr~m al Ungariei. Îi atrage totuşi atenţia.
-că mai rămîn o serie de pricini juridice şi politice în suspensie pentru unităţile administrative

•Că a luat act de reanexarea comitatelor Crasna, Solnocu
C~ioar, precum şi a oraşului ?'llău, conform rescriptului

menţionate.
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273. Cluj, 25 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către: a) Consiliul oraşului Tîrgu Mureş;
'b) împăratul Ferdinand. Primului îi face cunoscut că dezaprobă adunarea convocată la dorinţa
emisarilor guvernului ungar, fâră a fi avut aprobarea forului său superior, care este Guberniul
Transilvaniei. Nu poate fi de acord nici cu jurămîntul de su12._unere faţă de guvernul ungar,
inainte de a se fi înfăptuit anexarea Transilvaniei la Ungaria. Impăratului îi relatează despre
;aceeaşi adunare de la Tîrgu Mureş şi-i precizează că a dezavuat-o.
274. Cluj, 25 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către împăratul Ferdinand. În preajma
rlnceperii 1ucrărilor Dietei îi exprimă fidelitate şi îi dă asigurări că se va îngriji de păstrarea ordil.!lii şi de garantarea liberei exprimări a opiniilor de către deputaţi.
275. Cluj, 25 mai 1848. Guberniul Transilvaniei către: a) juclele primar al Clujului:
b) comitele suprem al comitatului Turda; c) comitele suprem al comitatului Alba de Jos;
.O.) judele primar al Abrudului; e) prim-judele diriguitor al comitatului Solnocu Interior, l\16sa
J6zsef. Tuturor le aduce la cunoştinţă aprobarea generalului Puchner de a se vinde gărzilor
.cetăţeneşti 1.50 000 încărcături de praf de puşcă la preţul de 27 fl. mia de încărcături. Fie-căruia în parte îi cere să-i comunice cîte încărcături vrea să cumpere.
276. C!ttj, 25 m::ti 1848. Guberniul Transilvaniei către Comitetul pentru păstrarea ordinii
.constituite din comitatul Alba de -Jos. Îi reconfirmă dispoziţia oficială, potrhit căreia coman<l.anţii unităţilor militare cantonate în comitate au ordin de a colabora cu autorităţile comitatense pentru reprimarea răzvrătirilor, de îndată ce vor fi solicitaţi ele comiţii supremi sau
.de vicecomiţi.
~
277. Cluj, 25 mai 1848. Guv-ernatorul Teleki către comitele suprem al comitatului Alba
de Sus, groful Kâlnoky Denes. Îi repetă răspunsurile din 17 şi 21 mai, prin care 1-a informat
.că nu poate pune la gispoziţia gărzilor cetăţeneşti din Budila, Teliu şi Mărcuş cele 300 de puşti
solicitate din depo~itul militar de la Braşov, deoarece nu dispune de ele.
278. Cluj, 25 mai 1848. Guvernatorul Teleki către: a) felclmareşq,lul Pfersmann; b)
.comitatul Tirnava. Primului îi aduce la cunoştinţă cererea dregătoriei comitatului Tîrnava de
a i se trimite încă şase companii de infanterie, pe lîngd. unitatea de cavalerie ce staţionează
.deja acolo, în vederea înăbuşirii în faşă a oricărei încercări de răscoală. Cererea i se pare
.exagerată. Totuşi roagă Comandamentul suprem al armatei să deplaseze ,îi;! c::>mitatul Tîrnava
.două companii de la Mediaş sau din alt oraş apropiat, d:tcă locţiito~:\:t,l comitelui suprem le
va solicita. Dregătoriei comitatului Tîrnava îi comunică intervenţia f~cută Ia Cp~nandamentul
suprem, precizîndu-i că a solicitat numai două companii, întrucît ordine3; publică, p.oate fi restaibilită şi cu un astfel de efectiv militar.
·
279. Clttj, 25 m!Zi 1848. G?vernatorul Teleki către judele regal suprein al scaunului
contele Tholdalagi Ferenc. Ii aprobă atitudinea luată faţă de cei' trei emisari ai primului
ministru al Ung:1riei şi-i recomandă să-i supravegheze.

.

Mureş,

280. Viena, 25 mai 1848. Cancelaria aulică a Transilvaniei către Guberniul de la Cluj.
Îi trimite rezoluţia împăratului referitoare la salariul lui Şaguna cl·in momentul hirotonisirii
:Sale ca episcop în februarie 1848.

îi

281. Vienq., 25 mai 1848. Cancelaria aulică a Transilvaniei către Guberniul de la Cluj.
ia mlsuri pentru aplicarea cenzurii acelor ziare în care apar ştiri deformate.

ordonă. să

282. P.;sta, 25 mai 1848. Primul ministru al Ungariei, groful _]3~tthyâ~y Lajos, către
.comitele suprem al comitatului Solnocu de Mijloc, baronul Wesselenyi Mikl6s. Ii face cunoscut
•Că s-a conformat cererii lui şi a întreprins intervenţia necesară în vederea înzestrării gărzii
>Cetăţeneşti din Solnocu Mijlociu cu 100 de pistoale. Totodată îl îndeamnă să urgenteze acţiu
nea de conscriere a gărzilor cetăţeneşti.

283. Buda, 25 mai 1848. Ministrul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan,

către

amicul

:său baronul Kemeny D€mes. Îl informează despre: misiunea dată baronului Perenyi Zsigmond,

.comitele suprem al comitatului Ugocea, cu care îl îndeamnă să colaboreze; surpriza provocată
,guvernului ungar de numirea generalului Puchner în funcţia de comisar imperial la Dieta
-de la Cluj; plecarea palatinului Ştefan la monarh pentru a-1 convinge să subordoneze Comandamentul suprem al armatei din Transilvania guvernului Ungariei şi pentru a obţine destituirea
lui Jellacic. În acelaşi timp îi recomandă să acţioneze în vederea cîştigării gazetei şi a preoţi
lor români pentru cauza maghiară. De asemenea, să vegheze ca poporul român din Transilvania să nu graviteze spre Moldova şi 'fara Românească. Totodată să se îngrijească de stabilirea·
'Unor legă.turi de alianţă cu cele două principate vecine.
284. NagyszoHos, 25 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Ugocea, b:uonul Perenyi
Zsigmond, către ministr!-11 de interne al Ungariei,Szemere B:lrtalan,. Ii confirmă primirea ordinelor min.isteriale de a pleca la Dieta de la Cluj. Va porni a doua zi spre Cluj, deşi areindoieli
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in privinţa uniunii, avînd în vedere opoziţia antiunionistă din Transilvania (a românilor şi saşi
lor). Înainte de a pleca ţine să-1 informeze că i-a parvenit zvonul, potrivit căruia iobagii români
ar fi atacat castelul baronului Wesselenyi de la Jibou.
285. Arad, 25 mai 1848. Episcopul Gherasim Raţ al eparhiei ortodoxe a Aradului, către
ministrul cultelor şi al instrucţiunii publice de la Pesta, baronul Eotvos J6zsef. Îi înaintează.
raportul protopopului Şiriei, din care rezultă că retrocedarea bisericilor din Galşa şi Chier s-a
efectuat în mod oficial şi legal de către o comisie comitatensă, care a constatat la faţa locului
că cei trecuţi în 1834 la greco-catolici s-au reîntors în majoritatea lor la ortbdoxism. Deosebirile dintre religia ortodoxă şi cea greco-catolică nu permit folosirea ?-lternativă a bisericilordin Galşa şi Chier de către credincioşii celor două confesiuni, aşa cum sugerează ordinul ministerial.
286. Sibiu, 25 mai 1848. Feldmaresalul Pfersmann către Guberniul Transilvaniei. îi
aprobă cererea de a se trimite de la "Mediaş o companie a primului regiment de grăniceri
secui în comitatul Alba de Sus, pentru a-i aduce la ascultare pe răsculaţii din Călvasăr, Boarta"
Mihăileni şi Ştenea. Aprobă, de asemenea, colaborarea comandantului acestei unităţi cu împu-·
ternicitul CO!Ţlitatului pentru restabilirea ordinii, judele nobiliar Pocsa Ferenc. Totodată îl
anunţă că la Metiş a sosit un detaşament al Regimentului de dragoni Savoya, format din
40 de ostaşi, 4 subofiţeri şi 3 ofiţeri.

287. Sibiu, 25 mai 1848. Feldmareşalul Pfersmann către comisarul regal pentru anexarea Partiumului la Ungaria, baronul Wesselenyi Mikl6s. Îi face cunoscut că unitatea de husari
a Regimentului Hanovra va mai rămîne la paza depozitului de la Zalău. Totodată îl informează că din cele trei companii ale Regimentului Turszky, care vor sosi la Zalău, una va
fi cantonată la Şimleu Silvaniei deoarece d~taşamentul Regimentului de infanterie Karl Ferdinand va trebui să plece la liunie la Cluj. In cazul că unitatea acestui deta~ment se mai află..
la Hodod, îi cere s-o ~nlocuiască cu o companie a Regimentului Turszky, cînd ea va ajung<" la.
Şimleu Silvaniei.
288. Arad, 25 mai 1848. Primul vicecomite al comitatului Arad, Torok Gâbor, către
guvernul Ungariei. Îi 'propune să înfiinţeze un comitet comitatens, care să colaboreze cu t rimisul guvernului ung'acr, împuternicit cu recrutarea de voluntari pentru armata maghiară~
Întrucît printre .volu:Qtati s-au anunţat şi membri ai gărzii cetăţeneşti, solicită lămurirea situaţiei lor. În cea_· marmare 'parte a comitatului nu s-au făcut înscrieri în gărzile cetăţeneşti din.
cauza a versitr'ni'i manifesta te de locuitori faţă de ele.
289. Cluj,, 2i 1flai 1848. Comitetul pentru păstrarea ordinii constituite din comitatul!
Cluj către guvernatoruţ ..Teleki. Îi reclamă ca "instigatori" pe preotul Simion Pop şi pe ţăranii
Alexandru Pop şi Indrei Cuc din Sîmboleni, care au participat la Adunarea de la Blaj fără.
învoire. Pentru a-i aduce la ascultare şi a restabili ordinea, vicecomitele Inczedi Zsigmond a
fost numit comisar comitatens si se va fclosi forta armată. Întrucît în comitat nu este cantonată decît o unitate de c~alerie la Mociu, desp~e care se spune că va fi dusă la Dileu Nou,
cere trimiterea unei companii de infanterie la Sîmboleni.
290. Sînpaul, 25 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Tîrnava, groful Haller Ignac,.

către guvernatorul Teleki. Îl anunţă că pe timpul cît va participa la Dietă va fi înlocuit

cu prim-judele nobiliar Foldvari Ferenc. Totodată îi precizează că spaima de care a amintit
în raportul precedent s-a extins de la Alma Săsească pînă la Mica, determinînd fuga locuitori-·
lor în păduri şi pe dealurile cu vii. La Biia, ţăranii răzvrătiţi au tăiat stîlpul spînzurătorii ..
291. T urda, 25 mai 1848. Comitetul pentru păstrarea ordinii constituite din comitatul
Turda către guvernatorul Teleki. Pe baza rapoartelor comisarilor guberniali Kemeny Farkas
şi Boer Simon îi atrag atenţia că la Bogata de Mureş şi Lechinţa continuă tulburările. De
aceea cer să trimită împotriva lor o companie de soldaţi. În încheiere îl propun pe funcţioparul
tezaurarial Boer La jos ca locţiitor al comisarilor pentru cazul cînd unul din ei ar fi nevoit să.
abandoneze misiunea.
292. Aiud, 25 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Alba de Jos, baronul BânffyMikl6s, către guvernatorul Teleki. Îi raportează că nu i-a fost îndeplinită cererea adre~ată comandantului Regimentului de cavalerie Ferdinand Maximilian, de a-i pune la dispoziţie soldaţi_
pentru a-i pedepsi pe iobagii din Coşlariu, care şi-au trimis vitele la păşunat pe lanurile de
c~_:_~ale ale proprietarilor de moşii. La raport ane~ează răspunsul comandantului.
293. Aiud, 25 mai 1848. Comandantul Regimentului de cavalerie Ferdinand Maximilian~
Hollner, căttc comitele suprem al comitatului Alba de Jos, baronul Banffy Mikl6s. Îi răspunde:·
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nu-i po:tte oferi escadronul de cavalerie solicitat
divizionului de grăni_yeri secui.

şi-i recomandă să

apeleze la comandantul

294. Aiud, 25 mai 1848. Comitetul pentru păstrarea ordinii constituite din Comitatul
Alba de Jos către guvernatorul Teleki. Îi trimite sentinţa pronunţată de tribunalul statarial în
procesul intentat "instigatorului" Vonu Radu din Aiud. Tribunalul n-a putut pronunţa conrd.amr)area definitivă a acestuia la spîuzur~i.toare, deoarece rudele lui ar putea pro'loca în rîndurile
!fOmânilor agitaţie şi deci tulburarea liniştii publice. De aceea recomandă s[t fie dus sub escortă
:militară la Cluj şi de acolo la închisoarea din Gherla.
295. Aiu , 25 mai 1848. Comitele suprem al comitatului Alta de Jos, baronul
:Bânffy lVlikl6s, către guvernatorul Teleki. Il roagă să satisfacă cererea comitetului pentru
;păstrarea ordinii constituite ele a permite transferarea "agitatorului" Radu Vonu de la
inchisoarea elin Aiud la cea din Gherla.
296. [Fără loc, 25 mai 1848}. Vicecomitele Miske Imr" către dregătoria comitatului Albn.
.de Sus. Îi raportează că în timp ce îşi continua investigaţia, la Cc'ibasăr au sosit 160 de infanterişti secui. Întrucît exista-aici o unitate de cavalerie, pe aceasta a trimis-o la Boarta 1nvecinată,
!Unele s-au manifestat ele asemenea pretenţii asupra pădurilor alodiale, ca de altfel şi la Petreşti.
Dacă 7a fi cazul, unitatea de cavalerie poate fi dusă la Metiş.
297. Odorheiu Secuiesc, 25 mai 1848. s~aunul Odorhei către dregătoria comunei Drăgu
O roagă să-i indice numele persoanei din !oneşti sau Orăşeni, care a răspîndit zvonul
000 de secui vor ataca localitatea Drăguşeni, determinîndu-i pe locuitori să petreacă o
noapte pe cîmp.

:şeni.
că 2

[25] mai 1848. Consiliul oraşului Braşov dă următoarele indicaţii deputaparticipe la lucrările Dietei: să acţioneze pentru respectarea propunerilor
imperiale în timpul dezbaterilor; să nu se opună alegerii cancelarului aulic şi a preşedintelui
Tablei regeşti de judecată; să ceară lămuriri în problema uniunii şi să o voteze, cu condiţia menţinerii Transilvaniei în cadrul monarhiei şi a asigurării vechilor drepturi ale saşilor; in schimb
:să se opună unei uniunif<lră condiţii; să susţină desfiinţarea relaţiilor feudale cu despăgubirea
proprietarilor ele moşii; la fd să susţină purtarea comună a sarcinilor publice; să_ militeze pentru
:acordarea ele către maghiari şi secui a aceloraşi drepturi pentru români, pe care le-au oferit saşii
pe "p[tmîntul crăiese"; să opteze pentru desfiinţarea cenzurii şi libertatea presei; să înainteze
tUn raport detaliat despre Dietă, după încheierea lucr[trilor ei.
298.

Bmşov,

ţilor săi, desemnaţi să

29;>.

Sighişoara,

25 rnai 1848.

Instrucţiunile

date ele Consiliul

oraşului Sighişoara

deputa-

·ţilor săi la Diet[t: să militeze pentru respectarea integrităţii "pămîntului crăiese", pentru menţinerea Universităţii săseşti şi pentru autonomia scaunelor săseşti; să pretindă libertate deplină

un privinţa organizării bisericeşti
rnu vor fi luate în considerare; să
;nalităţi ale Transilvaniei.

şi şcolare; să
susţină

voteze împotriva uniunii, dacă aceste condiţii
egalitatea în drepturi a românilor cu celelalte naţio

300. Sighişoara, 25 rnai 1848. Reprezentanţii adunării scaunului Sighişoara, juclele primar
J{arl Sternheim şi notarul Joseph Krauss, către consiliul oraşului Sighişoara. Adunarea a primit
:şi a dezbătut cu mare interes proiectul ele reînnoire a alianţei şi a solidarităţii naţionale dintre
:saşi. Întrucît cuprinde probleme ce privesc interesele întregului popor, propune multiplicarea
f1ui pentru a fi accesibil tuturor şi apoi supus dezbaterii populare, Consiliul oraşului Sighişoara
,să înainteze în acest sens o adresă Universităţii săseşti.
301. Tăşn(J,d, 25 1Hcti 1848. Vicecomitele comitatului ~Solnocu de Mijloc, BaJint Elek,
ministrul de interne al Ungariei, Szemere Bertalan. Il informează despre rezultatele
.anchetei întreprinse la Hoclocl. Întreaga comună s-a dovedit vinovată de atacarea şi devastarea
pădurii alocliale. De aceea a fost condamnată în totalitatea ei la suportarea clespăgubirilor şi
.amenzilor. Pc principalii .13 instigatori i-a trimis la închisoarea comitatului, al 14-lea fiind bolnav.
Juraţii săteşti au fost pedepsiţi cu două săptămîni de muncă gratuită la c~nstrucţia drumurilor.
Localitatea fiind astfel pacificată, va retrage armata la Şimleu Silvaniei. In încheiere îi promite
tCă îi va în::tinta planul ele împărţire a comitatului în circumscripţii electorale .

•către

.302. Brebi, 25 mai 1848. Comandantul batalionului Rcgimentului de infanterie Turszky,
Flamm, către comisarul pentru anexarea Partiumului la Ungaria, baronul Wesselenyi
Mikl6s. Îi face cunoscut că nu se opune ca cele trei companii ale batalionului său să fie cantonate la Şimleu Silvaniei, Hodocl şi Cehu Sib-aniei, clar îi atrage atenţia că sînt prea slabe pentru a
-fi eficiente acţionînd separat. De aceea îi propune cantonarea întregului batalion într-una elin
'cele trei localităţi.
303. Cluj, 25 rnai 1848. B::tronul ·wesselenyi Mikl6s dltre amicul său Batthyâny Lajos.
J?rimul ministru al Ungariei. Îi exprimă dezaprobarea faţă de trimiterea celor trei emisari ai
gu·rernului ungar pentru a-i convinge pe secui să. meargă la Segheclin în ajutorul Ungariei.

'căpitanul
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Acţiunea

lor o consideră dăunătoare şi pentru Guberniul TransilvaJi'iei şi pentru guvernul
Ungariei, dar mai ales pentru uniune. De altfel secuii sînt necesari în Transilvania, în condiţiile
în care românii s-au proclamat naţiune independentă la Adunarea de la Blaj.
304. [Fără loc, înainte de 26 ma~j. Baronul Borner.:isza Ignac către ·Guberniu. Se plînge
iobagii săi de pe domeniul Ilia din comitatul Hunedoara şi anume din satele Bretea Mureşană,.
Ulieş, Gothatea, Valea Poienii, Certej, Vo~ţa şi Săcămaş, fie nu mai îndeplinesc deloc robote,.
fie le prestează rău şi după bunul plac. :Mai mult, cei din Bretea Mureşană au decl~rat că pă
durile sînt ale lor şi au pus stăpînire pe mai multe pămînturi alcdiale. Lr?_cuitorii din Gothatea
i-au alungat caii şi mînjii, declarînd că nu mai pot paşte în: hohrul !or. In satele pădurenilor ~
pădurile alodiale sînt defrişa te şi transformate în terenuri arabile .. In aţ.ţiunile lor îndrăzneţe
răzvrătiţii sînt încurajaţi de preoţii din Gothatea şi Gurasada.., precum şi de alţi "instigatori".
Dregătorii comitatenşi nu mai au nici o autoritate asupra răsculaţilcr. Ce:re să se trimită împotriva acestora comisari guberniali energiei, însoţiţi de o puternică'forţă militară ..

că

[Ighişt~

Vechi, înainte de 26 mai 1848]. Evreul românizat Iosif Grecu, arestat de
ce s-a întors de . .a Adunarea de la Blaj a povestit c<:msăteniJor ce a
auzit acolo, dar preotul reformat şi alţi săteni maghiari 1-au acuzat că ar fi făcut declaraţii refe-'
ritoare la înlocuirea scriptelor ungureşti cu cele româneşti, la atacarea şi dărîmarea casei nemeşului J6sa şi chiar la omorîrea ungurilor. Susţine că toate aceste acuzaţii sînt minciuni, scornite
de preotul reformat. Cere să fie interogaţi consătenii asupra comportamentului său şi să fie
eliberat, deoarece se coP.:>ideră nevinovat.
305.

autorităţi, declară că după
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DOCUMENTE

1
11laj, 14 mai 1848
RAPORTURILE ROMÂNILOR CU UNGURII ŞI PRINCIPIILE LIBERTĂŢII NAŢIO
NALE {PREZENTATE DES. BĂRNUŢIU LA 2/14 MAI 1848 ÎN CATEDRALA DIN BLAJ}
Fraţi

români!
Cine să nu se închine înaintea înăltimii omenesti, cînd se uită la această
ad.re măreaţă, care face să salte d~ bucurie inima fiecărui român bun şi
insulfllă respept şi spaimă celor ce nu vor libertatea oamenilor şi urăsc pe români! Cine va mai putea zice, că românul nu doreşte o stare mai fericită, că
pe el nu-l mişcă nici versul cel dulce de libertate, nici chiar sentinţa de moarte,.
care i se prepară în adunările ungureşti?
Ce judecaţi fraţilor? au deacă presînţesc rîndunelele apropiarea verii
şi a ernei şi animalile furtuna cea grea şi deacă unii oamini [î]şi spun mai
nainte chiar şi ora .morţii: una gintă întreagă să nu presînţă peri elul ce i se
ameninţă, un popor întreg să stea nemişcat ca piatra, cînd [î]i bate ora fericirii
şi să tacă ca un surd e1 mut, cînd i se tra~e campana 2 de moarte? Acesta ar
fi un lucru în contra naturii şi de tot cu nepotenţă; inima românilor a bătut
totdeauna pentru libertate şi eacă-i vedem şi acun1 cu multă bucuriă, cum s-au
deşteptat şi cu ce uniune minunată s-au legat, că nu vor mai suferi ca să-i
calce în picioare alte naţiuni; ei se adunară cu cuget de a-şi vindicare drepturile care le uzurpă ungurii 3 , secuii si sasii de cente de ani si ca să-si apere
de perirea venitoariă 4 acel drept ~einstrăinavere, de car~ nici g~tul nu
cutezia a se atingere, nici [h]unul cel sălbatec, nici turcul necredincios; ear
acum cei unguri liberali ni-o spun în faţă că vor să-1 iee astăzi în epoca frăţiei
şi a libertăţii!
Şi cine să nu se mişte acum, care popor să nu se a prindă de acest spirit
dumnezieiesc, ce anunţă căderea sierbituţii la toate popoarele, renaşterea
Europei prin libertate? Eacă şi Viena încă i se închină şi preabunul nostru
împărat implini dorinţa poporului, dîndu-i constituţiune în 25 de zile ale lui
prier 5 ; cîtă schimbare, ce bucuriă! Acum nu mai e cenzura: a perit amic a
întunerecului de înaintea razielor libertăţii şi patroana despotismului s-a
stins cu rusine din împără tiă: de acum inainte nu va mai astepta scriitoriul
cu.lunile e ~u ani întregi după oarecîte foi, care le dedese în mina unui omoritor
de mintea omenească: nici poporului nu-iva mai fi oprit a se uitare în cărţile
diregutorilor, nici a descoperire căderile gubernielor cele stricătoarie fericirii
omeneşti nu-iva mai fi păcat; privilegiile şi monopoliul vor cădea; după titluri
numai sec ii 6 vor mai îmbla; legile şi judecăţile se vor face de aleşii popoarelor,.

·dar nu într-ascuns, ci la vederea tuturor; mişc;rea metropolei e mişcarea a
-toată împărăţia!

Ştiţi

ce schimbare se face şi în vecina ţeară ungurească de vero 7 două
Iuni încoace. Astăzi nu mai sunt legate mînile ungurilor cum credea[u] ei
că era[u] legate mai nainte de Guberniul din Viena. Ei au acum Ministeriul 8
lor: singură persoana împăratului, ca rege, [î]i mai leagă de împărăţie. Asta
insă nimic nu-i împedecă, ca să nu zboare cu răpezi[ci]unea vulturului cătră
·ţinta doririlor ungureşti 9 , cătră opui cel mare al unguririi tuturor popoarelor.
Ei au publicat, că vor să reverse bunătăţile constituţiunii preste toţi locuitorii
·ţării, fără căutare la religiune au la naţiunalitate; toţi locuitorii ţării, zic ei,
vor avea voia şi ertare să vorbească, să scrie, să se apere şi să-şi descoperiă
:sentimentele în verce chip legiuit; adică cenzura nu va mai fi, ci va fi libertate de tipar pentru toţi. Miniştrii Ungariei nu vor guberna ţeara numai după
~a pul lor şi după plăcerea lor, cum fac miniştrii statelor despotice, ci o vor
,guberna după legile, care le va pune ţeara în Dietă: şi. deacă s-ar abate cu
,gubernarea de la legile şi de la scopurile ţării, atunci vor fi răspunzători, adică
:se vor trage la judecată ca şi alţi răi şi vor fi certaţi, după măsura relelor ce
au făcut. Apoi Dieta nu se va strînge numai atunci cînd i se va părea prin-cipelui, ci în tot anul; şi la Dietă nu vor trimite deputaţi numai noverii 10
·si oarecîte urbi 11 si sate ca pînă acum; in Dietă nu vor siedea numai comitii,
baronii, prelaţii şi' episcopii, Ci vor alege şi vor trimite deputaţi toţi oa~~ii,
·cari vor avea caretăţile 12 cerute de lege. Şi aceasta pentru aceea va fl ~tş1a,
pentru că de aci înainte toţi oamenii vor fi cetăţiani liberi: pînă acum numai
~noverii şi popiicatolici era[u] liberi şi oarecîte urbi şi comunităţi, de unde
urma că numai aceştia potea[u] trimite deputaţi. Tot din astă cauză a libertăţii tuturor, de aci înainte greutăţile ţării le vor porta toţi oamenii, vor da
·dare toţi şi ostari 13 şi vor lua parte la făcutul calilor 14 : de la greutăţile aceste
nu vor fi scoşi nici domnii, cum era[u] pînă acum. Se va rădica un ba~c 1 ~
naţiunale pentru în1.intarea, înlesnirea şi înflorirea industriei şi a comerc1ulu~
;în toate părţile vieţii de stat. Dar mai e încă un lucru minunat, de care ŞI
·mortii încă vor sălta de bucăriă în morminte, cînd se va infiinta si pe pămîntul
Ard~alului: ăst lucru e ştergerea iobăgiei. Libertăţile aceste'm~ri se vor scrie
-toate în cartea constituţiunii pentru mai mare tăriă şi pe constituţiune _vor
jura şi os tarii. Afară de aceste lucruri minunate, Ministeriul a mai publicat
:încă un punt: uniunea Ardealului cu ţeara ungurească; ce ferbere şi ce tulb?-rare a căşiunat în ţeară uniunea aceasta, nu e de lipsă a mai spune, că o şt~u
ioţi; asta însă bine s-o însemnăm, că această uniune nu e nimic mai puţ1n
-decît contopirea, care o doresc ungurii de mult; adica _ungurii vor prin uniune
::să şteargă deocamdată privilegiile Ardealului, şi împreună cu privilegiile să
stingă pe toate popoarele neungureşti, ca să facă din toate numai una naţiune,
.care să se numească ·naţiunea cea mare şi tare ungurească. Ungurii leagă t.oate
bunătăţile vieţii constituţiunali de uniunea cu Ungaria; ei zic, că in untune
:se cuprind toate si că fără ea nu e cu potentă nici o lib~rtate. Si acum uniunea
asta e la uşi, ce să facetn?
'
'
Ca să-mi pot da pirerea, cum să easă odată gintea noastră din acest
labirint, în care o au b3.gat ungurii înaintea cu vero nouă cente de ani şi tot
mai mult o în::ilcesc: vă rog, fraţilor! daţi-mi voiă, ca să spun mai nainte pe
:scurt răporturile ro mînilor cu ungurii, de cînd sunt supt domnirea ungurească,
:pentru că io conşider pe două popo::tre ca pe doui oamini; precum doui o ami ni
;nu se pot adj uta unul p-ala.ltu dca.că n:1-şi cunosc lipsele, nici nu se pot feri
-~nii de. altii, deacă nu-şi cunosc firea şi carapterul, chiar aşia vin de a se con:stderare Şl două popoare. Daţi-mi voia, ca să arăt, ce legătură este intre
.2

naţiunalitatea şi libertatea, cultura, chiamarea şi toată vieaţa unui popor,.
ca de aci să cunoaştem, ce să judecăm de uniune şi ce să judecă1n de libertatea.
aceia, ce ni-o promit ungurii preţ pentru naţiunalitate. O! de v-ar, face cuvintul meu, ca aşia să sînţiţi cei 944 de ani ai umilirii românilor cum sinte l&
sierbul una zi de domnesc 17 , în care a lucrat de dimineata pînă seara flă1nind~
~rs de sete şi bătut! O! de v-aţi înfiora de această leşin~re 18 lungă a naţiunJ:i.
noastre, ca şi cînd ar fi căzut numai eri la rîul Căpuşiului domnul nostru
Gelou! Atunci io sper, că.la lumina istoriei şi a libertăţii va peri şi năluca.
uniunii, cum pere negura dinaintea soarelui; acea nălucă, ce ne arneninţrt
moarte naţiunală după o leşinare îndelungată. Eară speriinţa 19 părinţilor
nostri cea de una mie de ani ne va arăta, ce cere astăzi de la noi onoarea natiunii
ro~âne şi ne va învăţa, totdeodată, ce să facem, ca să ponem funda'ment
secur 20 la fericir,ea ginţii noastre pe venitor!
"Senatus et populus romanus ,beneficii et injuriae memor esse solet.
Coeterum Boccho q~toniam poenitet, delicti gratiam facit, foedus et amicitia·
dabuntur cum meruerit" (Sallust. Jugurtha, cap. CIV) adecă: "Senatul e
poporul roman ţine minte facerea de bine şi 'nedreptatea,· lui Bocchu, fiindcă-i.
pa1'e ră~t, i [se] eartă fărădelegea,· fedul 21 Şi amiciţia i se vor da, cînd le va
merita",· cu aceste cuvinte răspund romanii regelui J\!fauretaniei, cînd cerea
acesta uniunea cu romanii şi amiciţia lor. Cam asemenea, mi se pare, s-ar
cădea) cu puţină distinţiune, să răspunziă şi senatul e poporul daco-român,
cînd [î]i chiarnă·u11gurii la uniune pe români. Aşia e; senatul e poporul dacaromân încă ţine minte facerea de bine şi nedreptatea, chiar săi o ar fi făcut
cineva înainte de una mie de ani. Senatul e poporul daco-român ţine minte,.
cum a intrat ungurul Tuhutum in patria noastră : mai întîi ca o vulpe; după
aceea ca barbar cu răzbel, fără să-i fiă dat românii vero cauză de răzbel; tine
minte cum a căzut domnul românilor după o luptă sîngeroasă şi cum' au
legat ungurii cu românii alianţa de pace prin jurămînt, care ungurii 1-au călcat
de multe cente de ani. Senatul şi poporul daco-român ţine minte cum au luat
ungurii pămîntul românilor din Thnis si dintre Mures si Tisa. Senatul si
poporul daco-român n-a uitat că num~i 'de la incursiu~e~ ungurilor se tra'g_
toate relele, cari le sufăr ardelenii de o mie de ani; de aci se trag şi suferinţele
românilor din Timiş, dintre Mureş şi Tisa, de la descălecarea ungurilor pe
pămîntul Daciei pînă în ziua de astăzi. Senatul e poporul daco-român ţine
minte că ungurii şi atunci încă făuria[u] catene 22 pentru români, cînd aceştia-şi
vărsa[u] singele pe şiesurile Moldovei şi ale României în luptele cu turcii, cei
mai neîmpăcati dusmani ai natiunii unguresti; si acun1 eară·urziesc plan nou,.
ca să-i cucere~scă (
'
'
'
23
Însă cîtă mirare deve
să ne cuprindă, fraţilor! dnd ne arăta istoria~
că ungurii nu era[u] atît de sălbateci, cînd veniră asupra pămîntului românilor,
cum s-au făcut după aceea, mai tîrziu; cum că ei, putem zice, sunt mai barbari
astăzi decît înainte de o mie de ani 24 ! Căci ei, după ce cîştigară bătaia, nici
măcar la atît nu-i constrîng pe români, ca să-I cunoască domn pe Tuhutum,
ci românii si-1 ales eră domn de bună voie in locul domnului lor celui căzut;
ei nu le ie~ nici pămîntul, nici drepturile politice; nu-i constrîng la datini
barbare. Ci chiar din contra, ungurii se fac creştini după legea bisericii răsări
tului, de care seţinea toată biserica ro1nânilor; ei fac legătură de pace' cu românii si de ecaretate 25 , aşia cît si pe la 1291 încă-i vedem siezînd :împreună
~
cu românii în Dieta ţării şi împreună judecind asupra lucrurilor :pămîntului;
românii locuesc pe acest timp in distriptele lor r01nâneşti nesupăraţi de ni-'
menea, pentru că ungurii niciodată n-au implut ţeara, peste care-şi aruga 26.
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.dom.nire; ei au fost totdeauna mai puţini la număr şi nici nu le trecea prin cap,
ca să persecuteze naţiunalităţile celelalte; ba incă Ştefan, cel dintii rege al
·ungurilor, zice că: regnum unius linguae imbecille est. Atit era[u] de toleranţi
ungurii pe acele timpuri! Păcat, insă, că această purtare blindă a ungurilor
nu ţine mai tnult decit cam pină pe la 1291. De aci incoace ei încep a fi tot
mai tirănoşi, atit cu poporul, cît şi cătră alte naţiuni, incit pe. la a[nul] 1437
poporul nu mai putea suferi batjocurile marilor ungureşti; alergă drept aceea
]a arme, ca să stoarcă cu puterea respeptul cu care-i era[u] dători domnii
pămînteşti; şi intr-adevăr, putea să creadă cineva, că marii ungureşti vor
cugeta, cum să impace inimele nemulţămite prin rădicarea reldor apăsătoarie;
·Ci ei lucrară chiar din contra, că feceră svat intre sine, ca să stirpească pe
popor, nu cauzele răului. Mijilocul cel mai bun la acest scop [i]l aflară marii
ungurilor in uniunea celor trei naţiuni: a noverilor dimpreună cu secuii e cu
·sasii. Cind s-ar fi unit tătarii cu turcii asupra românilor si ar fi mai chiamat
la ~cea uniune incă pe un popor mincător de oamini, n-am'devea să ne mirăm;
dar cind vedem că se uneşte astfelfloarea unei naţiuni creştine asupra poporului crestin, care o. nutreste în pace si o apără în răzbel: de aceasta ne
mirăm.' Nimeni nu poate si ne spună ;el ele ce s-au vărs3:t din astă fontană
:înveninată preste tot poporul şi in parte peste naţiunea română. Durerile lor
noi numai atunci le-am pot ea cunoaşte, cind s-ar scula românii din morminte
·cu lacrămile pe faţă, cari le-a stors uniunea celor trei naţiuni de la a[nul] 1437
_pînă acum. Ajunge că uniunea aceasta n-a fost decit o conspiraţiune in contra
poporului, care face şi ac[c]eptă legi şi instituţiuni inimice libertăţii lui şi
priveghiează cu ochi neadormiţi, ca să nu i se mai roadă catenele sierbituţii.
Încă nu născuse Verboczi pe lume şi uniunea celor trei naţiuni inflorea;
·noverii cei mari, dimpreună cu secuii şi cu saşii, jura[u] mai in tot anul, că nu
vor suferi niciodată, ca poporul să ajungă la drepturi ecari in ţeară 27 • După ce
·văzu lumina zilei acest advocat al tiraniei, care nu devea să easă niciodată din
iad, cele trei naţiuni indată-1 cuprinseră cu braţele deschise şi sărutară legile
lui ca evangheliul dreptăţii pre pămînt; ci poporul se îmbracă in gele, căci
Tripartitul pentru popor nu e evangheliu de bucurie, ci ingerul morţef celei
mai ruşinoase in jugul aristocraţilor.
D~cretul Tripartit - aşa se chiamă cartea legilor scrisă de Ştefan
Verboczi- despre o parte nimiceşte personalitatea poporului, făcindu-1
·,şierb domnilor pentru totdeauna, eară despre altă parte [i]i răpeşt.e tnijilocirea
de a-şi ciştiga cele de lipsă spre traiul vieţii (Dcr. Trip., p. III, tit. 30, § 7)
:şi aş ia [î]i stoarce toate puterile, ca să nu se mai poată scoate din şierbitute.
Pe popor [î]l imparte in noveri şi rustici; noverilor le dă drepturi şi putere
nemărginită preste popor, fără de nici o dătorie cătră acesta; eară dffi_toriile
1e încărcă toate in spinarea poporului; pe popor [i]l dezbracă de drepturile
.omenesti si-i iea toată pot ere a de a se apărare in contra cruzimii domnesti, zicînd
.că rusticdl nicidecit nu se poate legiui. 28 cu cel nover (D.T. part. II( tit. 31);
poporului nu-i este ertat a-şi alege judecători şi alţi diregutori, cum aleg
·noverii; judecătoriullui e domnul său, care-1 mînă toată ziua. Acesta lucră
•CU el după· plăcerea sea, că nu e nemine care să-1 apere de dinsul; apoi la
·comitat [î]l judecă eară tot domnii pămînteşti şi aşia mai in sus, pretotindene,
tot judecători de aceia sunt puşi asupra lui, cari sunt juraţi a nu-l suferi,
·ca să se ridice din pulbere verodată. Pentru popor nu vorbeşte nimene nicăiri,
,căci el nici nu există ca popor. În adunările marcali 29 şi în cele de ţeară
noverii nu· vorbesc de popor, fără numai de oamenii lor ( az en embereim).
"Poporul, drept aceea, e condămnat prin lege, ca sau să suferiă orice nedreptate
i-ar face domnii, au să-şi răzbune asupra kr tirăneşte, cînd poate. Ca să nu
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:poată scăpa nici într-un chip de furia domnilor acest popor nefericit, lt~gea
lega~ de gliă (glebae adscripsit), (D.T. pa1 t. III, t. 25, § 2); şi prin aceasta
măsură i-au asecurat pe domni, ca să poată face, ce vor voi cu poporul, fiind
.·convinşi el nimene nu va cutezia să-i dee loc de scăpare, cînd va· cădea în
:acea fărădelege, ca să părăseastă locul domnului său. Nu se mulţă!fieşte legea
numai cu atîta, că-lleagă de locul domnului său, ci afară de aceasta [î]l supune
.dom.nilor pămînteşti cu rusticitate absolută pentru toată eternitatea, ca să nu
mai aibă nici o razi[ă] de speranţă, că doară vor scăpa··din jug' oarecînd, măcar
nepoţii au strănepoţii lor (Decr. Trip. p. III, tit. 25, § 2).

1-a

P . .·in legi de aceste şi-au ridicat ungurii constituţiunţa lor cea faimoasă,
_paladiul privilegiilor sale, pe ruinele libertăţii poporului.· In puterea constituţiunii ungureşti numai noverimea are drept de a pune legi, cu popii cei mari şi
-cu oarecîte urbi rău reprezentate; poporul e scos afară cu totul; el e dator numai
-cu ascultare oarbă, cu supunere pasivă. Nu se află nici o instituţiune rea în
,dreptul roman şi în legile barbarilor, care să nu o fiă luat ungurii în consti tuţiunea lor; ordinaţiunile şi decretele regilor ungureşti sunt documentele barbarîei celei mai de jos. Constituţiunea ungurească cea egoistică şi inemică
J.ibertătii poporului nimiceste industria si comerciul, stinge artile si ştiintele;
.şcoalel~, care steter~ pînă 'acum în tot tinutul coroanei ungureşd, n-au 'fost
decît cuiburi de neştiinţă şi de despotism aristocratic, în care· s-au crescut
impilatori de popor. Supt această constituţiune s-a stins pe încet şi religiunea
.cea creştină a cari tăţii frăţeşti; ba, dea că compară cineva legile cele răJ?i toarie
-de proprietatea poporului, deacă compară sierbitutea, care încă stă, cu purtarea ungurilor, cînd au venit ca barbari în acest pămînt 30 : află că religiunea
vcrestineasdt n-a adaus nimic la îmblînzirea sălbăteciei aristocratice; din contra,
.ei î~dată ce se feceră creştini, începură a-i supune !a sierbitute şi pe ungurii lor,
. cari fiind păgîni era[u] liberi. Nu afli la unguri nici un Ambrosiu, niciun Cri.sostom, care să apere proprietateapoporului şi a văduvelor în contra împăra
tilor si a aristocratilor; din contra, episcopii si prelatii unguresti sied în Dietă
:impr~ună cu arist~craţii, de pun legi asupr~ popor~lui, ţin ]ud~ţe domneşti
-ca ceilalţi aristocraţi. şi cu dereapta dau binecuvîntare poporului, eară cu
.stînga [î]l bat ca domni pămînteşti. Cine nu ştie că curţile episcopilor catolici
.:Sunt locuri privilegiate de tortură; dar cine ar cutezia să zică, că unele purtări
-ca aceste ale lor ar fi lucruri nelegiuite, cînd sunt întemeiate toate bine pe
..constituţiune, pe Tripartit, pe uz de cente de ani, pe privilegii, pe diplomate
regeşti şi împărăteşti?

Verboczi numeşte şi ginţile, pe care le fulgeră cu anatema rusticităţii
eterne· si a acestui despotism înfricosiat; el zice, că unii sunt unguri, sasi,
germani, bohemi e schiai 31 de legea' crestină; alti'i-s rmnâni, ruteni, sîrbi' e
bulgari de rătăcirea' grecilor ş.a. Dar fiâ de adj~ns aceste trasuri 32, ca să
.cunoască ce e.:;te sierbitutea şi acei ce nu i-au purtat niciodată greutăţile, ca să
.ştie toţi, cmn se fac legiuite şi fărădelegile cele mai mari, cînd sunt apărate
.de legi, cum calcă în picioare dreptul unguresc pe o mulţime de ginţi, cum le
.dezbracă de demnitatea omenească, cum le răpeşte toate mejiloacele de cultură
:şi de apărare, cum d{t toate bunătăţile şi onorile ţării aristocraţilor, iară pe
:popor [î]l încarcă cu greutăţi şi-1 dă legat în mînile aristocraţilor ca pe o
·vită!

SJ. ne înte>arcem acum de la ace.3te legi e instituţiuni de gele pentru
popor şi de ruşine sempiterni 33 pentru ar.istocraţia ungurească; să ne întoarcem cătră cel mormînt, ce se numeşte Aprobate e Compilate, în care jace
naţiunea noastră din Ardeal; să culegem oarecîte flori galbine din florile mortilor, cari cresc pe acest mormînt înfiorător, ca să le dăm românilor, cari
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vreau să vîndă limba le naţiunalitatea română pentru bunătăţile uniuna
ungureşti, să-şi pună cocarda la p«;:pturi întru aducere aminte, că au conlucrat
la îngroparea naţiunii lor însăşi. Intr-un loc Aprobatele dechiară pe naţiunea.
română scoasă din numărul statelor 34 tării cu aceste cuvinte: "cu toate dl

naţiunea română în patria asta nici nu s-~ numărat între staturi, nici religiuDea.:
ei nu e una dintre religiunile cele recepte, totuşi pînă cînd vor maffi sujer·iţi
pentru folosul ţării, statul bisericii române să se ţină de acestea"' *. Intr-alt loc
zice: , ,cu toate că naţiunea română s-a admis în patria aceasta pentru binele
public, totuşi, neluînd aminte la starea.sacea de gios'·' **; într-alt zice, că pe
români numai pîn atunci[î]i sufăr în ţeară, pînă cînd le va plăcea principilor
e locuitorilor, ungurilor, secuilor e saşilor: "cei ce se ţin de septa 35 român·itor,...
au grecilor, cari în timpul prezente se stifăr pînă cînd va plăcea principilor e:
locuitorilor tării" j si earăsi: "fiindcă nici religiunea natiunii române încă nu e·
dintre cele 'patru r~ligiun'i recepte"***. În urma acestor legj numai atît mai
adaug, că legile acestea, după cari se gubernă Ardealul şi astăzi, s-au întărit la
stăruinţa celor trei naţiuni şi după venirea Ardealului supt domni rea Casei
austriace, prin aşi a numi ta Diploma leopoldină şi românii se scoaseră de nou_
de la toate diregutoriile, dechiarîndu-se de neaveri 36, numai rentru că sunt
români, cu aceste cuvente: "la toate diregutoriile, cari sunt de lipsă spre
administrarea poliţiei seau a dreptăţii seau a economiei, ne vom folosi cu indigeni transilvani adică cu unguri, secui e saşi, fără de nici o căutare la religiune·
şi de cîte ori se va tîmpla să fiă în vacanţă veruria diregutoriă, niciodată nu
vor precumpăni naţiunile cele străine seau acele pe care ei, dimpreună cu noi""
le număra între străine şi rteaveri la purtarea diregutoriilor't.
Eată anatema înfricoşiată asupra unei naţiuni întregi. Ci, înainte de ce,
aş desluci, cum a pătruns acest fulger prin toate clasile naţiunii române, nu
pot să nu obserb că ungurii riu se mulţămesc numai cu cît lipsesc de libertate
pe naţiunea română, ci încă o şi calumniează, zicînd chiar prin organul legela tiv 37 , că e o naţiu11:e de gios; şi aceasta o zic numai despre români, cu toate·
că se poate zice pe aceste timpuri şi de unguri, precum şi de alte naţiuni, care·
gem sub aceste legi draconice; pe aceste timpuri barbare nu se roate lăudare·
cu cultura sea nici o naţiune de supt coroana Ungariei; nu se poate lăudare·
nici cu cultura aristocraţilor, care numaj într-aceea sta, că aceia se nutria[u].
şi se îmbrăca[u] mai bine decît poporul şi era[u] deprinşi mai bine la măestria
de a impilare poporul; nici cu cultura poporului, pentru că poporul era
dezbrăcat de libertate, care e condiţiunea cea dintîi a toată cultura omeneas-că; ci deacă se alegea[u] nişte bărbaţi din oarecare naţiune, cum au fost
Corvinii, cum au fost 1Vlihaile eroul, Ştefan cel Mare şi alţi români, de cari
s-au mirat şi parte s-au temut contempuranii, se miră şi se va mira toatrt.
posteritatea; cu unii ca aceştia s-a putut gloriare pe drept naţiunea care i-a
născut, cum se poate gloria fiecare mamă cu fiii săi cei înţelepţi. Cum poate
însă să defaime cineva pe o mamă noveră ca aceasta, fruă să cadă însuşi în.
judecata lumii, ca un calumniante fără de ruşine?

* Noha az olâh natio az hazalmn sem a statusok koze nem szamlaltatatt, sem vallasok
nenî a recepta religiok kozu1 val6, mindazaltal propter regni emolumentum, miglcn patialtatnak,.
az olah egyhazi rendek ehez tartsak magokat etc. A~C., I. 8. 1.
** Noha az olah nemzet propter bonum publicum ;,\dmittaltatott ez hazaban, mindazal:...
tal nem veven eszeben allapotjânak alacsony voltat. A.C., I. 9.1.
* * * Az blah vagy gorogok sectâjân levok, kik pro tempore szenvedtetnek, usquej
beneplacitum Principum et regnicolarum. A.C.I, 3. A minthogy az olâh nationak vallasa .is
11em a negy recepta r~ligiok .kozitl val6. A.C., III. 53.1.

După această obserbaţiune mă întorc la influenţa legilor ungureşti spre
toată naţiunea română, spre toate clasile ei. Mai întîi legea se apucă de bate
:pe toatd. naţiunea în genere, ca fiind, vulnerată 38 toată, să nu rămîniă sănătos
·nici un membru; apoi se apucă de biserică şi de preoţi; pe biserică o dechiară
11umai tolerată; pe preoţi [î]i supune la toate greutăţile; şi lipsindu-i de tot
:adjutoriul, numai de la preoţii români pretinde sierbiţie pentru stat, fără
salariu şi onoare; demanda 39 ca la verce prepus să-i prindă ca pe nişte lotri
:~i furi, căci ştia legea că nu-iva apăra nimeni, fiind oprită naţiunea prin lege
-ca să nu aibă diregutori din sînul său; asupr~ arhiepiscopului românilor dă
·putere fiecui, ca să-I caute cu legea, unde "'Ta vrea, zicînd că n-are reşiedinţă
·ca să-I cerce la fumul 4 0. său. Din aceste şi alte măsuri asupra bisericii şi a preoţilor români au curs rîuri de lacrimi peste toată naţiunea şi înc,ă curg. Deacă
se mai află vero raziă de lumină în preoţinÎ_ea românilor şi printr-însa în
naţiune pînă la fini tul seclului al 17-[lea], aceia au de a o mulţămire -românii
-turcilor, cari le mai da[u] de lucru ungurilor, de nu-şi potea[u] executa după
inima lor legile cele în contra românilor; si fiind deschisă comunj cati unea

românilor dincoace cu cei de dincolo de mun{i, ardelenii învăţa[u]în Ro~ânia,
-unde se chirotonea[u] :;;i arhiepiscopii noştri maramureşianii şi sălăgianii; şi
·cei?-lalţi români, vecini cu Moldova, învăţau aici pînă ce s-a tăiat comunicaţiunea cu încetarea rezbelelor turceşti şi prin alte împregiurări.
. "'
Mădulariul tăiat de. cătră trup nu mai poate trăi şi trupul, tăindu-se
verun 1nodular, pătimeş'te şi deacă nu pere. Acest scop 1-au avut ungurii,
.adoperîndu-se a tăia pe noverimea română de cătră trupul naţiunale. Cu
-cărtile de noveri tate au vărsat o sumetie în inima noverilor români, ca să
<:re~dă cum că sunt p.nguri, gen mai al~s decît genul românilor, eară la fraţii
1or să caute cu dispreţ şi cînd intra[u] în biserică să se aleagă de ei. Pe lîngă
.aceasta, ungurii purta[u] grigia ca nu cumva să apuce noverii românilor la
diregutorii cardinali, să cîştige posesiuni mai mari prin donaţiune împără
tească, fiă fost cît de meritaţi pentru patriă şi aşia să apuce·Ia vero putere
mai însemnată, temîndu-se ca să nu facă aristocratiă română. În seclul trecut
.a_ fost Meheşi consilier de curte şi în seclul preze~te Alexiu Napcia cancelar;
-cu Meheşi s-a încheiat seclul trecut; cu Nopcia se va încheia poate seclul prezente; cişi aceste minuni nu se fac, fără num2i după ce s-au lăpădat unii ca
acestia de biserica, prin urmare si de natiunea română, si au trecut la catolicis~ul şi la naţiunalitatea ungur~ască. îr'l. comitatele ungureşti noverii români
nu pot ajunge la diregutorii, cu toate că cea mai mare parte a noverimei e
română; în comitate un diregutor române raritate, care face epocă în istoria
românilor şi nu1nai cîte unul se naşte într-un seclu, ca genii; în pămîntul .
Făgăraşului e română toată noverimea, iară diregutorii sunt secui, afară de
-cîte un Copăceanu seau Boeru; numai în Cetatea de Piatră şi în lV1aramureş,
care se ţinea[u] mai nainte de Ardeal, sînt mai mulţi diregutorii români, cari
se ţin încă de biserica naţiunală, dar pe aceştia [î]i priveghează ungurii cu o mie
de ochi şi se adoperă întot modul a-i ungurire, cum i-au ungurit pe Zeicanii,
Goleştii, Paganeştii ş.a. din Haţeg, ca să aibă prin cine să stoarcă pe popor şi
să-i ţîniă în întunerec pe noverii români din acea ţeară, deacă nu pot să-i
ungurească.
'
Onoarea noverim.ii române .e subordinată pre tot locul sumeţiei ungureşti; noverii rmnâni la adunările marcali stau numai pe afară; la measa verde
numai ungurii au vorbă şi intrare, ca să proiepte legi şi măsuri în contra românilor; legile ungureşi pe noverii români nici nu-i numesc pe numele naţiunii
lor, ci numai "azan sectdn levo atydnkjiai", adecă fraţii noştri de septa aceea;
. însă care e această septă? Fără îndoinţă cea condămnată de Aprobate. Eată
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în ce stă frăţia ungurilor, că şi credinţa şi chiar pe Dumnezieul fratelui său
[î]l dechiară numai tolerat, pentru că crede în Dumnezieul tuturor ginţilor;
nu în Dumnezieul ·ungurilor 41 •
Supt atari augurii rele noverimea română nu va apuca niciodată la valoarea ce i se cade în stat, pentru că valoarea fără cultură, cultura fără de
libertate şi libertate fără de existenţă şi onoare naţiunală nu ~ cu potenţă_
Ci noverii români au început a se pătrunde de sentimentul gradului lor celui
umilit .în ră port cu ungurii, căci sentimentul de onoare de se şi asupreşte pînă
la un timp, nu se stinge. Cînd va cunoaşte acest ram novere al naţiunii noastre".
că ramul numai fiind în legătură cu arborele înverzeşte; de!ficîndu-se de către
arbore nu mai înfloreşte!
·
Deacă-i bate anatema aceasta politică şi pe preoţii româneşti, de cari
tot mai avea[u] frică ungurii, că le vor răspunde cu anatema preoţească, aşia
cît devea să se apere prin lege de ei ( az oldh popdk ne ajuriszjiljanak!), deacă-i
bate bruma constitutiunei ungur-esti chiar si pe noverii români, cari au asemeni drepturi cu ungurii aristocraţi, ce vor 'face aceşti aristocraţi cu poporul..
pe care nu-l apără nici o lege, după ce l-a desbrăcat de demnitatea personala
şi de proprietate însăşi legea, ceea ce i-ar fi dătoria cu apărare? Eată că după.
ce~i scot pe iobagi- aşi a se chiamă acum poporul asierbit- la sapă, la secere
seau la alte lucruri, [î]i pun coardă, ca de aici în Veza 42 , şpanii e judeţii dolnneşti 43 [î]i mînă cu alunul dindărăt de să înalţă· pulbere în urma lor, ca în unna
carelor ce fug pe drumul ţării; cînd e bărbatul la cărat de grîu, de fîn, de vin
domnesc au cu aratrul 44 în alodiul domnesc, atunci femeia e în curte la cernut •.
la dires, la scos de cînepă, la tors; casa colonului 45 e rămasă numai în grigia
pruncului din leagăn; cînd e timp frun1os colonullucră la domn; cînd plouă
vine la lucrul său; atunci ziua numai jiumate i se ştie; cînd a finit lucrul
domnu1ui, în deşiert [î]şi aruncă şi el sămînţa în pămînt, pentru că acum a
trecut timpul semănă turii; cînd vine acasă de la domni, atunci [î]l mînă la.
drum, şi la comi tat şi la poştării; apoi cînd să mai facă şi dacă popii, că nici
fără popă nu poate fi? Cine ar avea inimă de a pune pomi şi a plantare vii, fiind
astfel îngreunat; cine s-ar îndemna să înfrumuseţeze pămîntul cu grădini,..
cînd ştie că numai aţîţă pofta domnului său, ca să le iee cu putere a, cînd va vrea?·
Să tăcem prestaţiunile cele multe: găinile Crăciunului, mielul Paştelor, puii
si ouăle şi cupele de unt şi zeciuielile; să trecem cu vederea -vacile cele grase
Şi peile de vulpe, care le da[u] mai înainte popii româneşti. Deacă nu-şi poate
închipui cineva greutăţile care le suferia[u] oarecînd iudeii de la faraon, în
Egipt, să se uite la faraonii din Arrleal, cum nu se mai mulţămesc aceştia acum
c~ ziua de lucru, ci dau cu ruptul dăile, de e constrîns colonul a face ziuă din
noapte şi a lucra cu toată casa sea, ca să poată plini numărul cel peste măsură;.
sunt şi aristocraţi, care-i bagă în jug pe oameni şi greapă cu ei!
Cum au trecut însă atîte sede peste unguri fără să rădice greutăţile
aceste de pre umerii poporului! Dar ce vorbesc eu de rădicare; au nu-i văzurăm"
numai în Dieta din urn1ă, cum se întrecea[u] ca să răpească cu urbariu nou
de la popor şi proprietatea care o are? În Germania începe a se şterge serbi-·
tutea încă pe la a[nul] 1688; în Borusia se scoate de supt domnesc proprietatea colonilor încă pe la începutul acestui sedu; dar ungurii i-ar vinde şi
astăzi pe oameni, dacă n-ar fi fost Josef II: nici măcar de ştergerea aviticităţii n-a vorbit nici un ungur în vreo Dietă din Ardeal pînă la baronele
Dionisiu Kemeny; ci părăsi şi acesta Dieta cu inima frîntă de durere, căci nu
putu să scoată nimic la cale în contra mulţimii domnilor pămînteşti. Schimbarea car(o:proieptă Dieta ungurească pe la a[nul] 1832 era să-1 vîndă a doua

-oară pe popor la domnii pămînteşti şi ştergerea
'inveninează cu uciderea naţiunalităţii.
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Cu toate acestea, ungurii nu se credea[u] asecuraţi de adjuns din partea
:ron1ânilor numai cu uniunile încheiate pînă acum, pentru că cea de la Asculeu
fusese prea liberală pentru români; uniunea celor trei naţiuni numai pe noverii
·<eei mai de frunte ai românilor [î]i trăsese la complot, eară ceialaltă noverime
:română era legată de naţiunea e biserica română, cum este şi astăzi; deci după
:intrarea reformaţiunii în Ardeal atîta lucrară ungurii pînă ce-i traseră pe
:români la uniune religioasă cu sine, deţinură cu unitarii mai bine de una sută
de ani, eară cu reforniaţii seau calvinii aproape ţa două cente de ani. Multe
:avură de a suferi românii de la unguri pe acest timp şi mulţi români de frunte
:se lăpădară atunci de legea şi limba părintească şi să feceră uni tari, calvini şi
-ungu.ri. P?. aceste timpuri trimitea[u] ungurii pe Ia români cercători din casă
J.n casă şi Ia care român nu afla oala cu carne Ia foc, pe acela[î]I pedepsea;
_pe acest timp îi făcea[u] pe popii romf:.aeşti să erneze cînii domnilor şi protopopii purta[u] pe umeri pe superintendentele calvinesc; cărţile besericeşti se
traduseră de prea limba schiaeasc? 4 6 în cea română şi le făcea românilor şi alte
tCărţi cu dogmate reformate în limba română, ca să-i poată unguri mai uşior; ·
asta însă avu urmare fericită pentru români, peste voia ungurilor, că se scoase
limba schiească din biserica română si intră cea natiunală. Ce minune! că
ron1ânii si expatriati de Aprobate si în' astă formă asupri ti [î]si tin încă si pe
:aceste ti;·:.puri put~rea judecătore~scă în judeţele protop~peşti Şi putere~ Iegelativă în sinoade; document că au avut odată ezistenţă şi vieaţă naţiunală;
fiă ca şi încercările ungurilor cele de astăzi să se frîngă în credinţa românilor
.cătră naţiunalitatea lor şi în bărbăţia lor!
Cătră finitul seclului al 17-[lea] cala1nităţile românilor întrec toată
m.{lsura; poporul se strîmb ase de jugul cel greu; novetimea română încă n-avea
mai nici un folos de privilegiul noverităţii, că aristocraţii cei mari o despolia
.de proprietate cu puterea, o asupresc şi o batjocuresc; şi noverii români, ne:stii~d ungureste si neavînd apărători alesi din mijlocul lor nici Ia Dietă, nici la
~omitate, sca~ne' e magistrate, nici la ~urtea principilor pe nimeni, nicăiri
nu se pot ~păra. Românilor nu le era ertat a îmblare la şcoală,,fiind şierbi e
legaţi de pămînt; abia se putea[u] răscumpăra unii, pentru ca să se facă preoţi,
.dar şi ca preoţi încă n-aveaLu] nici o prerogativă, care să-i scutească de anateina Aprobatelor. Ertarea decimelor de la principele Bethlen şi alţii, de-i şi
uşiura p11ţin, dar nu-i potea apăra de batjocurile marilor ungureşti; in Aiud nu
-era iertat nici unui preot româneasc a intrare să bateaze şi să îngroape; se zice
-că doi preoţi români, ruinind porcii domnilor la cimp, fură intimpinaţi de arhiepiscopul Teofil: cei preoţi, văzînd că e arhiepiscopul, căzură în genunchi. şi
1ăcrămînd strigară: , ,Sînţia te a! adjută-ne că suntem de perit!" Dar cum putea
:să le adjute, cînd principii reformaţi [i]l făcea[u] şi pe arhiepiscopul românilor,
-ca să bateaze căţeii in loc de prunci şi, deacă nu voia, [i]l bătea cu toiege şi cu
vîna de bou, cum au făcut cu arhiepiscopul Sava. O timpuri barbare! O tirănii
meauzite! Peri ti din istoriă, stingeti-vă din memoria oamenilor, ca să nu mai
<:readă cei viit~ri că ar putea dege~erare familia omenească la atari sălbăticii!
Ci să vede1n anunei 47 , cum se desfăşura din aceste catastrofe un raport nou
intre rmnâni şi unguri.
Cind se lupta[u] românii cu calamităţile acestea, ungurii catolici ardeleni
:încă scăpătaseră foarte tare şi scăzuseră cu numărul; supt domnirea principilor
reformaţi nu putea[u] scoate nimica la cale, nici in Diete, nici airea, in favoarea
catolicilor. Deci ei se folosiră de impregiurarea cea favoritoariă, in care se
afla[ u] acum supt domnirea Casei de Austria şi chiamară pe români la uniune
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legîndu-le toate drepturile, privilegiile şi bunătăţile bisericii catolice,_
vor părăsi catolicismul seau ortodopsia bisericii răsăritene şi vor îmbră-
catolicismul bisericii apusene. Aşia românii, ca să scape de batjocurilecele multe, se plecară de aceptară această uniune cu ungurii; -zic într-adins cu ungurii, nu cu Roma 48 - pentru că credinta catolică si usi urarea
românilor nu era scopul ungurilor; ci aceste era[u] n~mai nişte î{npr~giurări.
favoritoarie, de care ungurii se bucura[u] şi se folosea[u] ca de impregiurarea.
domnirii austriece, ca să-i poată trage pe români în partea lor; că nici nu-i.
durea[u] de sufletele românilor, nici nu le dorea[u] fericirea, ci [î]i durea[u}
numai de aceea, că ce poartă protopopii românilor pe umeri pe superinten-·
dentele calvinesc şi nu pe episcopul de la Alba Iulia, au pe reptorele iezuiţilor
din Cluşiu; de aceea zis[ e]i că uniunea aceasta au făcut-o ungurii singur pentru
binele lor, nu în folosul românilor; şi cu această dechiaiaţiune asecur pe toţi
custozii 49 Sionului, odată pentru totdeauna, ca să nu ~ă teamă, că voi să mă
ating de natura cea dogmatică a uniunii, cînd o cern numai din respept politic,.,
ca un răport profan între unguri e români; numai despre uniune în acest
înţeles zic eu, că Strigoniul o a motivat în favoarea bisericii ungureşti şi spre
subjugarea şi căderea celei române; Strigoniul o a plantat în inima împăratului
Leopold şi a românilor, Strigoniul o a udat prin iezuiţi; Strigoniul o a crescut;
Strigoniul o a şi smuls după aceea, tot prin iezuiţi, din inimile unei părţi a româ-nilor; şi poate că tot Strigoniul o va smulge şi din inimele celeilalte părţi deacă nu se va lăsa de metropolitură, de proteptorat, de primaţie ~i suprematie si de verce domnire si influintă asupra bisericii românilor. Supt inalta
proteptiune a acestui Strigoniu fabrica[u]"iezuiţii diplome false, scotealui
rescripte de la Curte şi bule de la Roma pentru noua su bjugare a bisericii
române sub titlu de episcopat al Făgăraşiului; numai simplicitatea preoţilor
români apăra demnitatea mitropoliei românilor de n-a apus cu totul; că nu
luară întru nimic atari bule şi rescripte, ci continuară şi după uniunea aceasta,.
ca şi înainte de ea, a cîntare în toate bisericile române tot pe arhiepiscopul
lor, ca şi mai înainte. Ce folos putea să aibă Roma desbrăcînd de demnitatea
archiepiscopească pe archiereul românilor, care acum. [i]şi întăriseră legăturile
cele naturali şi cu legătura religioasă, deacă nu lucra Strigoniul unguresc la
umilirea bisericii româneşti; eu cred că asta nu o făcea nici Curtea împără
tească, nici Roma; dar Strigoniul manuducea 50 toate lucrurile uniunii la
Curte si la Roma, si fără influenta si voia lui nu se făcea nimic în lucrurile
bisericii române, c~m nu se face ~ic'i astăzi.
Să zicem însă, fiindcă românul ţine minte facerea de bine şi nedreptatea -beneficii et injuriae memor esse solet - să zicem cum că din fontana uniunii
au curs nişte mijiloace materiali pentru români, cu cari nu puţin s-au adjutat",
fiind cu totul despoiaţi de averile besericeşti supt principii calvineşti; să zicnn",.
că din uniune a eşit privilegiul preoţilor români de a nu stare la judecată".
încît pentru persoanele lor, fără numai înaintea sinoadelor bisericii rcmâne ;.
să zicem că uniunea a născut şi şcoalele Blaşiului, din cari au răsărit o mulţime·
de lumini între români; să zicem, că uniunea a dat ocaziune unor români,_,.
de ni-au adus memoria începutului şi a sîngelui nostru din Roma şi au semănat
de nou virtuţile străbune în pămîntul Daciei; s.ă zicem, în urmă, că uniunea:..
i-au înviat pe români din leşinare, uniunea i-a deşteptat din somn şi le-a insuflat spirit de vieaţă, ca să lucre la îndreptarea soartei noastre de la Inocenţiu.
pînă în ziua de astăzi; să nu uităm însă a pune in. cmnpănă şi vulnerile 51 infipte naţiunii noastre prin uniune, deacă voim a ne cunoaşte r3rorturile cu
unguru şi în acest respept.
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lniată, la in::cp:.rtul uniunii, vei:m în sin(niele noastre pe patrele
-reptore 52 al iezuiţilor preziedînd in locul superintendentului reformat şi pe
-alt iezuit [i]l vedem neîncetat in coastele episcopului nostru, priveghiandu-1
ca pe un făcător de rele. Acum spuneţi-mi, ce diferenţă este intre superinten-dentele de Tofeo~şi între iezuitul Baranyi; care din amîndoui a fost mai bun
pentru români? Indată după unire episcopul catolic din Alba Iulia încălecă
-peste archiepiscopul nostru e şi-1 face vicar, [i]l înfruntă, [i]l dogeneşte, [i]l
vizită, pînă ce-l scoate abia bula papei din 1721 ab omni admonitione correptione, visitatione celui episcop din Alba Iulia; ear archiepiscopul din Strigoniu
Ji]l dezbra:că de demnitatea archiepiscopească e şi-lface sufraganeu şi biserica
·noastră o bagă in jug nou unguresc. Cu sierbitutea aceasta nouă se introduce
in clerul român un sierbilism nou împreunat cu o inginfare meseraveră 53 mai
.ales in referinţa către cei neuniţi, cari n-avea[u] privilegiul uniţilor. Acest
5pirit necurat locueşte in manastirea din Blaşiu supt călugări: face advocat
de iezuiţi şi pe un Petru Arone; dă lucru de ajuns episcopului Inocenţiu şi
inimoşilor protopopi de atunci; murind. călugării, rămîne ereditate Capitulului
snccesoriu in func:ţiunile călugărilor; şi de aici se strecură la cler: episcopii,
Capitulul, protop::>pi e vicari lucra:[u] pe intrecute spre cea m.ai profundă durere
a clerului şi a toată naţiunea, ca să nu mai scape biserica română niciodată de
.supt această subditelă 54 ruşinoasă. Fii nefericiţi! Cine vă va apăra, deacă
părinţii voştri dau mina cu străinii in contra voastră? Ce ar zice episcopul
lnocenţiu, cind ar vedea că acum n-are iezuitismul numai un advocat în
biserica lui cea asierbită şi sfîşiată de iezuiţi? Ce a păcătuit biserica noastră :întrebăm şi noi cu episcopul Inocenţiu-deacă cumva n-a păcătuit unindu-se,
de se pedepşeşte cu infamiă de dezertor? Cu uniunea deodată a intrat o ură
intre români, care a tinut mai bine de 80 de ani. Iertati-mă, fratilor! Să trec cu
vederea f uriile iadul~i, care i-au sfişiat pe români în ~ceste ti~puri nefericite;
nu postularăţi ca să descriu cum se certa[u] fiii cu părinţii; cum se bătea[u]
rfraţi cu fraţi, fără să ştiă pentru ce; cum se afurisea[u] preoţii noştri unii pe
:alţii; cum lucra[u] marii ungureşti şi mai ales episcopii lor inaintea Curţii,
ca să-i facă uniţi cu puterea pe români; cum întărîta pe episcopii uniţi şi pe
călugări, ca să facă prozeliţi din români; şi aceştia nu vedea[u] că sunt numai
unelte, cu cari se foloseau invidia ungurească, ca să tulbure pacea între fraţi.
Cine ar putea spune suferinţele românilor supt acele tulburări? Cei neuniţ[i]
n-avea[u] nici preoţi, nici episcop, pînă ce căzură sub jug sîrbesc; nu-i apăra
nici o lege în ţeară; şi pe deputaţii ce-i trimitea la Curtea împărătească, duş
Jnanii lor făcea[u] de-i punea Li prinsoariă. Atît era[u] de mari relele care le
:suferea naţiunea română în urma uniunii, incit încă pe la a[nul] 1735, aşiadar
numai pres te 35 ani după făcu ta uniune, se plinge amar protopopul unit
Nicoară Bcianul către episcopul Inocenţiu cu aceste cuvente: , ,tare mă tem,
.câ nu vom avea alt folos din unirea aceasta, care o am făcut; ci vom rămînea
::numai cu ura între fraţi şi cu mustrarea cugetului". Nu mult după aceasta, alt
:protopop predica în biserica aceasta, ca "i-au înşielat pe români cu unirea";
.însă acum era tîrziu, pentru că: ura .acum era rădăcinată între frati; si dusmanii
rmnlnilor, cari nu dorm niciodată, priveghea[u], ca să nu se stingă ve~odată
.din mijilocullor acest foc infernale.
Au nu 1nerita[u] preoţii românilor, pentru sierbituţiile lor cătră stat,
p1mînturile şi salariile acele, care le-au căpătat numai supt titlul uniunii?
Apoi spuneţi-mi, cu cît e mai învedendă 55 starea preoţilor uniţi, luîndu-i
:preste tot, decît a celor neuniţi, car: trăiesc din agrii lor, pentru cari fac zile
la domni? Cine nu ştie că episcopii noştri de la uniune încoace numai cu numele
au fost episcopi~· eară într-adevăr n.u fost notari săteşti, cari fac instanţii
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pentru cîte o porţiune canonică, fără să sînţă clerul vreo îndreptare adevărată
a stării sple; că desi sunt constrînsi domnii pămîntesti a-ore 56 să le aruncepopilor no"ştri cîte u~ pămînt pe o ~oastă rea şi aceasta încă numai r:entru ca
să mai as tu pe gura episcopului ; însă pe de altă parte se pun de măsură teritoriul satului şi fac ce fac de ieu locurile cele mai bune de la preoţii românilor
şi atunci eară dau de lucru notariului episcop, ca să scrie la Curte, la Guberniu,
unde tot aceia judecă cari şi răpesc şi cari decretează în diete ca domnii pămîn
teşti să iee toate pădurile de la comunităţile române, desdăunare 57 pentru.
porţiunile canonice. Dar ar:oi au nu r:otea[u] merge românii la în·văţ{dură.
Roma si ca neuniti acolo unde merg sineni 58 si japoni, iudei si protestanti, maho-metani şi păgîni f au nu-şi putea[u] rădica ş~oale şi ca neuniţi, cum [î]şi'rădicară.
dmnnire peste români nişte sîrbi venetici tot supt împăratul Leopold, deacă-şi
concentra[u] toate poterile preoţii, noverii şi cetăţianii şi tot poporul rmnân,..
şi deacă lucra[u] cu un cuget şi cu o inimă la toate împregiurările pentru
libertatea şi fericirea românilor; au nu făcea[u] totdeauna mai mare întim-·
părire în inimile ungurilor o gintă conjurată pentru apărarea drepturilor sele·
decît o naţiune sfăşiată în partite neunite?
·
Cine va putea zice să uniunea a moiat inima ungurilor, ca să voiască.
binele naţiunii noastre şi să-i dee îndărăpt drepturile răpi te?; să ne uităm
rogu-vă, la episcopul Inocenţiu Micul, cum ruga toate poterile cereşti e pămîn
testi pentru români; dar cînd cerea să se rece apă 59 si nati unea română ca cele·
tr~i naţiuni, staturile şi ordinile [î]i răspundea[u] că se 'va răsturna casa ţ{trii
pe ei, deacă-i vor lăsa şi pe români să intre într-însa. Cînd se ruga, ca să facă..
loc şi episcopului unit între consiliarii Guberniului, pentru ca să aibă şi românii
măcar un apărător, cel Guberniu catolic arăta la Curtea împărătească, ca
episcopul românilor "nici e jurista nici statista" şi din astă cauză nu poate fi
consiliar. De natiunea noastră zicea că n-are asiezămînt si căpătîi în teară,.
nu dă dare, nu p~artă greutăţi e plecată la sedi ţi u1~i 60 şi pentru aceea nu ~eri tă..
consideraţiune. A trecut mai jiumă:tate de seclu, cînd [î]şi reînoesc românii
cererea pentru naţiunali tate la 1791, dar stC!-turile şi ordinile, afară de răspunsul
lor cel ordinar, mai adaug că românii nu sunt culţi de ajuns pentru drepturi
politice; să se cultiveze 1nai întîi clerul, apoi şi poporul şi apoi vor vedea; deci
însărcinară pe un Antoniu J6sika, ca să facă plan pentru cultura românilor_
Ce cugetaţi că s-a ales din această comediă? La a[nul] 1816, adecă 25 de ani
după Dietă, a eşit decret de la Curte în urma acelui plan, că unde vor fi
doi preoţi într-o comunitate, unul catolic, celălalt unit, acolo nuiD:ai celui
catolic să se dea porţiune canonică ex nexu unionis. Aci vede fiăcine, că uni unea.
nu i-a plecat pe unguri spre fericirea românilor, nici nu i-a oprit, ca să nu le
iee în bătaiă de joc rugămintele lor cele mai drepte. Care preot se va putea
cultiva, cînd n-are ce mînca; care naţiune s-a cultivat, fiind subjugată? De ce
n-au învătat românii din relele suferi te de la cele trei nati'uni, ca să se ferească.
de uniun~a cu calvinii şi cu uni tarii; de ce nu i-au învătat sarcinile cele grele
ale acestei uniuni, ca să nu pJ.şiască la uniune cu ungurii catolici? Aşia este;.
românii n-au învătat, ci s-au unit, odată cu calvinii, arătînd că biserica română.
e mai rea decît a ~alvinilor; de altă dată, cu uni tarii, arătînd că e mai de gios..
decît a uni tarilor; şi la urmă cu ungurii catolici, arătînd de nou că e n1ai de
gios decît cea ungurească. Cine să preţuiască biserica română, deacă se ruşi
nează românii de ea; cine să-i fiă stimat pe români, deacă ei nici nu-şi respeptă.
biserica, nici pe sine? Cine se poate plînge că ce [î]l calcă în picioare, deacă se
face verme? Acum ce vom zice de toate uniunile acestea şi de toate bună
tăţile lor, cînd vedem cum că toate acestea au fost numai nişte laţuri, cu cari
ne-au prins, furii cu cari ne-au încăiărat, spaime cu care ne-au înfricat, şerpi

12

cu cari ne-au intopsecat 61 • Să jurăm că nu ne vom lăsa ca să [ne]mai înşele;:
să jurăm că nu vor mai putea turbura pacea şi bună înţălegerea noastră, nici
iezuiţii, nici călugării sîrbeşti, nici misionarii Strigoniului, nici agenţii naţi u-nilor străine, chiar şi cînd s-ar îmbrăca în vestminte de preoţi şi episcopi ro-mâneşti; să jurăm, că nici diavolii iadului nu vor mai potea rumpere legăturile
amoarei frătesti, cu care e legată adunarea aceasta si printr-însa toată nati unea română!
'
'
Să jurăm, fraţilor! Şi ca fraţi de un sînge să eşim la luptă în contra celui
dusman al natiunalitătii noastre, ce vine cătră noi cu flamura de uniune nouă_
de 'la ţeara u~gurească!
Stiţi că ungurii, n1ai ales de 12 ani încoace, şi-au propus ca să topască
ţntr-una pe toate naţiunile cele de supt coroana ungurească şi să facă din toate
numai una natiune tare si mare si un remn 62 tare si mare unguresc. Acesta
e un lucru foa~te mare, bine să insemnăm, că e într-adevăr mai n'lare decît
toate vi ptoriile lui Atila şi ale lui Arpad, pentru că aceştia au supus cu puterea
nişte popoare blînde şi le-au ţinut în ascultare tot cu puterea pînă ce se
stinseră ei; după perirea lor, naţiunile acestea au rămas cu datinele, cu limba
şi cu religiunea lor, căci acei cuceritori barbari avea[u] lipsă numai de braţele,
eară nu de limba naţiunilor subjugate, de averea, nu de religiunea şi datinelelor naţiunali.
De tot altmintre cugetă ungurii din zilele noastre. Aceştia au aflat că
Atila şi Arpad, s[fîntul] Ştefan şi Mathia Corvinul au făcut rău, de ce nu i-au
unguri t pe toţi locuitorii Panoniei şi ai Daci ei şi de ce au lucrat ei după principiul: "regnum unius linguae imbecille est". Aşi adar, ungurii de astăzi, deoarecîţi ani încoace, lucră la ungurirea schiailor, românilor ş.a. cu o însufleţire
care ar produce fapte demne de mulţămită omenirii întregi, cînd ar puneatîta osteninţă, pentru ca să introducă libertatea cea adevărată, nu numai la
naţiunea ungurească, ci la toate naţiunile, de ale căror ecaretate nu vor să
ştiă nimica.
În ce ehi p se apucă un econom_ bun cu toţi feciorii şi domesticii de cultura
agrilor săi, împarte lucrul la toţi, le dă mijloacele cele de lipsă şi stă de ei~
ca să se poată bucura la timpul său de un cules bun, de un secerat mănos;
aşia s-au apucat şi ungurii cu toate puterile de lucrul lor, ca să-i facă unguri
pe toţi. Dieta Ungariei de la 1836 puse lege, ca să se ducă ungureşte toate
negoţiile amenestraţiunii publice şi să se bage limba ungurească în toate
şcoalele d;n Ungaria; jiurnalele ungureşti din ambe patriele ungureşti -aşa
numesc ei ţeara ungurească şi Ardealul- lăţesc de mult planul unguririi
pretotindene, învăţă pe toate naţiunile că nu e salute într-alt nume, afară de
cel unguresc. De este verun român aci de faţă, care n-ar~fi les 63 Gazeta de
Pesta (Pesti Hîtlap) pentru acela mai repeţesc că de cînd începu a eşi astă
gazetă, redaptorele ei, Ludovic Kossuth, strigă neîncetat cu versul tunetului
către ţoţi ungurii "să properăm, să properăm 64 să ungurim pe toţi croaţii,
românii şi schiaii, că de n'u perim!" În ce ehi p se repede un torente din munte·
după frîngere de nuor, desrădăcinează arborii, ucide oameni şi vite, spală
semănături şi sate, duce şi răstoarnă totul aşi a se repezi acest bărbat în contra
natiunilor neunguresti si cu atîta furie amenintă, că le va stinge si nu va suferi
"î~ secula secularun/,", ~a să facă măcar învătâturi morali în li~ba natiunală
prin seminarjle lor, încît comi tele Szechenyi, cel dintîi apostol al unguririi~
e constrîns a-i dumeri 65 furia şi a-i strigare: "ne kenszeritsuk tiizzel, vassal,
hanem vegyuk be az alkotmdny sdncai kozze, hogy /Jk is be vegyenek minket
magokba, tudni illik nyelvunket", adică: "să nu-i constrîngem cu joc şi fer,
ci să-i recepem în constituţiune, ca şi ei să ne receapă pe noi, adică limba noastră".
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Nicoară Wesselenyi dă sfat ungurilor, ca "numai acei români să capete dreptu,ri
.de cetăţean, cari se vor face· unguri"; şi-i pare rău că Ioane Bob, episcopul
românilor, a făcut toate fundaţiunile sele în interes naţiunale. Aşia cugetă
şi lucră toată noverimea cea înaltă. Ce să zic de corifeii inteligenţei ungurilor?
Unul din cei mai renumiţi învăţaţi ungureşti, scriind memoria despre apărarea
pruncilor mici, arăta că lăţirea limbii ungureşti preste toţi locuitorii ţării e
mai înainte de cît libertatea şi fericirea ţării: "faceţi să vorbească ungureşte
toţi locuitorii ţării - striga acest ungur învăţat - atunci eu nu voi cere de la
voi ca graţiă libertatea e fericirea ţării". Altul provocă mai an pe episcopii
rmnânilor de-a dreptul, ca să se apuce numaidecît de traducerea cărţilor biseri>Ceşti de pre limba română în cea ungurească, ca să se bage în biserica românilor. Cine să nu fiă auzit cum ferb e cum se frămîntă ungurii de oarecîţi
:ani, ca să facă şcoale apă.rătoarie de prunci, în care să se ungurească mai
·întîi pruncii românilor, învăţînd limba ungurească de la 2 ani pînă la 7; apoi,
in vro douăzieci de ani, să se ungurească satele şi comunităţile române pe
calea aceasta? Care român nu ştie că înainte cu şiease ani se aceptă planul
unguririi şi de către Dieta din Cluşiu şi se face proiept de lege, ca să se
pună răstimp de 10 ani naţiunilor neungureşti, ca să înveţe ungureşte,
pentru că după aceea vor curge toate în limba ungurească. Să spună veneraverele Consistoriu din Blaşiu, care se află de faţă în biserică, cîtă frică şi
-cutremur i-au cuprins pe toţi, cînd au înţeles de acest proiept al Dietei şi cu
ce însufleţire se apucară ca să întoarcă răul acest de la naţiunea română!
Eacă ce voesc ungurii şi care e scopul lor! Pină în 15 marti u încă nu
:ştiea[u] ce să facă, pentru că le era[u] legate mînile e picioarile de Cabinetul
din Viena şi nu putea[u] purcede în contra croaţilor şi şchiailor, cum doriea[u],
nici nu putea[u] apuca toate mijiloacele, care era[u]de lipsă la acest scop;
acum au Ministeriullor; acesta cunoaşte mijloacele şi pot zice că locul prim
între mijloacele acestea [î]l ocupă uniunea; - nu e de lipsă a mai adauge că
"uniunea Ardealului cu _teara ungurească", pentru că cuvîntul acesta se înţelege de sine. Să 66 ai întreba pe verun ungur ce este uniunea, s-ar mira de
nestiinta-ti; si deacă ai mai întreba, ti-ar răspunde că uniunea e fericirea, e
libertatea' în~ăşi; uniunea e cornu c'opia 67 , care cuprinde toate 'J?unătăţile
pămînteşti; cine are uniunea, are tbate; uniunea ne dă toate; pentru aceea,
de acest cuvint misterios sunt pline toate gazetele; uniunea e materia de
conversa ţi une în toate cercurile societăţii; 11ni unea e scrisă pe toţi păreţii;
.flamura uniunii e plantată pe case, pe biserici şi chiar şi pe carele călătorilor.
Io însă; cu toate aceste, nu sunt mulţămit cu uniunea, nici nu mă răpesc
de bu:uria cea uni veBală, ·ci vreau să cerc mai cu deamănuntul: ce este uniunea pentru unguri? şi ce este uniunea pentru români? ,
Ce să ţine de întrebarea primă: ce este uniunea pentru unguri? Aceasta o
poaţe cunoaşte fiecine fără să fie politic; ştim toţi că ungurii vreau să facă
ţeară ungurească din pămîntul Ardealului; vreau ca să nu mai fie două patrii
ungureşti mici, ci să se facă din amîndouă una patriă ungurească mare. Ungurii
sînţ că proprietatea care şi-au arogat pînă acum asupra pămîntului românilor
nu stă pe temei secur, pentru că din dreptul răzbelului cuceritor nu se naşte
proprietate, ci numai posesiune, pînă să sînte în putere naţiunea subjugată
ca să scuture jugul. Asta bine o ştiu ungurii: ei ştiu că maurii nici în 700 de ani
nu şi-au cîştigat drept asupra !spaniei; pentru aceea vreau acum a-şi cîştiga
proprietatea, care în adevăr nu o au avut pînă acum; prin uniune vreau a-i
pleca. pe români, ca să-şi dee din mîni proprietatea părintească, bunătatea cea
adevărată, pentru niste bunătăti păru te si însielătoarie; încă pînă acum numai
urmele tiraniei ungu~eşti sunt tipărite
pimîntul românilor, ca şi pe feţele

pe
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lor; dreptul lor nu e întăbulat nicăiri; cu Werboczy, cu Aproba tele şi cu Diploma tele regilor, ungurii nu pot proba proprietate asupra pămîntului altor
naţiuni, fiindcă aceste, ca nişte documente fabricate de unguri pe partea lor,
n-au putere înaintea judeţului umanităţii; eară deacă i-ar putea pleca peromâni la uniune, atunci învoirea românilor le-ar da docu1nent nou, cu care
si-ar consolida posesiunea cel puţin încă pe oarecîte sute de ani; nu pentru
totdeauna, fiindcă nici o generaţiune n-are drept ca să pună jug pe grumazii.
generaţiunii venitoarie.
Cînd ar locui pe pămîntul Ardealului numai unguri şi saşi şi împreună.
cu acesti a, în loc de un milione si jiumătate de români, ar locuire pe atîti
japoni ~u altă limbă, atunci eu n-aŞ avea să zic nimica în contra unirii Arde~-
lului cu ţeara ungurească; însă pămîntul acesta nu-l ţin japoni, nici arabi, ci,
afară de o mînă de saşi şi unguri, mestecaţi printre români, Ardealul e proprietate adevărată a ,naţiunii rcmâne, care o a cîştigat cu bună dreptateînainte cu vreo mie şiepte sute de ani şi de atunci pînă, astăzi o tine, o apără
si o cultivează cu multă sudoare si asteneală 68 • Deci, io zic că nici un român.
~u poate fi cu nepăsare, cînd este intrebaţiune: al cui să fiă pămîntul aist, care
pînă acum a fost al românilor; nu ne este tot una şi nu ne poate fi tot atît,
ver să fiă al românilor, ver al ungurilor, şi apoi românii eară să fiă numai
toleraţi în pămîntul lor. Prin urmare, înţelesul cel adevărat al întrebării
acesteia: să fiă uniune au să nu fiă? este: să ne dăm pămîntul nostru ungurilorau să nu-l dăm; să ne vindem ţeara ungt-trilor au să nu o vindem; să fim şi de
aci înainte numai lipiturile altor naţiuni, att să fim liberi? Ce va răspunde
Adunarea la ace~te întrebări, ce va răspunde tot poporul român, cînd ar fi
de faţă?
Ştiu io ce zic patronii uniunii, că adecă uniunea nu nun1ai că nu iea.
proprietate'a de la nimene, ci din contra voeşte să facă proprietari şi pe acei
can pînă acum nu era[u]. La aceasta io obserb că ungurii numai lor [î]şi
dau prcprietatea, care se fac că o dau românilor, pentru că în ora cînd se va.
prochima uniunea, stergîndu-se sierbitutea, se vor sterge totuodată si natiunile, afarr1 de cea u~gurească; numai aceasta va rămînea viuă şi propriet~riă
înaintea legii şi proprietatea naţiunilor omorîte prin lege va sierbi ungurilor
de spe~e pentru îngropaţiunea acestor naţiuni._ De ar voi ungurii să deeîn(iărăt proprietatea la dcmnii cei adevăraţi, pi·ecum să laudă că o vor da'"
'r'J;tunci ar recunoaşte mai întîi existenţa naţiumlor care locuesc [î]mpreună cu_
ei, căci aceste sînt domnii cei eininenţi ai pămîntului, ca cele ce sunt nemuritoarie, apoi indi-videle oamenilor muritori; ci ungurii nu vreau să ştiă nimica
de alte naţiuni, afară de cea ungurească; prin urmare, nici de proprietatea altor
naţiuni, afară de a celei ungureşti; aşiadar, cînd se fac că dau proprietate
individelor, atunci într-ade\ ăr o ieau de la natiuni si fac donatiune nouă
natiunii ung·uresti cu proprietatea românilor si ~ltor ~1atiuni.
'
'
'
'
'
Să considerăm, drept aceea, că uniunea dona ungurilor una ţeară întreagă, fără de nici o asteneală; că Ardealul e patria aurului şi a metalelor
noveri, care vor curge toate în punga naţiunii ungureşti; că sarea şi toate
bunătăţile patriei noastre vor adauge tezaurul ungurilor e paupertatea româ-nilor; eară feciorii româJlilor vor forma legiuni, care se vor bate pentru
gloria celor ce le-au şters numele cel glorios şi i-au batezat pe nume barbar;.
că patria noastră e cetate încongiurată de la natură cu muri cumpliţi, fără de
cari ungurii de pe cîmpii Panoniei sunt expuşi la toate atacurile inamicilor ca
nişte epuri pe şes; că tăindu-se Ardealul de că tră statul unguresc acesta ră
mîne ca un om fără de picioare, ciung şi desfigurat, de nu poate să se mişte,
mai ales către Moldov·a e România, ca să le cuprindă; că deacă nu se face
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uni-qnea cu Ungaria se rumpe legătura, care leagă pe ungurii din Ardeal cu cei
din Panonia şi atunci ungurii din Ardeal, fireşte, că se vor stinge pe încet,
fiind tăiată cuminecaţiunea lor cu creerii ungurismului din Panonia; din contră,
deacă se face uniunea, natiunea ungurească cea mică mai creste cu un milione
e jiumătate de români şi ~u vţro două cente mii de saşi, pe ca~i [î]i face unguri
uniunea îndată cum se va prochiama; să considerăm în urmă, că afară de
emolumentele 69 acestea, uniunea le dă ungurilor o putere ,nemărginită peste
Ardeal de a punere legi, de a comandare, de a ademenestrare ţeara numai în
folosul naţiunii ungureşti, fiindcă după uniune legea nu va mai cunoaşte alte
naţiuni; să le considerăm aceste toate bine şi vom afla ce este uniunea pentru
unguri şi pentru ce [î]i aşteaptă ziua mai tare decît imperatoarele oastei zil;ta
de triumf.
Ce este uniunea pentnt români? Deacă ne aduncem atninte ce au folosit
ron1ânilor toate uniupile de pînă act!;m, politice e relegiunarie, şi vom considera
că şi uniunea cea de acum numai spre binele ungurilor se urzieşte: potem
prevedere, ce va fi uniunea pentru :români. Cu toate acestea, să o cercetăm
ceva mai cu deamăruntul, ca să vedem şi să ne convingem că subt larva libertăţii şi a frăţiei, cu care ni se înfăţişează uniunea, ea nu acoperă pentru noi
libertate nici frăţia, ci numai serbitute şi o feară sălbatecă, care mănîncă
naţiuni.

Eu zic, că libertatea cea adevărată a verc6irei naţiuni nu poate fi decît
naţiunală. Care om nu se va sînţi vătămat pînă la inimă, deacă-1 vei opri să
nu vorbească, pe unul pentru că 1-a făcut natura mai tîrziu, pe altul n1ai repede
la vorbă, pe unul pentru că 1..:a făcut natura ungur, pe altul sas; deacă-1 vei
opri să nu îmble, pe unul pentru că are mers mai lin, pe altul căci păşieşte mai
repede decît alţi oameni; au nu li se va turbura ferea cînd [î]şi va auzi unul:
taci tîrziule; altul; tad moară de vînt; altul: ţine-ţi gura ungure, sasule etc.;
într-adevăr, toţi vor ferbe de tnînie, pentru că tot omul are voiă să vorbească
şi să meargă, cum i-a dat natura şi cum poate; şi cînd i-ai atacat libertatea
aceasta, i-ai vătămat totdeodată sînţămîntul de onoare, adecă: libertatea
vercărui om e legată de persoana lui cu cea mai strînsă legătură, e proprietatea
lui cea mai personală şi poartă chipul persoanei fiecărui om, aşa cît nimene
nu se mişcă, nu cugetă, nu VQrbeşte, nu îmblă ş.a. decît fiăcare în formele s~le.
Acum să trecem de la persoana omului la persoana naţiunii, care încă "aŢe ,4;
personalitq.te; deacă e drept că persoanele nu-şi perd natura, cînd se leaf~ ·~
într-un corp natiunale cu limbă si datini comuni si eată, că tot aceiasi vom fi
constrînsi a zicdre si de natiune, ~ă zicem de o pe;soană singură: că libertatea
naţiunii 'încă e leg~tă strî~s cu persoana ei, ca şi a persoanelor fireşti, deacă
nu mai strîns; libertatea naţiunii încă poartă chipul naţiunii, cum poartă
libertatea personală chipul persoanei omului; naţiunii încă i-a dat natura
fonne, precum persoanelor fireşti; cu persoana naţiunii deodată se naşte şi
libertatea ei, ca şi a persoanelor singuratice, şi cu persoana dimpreună se
stinge; tot ce adjută şi împedecă persoana, adjută şi împedecă libertatea naţiunii; tot ce lăţeşte libertatea aceea creşte preţul şi înalţă demnitatea naţiunii; cu cît [î]şi preţuieşte mai mult persoana sea oarecare naţiune, cu atît·
[î]şi preţuieşte mai mult, cu atît [î]şi ama 70 mai ferbinte şi libertatea şi cu atît
are mai mare preţ e respept înaintea ginţilor; face şi pa te lucruri mari pentru
onoare,. nu suferă nici un scăziămînt din libertatea sea, pentru că ea sînte,
că fără de libertate nu e onoare pre pămînt; si viafa natiunii fără onoare e
mai amară decît moartea; pentru libertate [î]şi p~ne a~erea 'şi vieaţa; libertatea
e coarda inimii ei cea mai personală, proprietatea ei cea mai naţiunală, inima
ei, sufletul ei, <:>rnamentul ei!
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Ce ar face ungurii, cînd le-ar cuvînta încă o dată de pe tron împăratul
următor: ungurilor! acum este epoca libertăţii; eu am pus
filozofia ca să fiă dătătoariă d~. legi în împărăţia mea; fiţi liberi toţi, votbiţi
ce vreţi, însă numai nemţeşte; ridicaţi-vă şco ale şi învăţaţi, însă numai neD;lţeşte; ridicaţi-vă teatre e tipografii, fac~ţ-i şi tipăriţi ce vă place, însă numai
nemţeşte; lăpădaţi-vă portul naţiunale şi limba voastră cea necultă, pentru că
asia cere unitatea si salutea statului, ca să fiă numai o limbă în scoale si în
t~atre, în case si în piete, în biserică si la judete. Au n-ar ridica ungurii e~răsi
furci, ca să spinzure portul nemţesc: cum au 'tăcut după~moartea împăratullii
Josef? Ce ar zice şi cum s-ar purta germanii, cînd i-ar face alt Napoleone
Bonaparte ca să-şi lapede limba cea aspră şi cînd le-ar impune limbă, legi, guberniu şi datini frînceşti, fir-ar acestea cît de liberali, chiar şi pînă la gradul cel
mai înalt republican? Cum s-ar mulţămi cu rusismul cabinetele, dietele şi universităţile de la Pest pînă la Berolin şi Gotinga, cînd i-ar constrînge rusul pe unguri
e germani la limba şi religiunea ortodopsă; apoi să-1 îmbrace de o sută de ori
mai liberarminte decît e îmbrăcat magiarismul? Acum închipuiţi-vă, că vin
nişte deputaţi de la Dieta ungurească în mijlocul acestei adunări şi încep a
cuvîntare în chipul următor: români! astăzi e ziua libertăţii tuturor; _pentru
voi încă sînt puse scaune la measa libertăţii; veniţi de şi edeţi şi voi judecători
de la comita te pînă la cancelaria de curte şi luaţi parte la toate onorile politice
e militari, însă numai cei ce stiti ungureste, ca ungurii născuti; acum e ziua
dreptăţii pentru toţi; veniţi to'ţi ~ei asupriti şi dăuna ţi de luaţi 'dreptate eftină
şi .răpede, însă vedeţi ca să vă fie scrise instanţele ung:Ireşte şi să luaţi tot...
dea una cîte un ungur lîngă·. voi, ca să vorbească pentru voi la judecător,
pentru că ştiţi, că mama noastră ceadulce, patria comună, nu mai suferă în
judeţe altă limbă, fără numai cea ungurească, nici să i se plîngă cineva, fără
numai cu lacrimi unguresti; astăzi e ziua luminii, scoalele tării sînt deschise
şi pentru voi, nu ca înai~te de 'impăratul J osef; în~ăţaţi, d~ept aceia, toţi şi
vă luminati, însă numai ungure-ste, pentru că asia cere unitatea statului!
Nu vă într~b, deacă s-ar afla ronÎâni, cari să acepte vero diregutoriă, în care
văd că le caută să lucr:e în contra naţiunii sele, pentru că vînzători au fost la
toată naţiunea şi vor fi; nu vă întreb deacă vor merge românii la judecători,
cînd vor vedea dreptatea legată de limba ungurească şi la şcoalele ungureşti,
cînd va fi acoperită luminarea cu. limba ungurească; ci vă întreb, au este aceea
libertate, care leagă onorile ţării ·numai de o limbă în ţeara aceea unde. sunt
mai multe limbi; au dreptate e aceea care o face statul numai celor ce ştiu
ungureşte; lumină adevărată e ·aceea de la care opreşt~ statul pe toţi cei ce. nu
ştiu ungureşte? Eu zic că aceasta nu e libertate, nici dreptate, ci este o calamitate mare pe acele popoare nefericite, care au căzut în astă groapă întunecoasă,
ce poartă nu1ne de stat.
. .
. -.
Ce folos ar avea naţiunea română de libertatea de tipar, care o promit
ungurii, cînd tipografia cea liberă nu va umbla fără numai pe folosul unguri~
mului si deacă va cutezia verun român a apărare interesele natiunii sele
tipariui unguresc [i]l va nota inaintea lumii ca pe un criminos Şi judeţele
[i]l vor certa? Ce-i vor folosi miniştri cei responsaveri ai naţiunii ungureşti,
care nu va suferi in sinul său nici un element străin neasemănat? Ce-i vor
folosi chiar şi la acea timplare, cînd ·ar fi români toţi miniştri din Budapesta,
deacă acestia nu infătisează natiunea română si interesele ei? Apoi, Dieta
cea anuă 71 ' au nu va fi 'a~eea Dieta tării si a nati~nii unguresti, legeferă perse'
'
'
'
cutătoariă şi stingutoariă de naţiuni? Care român poate credere, că Dieta
asta va purta grigia pentru inflorirea românilor prin cultura naţiunală, cînd
ni-o spun in faţă, că subt coroana ungurească nu pot fi mai multe naţiuni.

Josef în chipul

5-
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Ecaretate civilă? Aceasta atunci ar avea loc în stat, cînd ar apăra legile
statului într-o formă pe toţi cetăţianii şi le-ar face dreptate, fără să-i întrebe
de<l!că sint noveri seau plebei, mizeri s[au] avuţi, creştini s[au] păgîni, albi s[auJ
negri, barbari s[au] romani şi cînd le-ar deschide calea spre cîştigarea mijloacelor vieţii şi spre cultură tuturor intr-o formă; însă lucrurile nu merg aşia, ci din
contră, vedem că la judeţe 72 [î]şi face dreptate sieşi fiecare naţiune şi afară
de acestea [î]şi cearcă fiecare numai fericirea şi cultura sea; şi, în specie, -un-gurii şi saşii, de cînd locuesc împreună cu românii, numai într-aceea se ado-pera, cum să le iee locurile şi cum să-i ţîniă în paupertate şi în întunerec_
Deci nu potea să zică nimene, că românului tot una-i e, deacă-1 va judeca judet
unguresc au săsesc seau din contra un judeţ ales şi aşeziat de români. Ştiu:
că ungur-ului şi sasului nu-i e tot atît, de cine să fie judecat; pentru aceea şi-au_
apăraţ ei totdeauna cu atîta furoare 73 privilegiile, chiar şi asupra altora;·
pentn~ ce au cuprins ei toate diregutoriile lîngă împăratul, la guberniu şi la.
toate JUdeţele şi pentru ce vreau să le facă acum toate ungureşti? Doară ca.
să facă dreptate şi uşiurare rmnânilor? Nicidecum.; ci chiar din contră, ca.
să-şi facă singuri dreptate loru-şi şi românului să nu-i rămîniă nici un mijiloc·
de apărare; ei ştiu, că dreptatea e cum o fac oamenii; şi fiind oameni şi jude-;cătorii, judecînd fiecare după plecarea e patima sea, ca toţi oamenii, de i-ai
îngrădi cu o mie de legi: totuşi "plus valet javor in judice, quam mille leges.
in codice"; de unde urmează că nici o naţiune nu poate spera dreptate pentru_
sine e pentru fiii săi, cind e supusă la judeţele altei naţiuni, căci dreptatea.
nu depinde numai de la legi bune, ci şi de la judecători buni şi drepţi; şi precum.
nu poate fi nimine judecător drept în cauza se~, aşia nu poate să fiă nici O>
naţiune judecătoriă dreaptă preste alte naţiuni. In deşiert vorbesc de independ_enţa judeţelor, pentru că fiecare judeţ va judeca totdeauna după plăcerea
si în folosul acelui ce l-a asiezat, temindu-se ca să nu-l răstoarne: in desiert se
~ice că judecătoriului se cade a fi mai presus de toate respeptele de conf~siunelr
de naţiunalitate, de naştere şi altele asemeni; în deşiert, pentru că ace?stă.
lege morală nu garanteşte dreptate nici plebeului la judeţul aristocraţi!or,..
nici iudeului la judetul crestinilor, nici românului la judetele unguresti si~
săseşti; acestea vor t'ace totdeauna plăcerea şi vor cerea f~losul parti~ul~r
al castei, confesiunii şi naţiunii de care se ţin. La judeţele aceste ungureşti
fireşte că şi limba încă va fi ungurească; românul nu va pot ea duce nici un
proces in limba lui; mărturisirile românilor seau ale altora mărturisiri e documinte asupra românilor, aceştia nu le vor înţelege; nu se vor potea . inţelege
nici cu advocatii, nici cu judecătorii, nici acestia cu românii; si românii numai
atunci vor şti 'cum li-au curs legea pe la judeţe, cînd vor vedea pe executarii
că le au ereditatea si-i duc la furci.
Acum judecaţi' cum va putea fi românul ecare cu ungurul inaintea legii
in asemeni impregiurări, cînd românul numai cu gura ungurului va potea
vorbi cu judecătorii; şi aceştia vor judeca toţi după plăcerea ministrului dreptăţii ungureşti, acestei dreptăţi de cabinet, care-i ucide de 904 de ani pe
români!
De ecaretate relegiunariă nici nu mai voi să vorbesc. Ce ecaretate pot
să aştepte românii în a[nul] 1848, cî11d încă in a[ nul} 1842 deputaţii ungurilor
din Cluşiu sta[u] de episcopii românilor, ca să traducă numaidecit cărţile
bisericeşti pre limba ungurească? Frăţia asta nouă a ungurilor cătră miniştrii
bisericii române va sta numai intr-aceea, că-i vor mulţămi pre unii episcopi
s[au] preoţi mai de frunt~, ca prin aceştia să-i tămînde 74 şi să-i înşele pe toţi cu.
vorbe bune şi speranţe mincinoase. Văst-aţi numai înainte de oaredţi ani bise-
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rica unitrt din B.Jian, cop::rită cu tulei de cucuruz şi altariul îngropat în nea;
văst-aţi casa popii unit din Abuşi mai umilită decît o colibă de munte, dezgrădită cu totul şi fără de nici un edificiu de economie? Cipe să creadă că după
unirea asta nouă politică vor fi mai bine provăzuţi preoţii, mai bine coperite
bisericile şi casele lor? Dominiul bisericii române din Oarda posies în sute de
:ani, 1-au perdut biserka română la 1714 supt uniune cu proces de o zi. Eacă ce
ecaretate a produs uniunea religiunariă! Deacă a produs o ecaretate ca aceasta
uniunea cea sacră, ce ecaretate se poate aştepta de la uniunea cea profană
.care se urzieşte acum !
Se promite mai încolo ridicarea sierbituţii, unindu-se Ardealul cu Unga·.ria. Asta o cred. Ci eu cred că se va ridica şi deacă nu se va uni, pentru că i-a
venit timpul ca să cadă. O potere cumplită şi nevăzută, care lucră in contra
despotismului pretutindenilucră de mult şi la suruparea acestei cetăţi barbare
si murii 75 ei se vor răsturna amusi pe aceia, cari nu vor să o dărîme din amoare 76
.~ătre omenire. Vedem că ea s-a 'sters în Ungaria si va cădea si în Ardeal; dar
.deacă se va face Ardealul ţeară ungurească prin uniune, ~tunci libertatea
românilor nu va custa 77 doară nici un an si earăsi vor cădea în sierbitute;
~şi pentru ce? Pentru că în ţeara ungurească Şi libertatea încă va fi ungurească;
:şi aceasta va fi legată de condiţiuni, care românul nu le va putea implini
:se au nu le va îm:r;lini după aşteptarea şi plăcerea ungurilor; ungurii vor da
libertate numai celor ce vor voi a se face unguri: pe aceştia [i]i vor ajuta la
diregutorii politice, scolastice, bisericeşti etc.; le vor face venituri şi-i vor
lăuda în public; ear din contra, pe cari [i]i vor simţi, că nutresc sînţăminte
naţiunali, [i]i vor depărta şi-i vor c~rta. Care cunoaşte firea românilor, poate
prevedea, că nu se vor supune aşia uşior la măsurile unguritoarie; ungurii
'[i]i vor lua cu răul, ca să-i ungurească prin şcoală, biserică şi prin toate mijiloa-·
cele cele mai egoistice, cari [î]i pot veni în minte unui guberniu teroristic şi
tirănos. Românii nu vor asculta, le vor sta în contră si asia-i vor lipsi de libertate, cum i-au lipsit în sedii trecuţi, nu numai pe ro~â~i, ci chiar şi pe fraţii
lor. Ce cugetaţi deacă scriea Wesselenyi înainte cu oarecîţi ani, că nu1nai
acelor români să se dee dreptul de cetăţiani, cari se vor face unguri: au nu o
va pune condiţiunea asta ministeriul e Dieta ungurească a~um, după ce va
:avea pot ere nemărginită pres te români? Ba o va pune fără indoinţă şi eu
-cred că si stergerea sierbitutii cea de acum e nu1naiorîmă in unghita a tot înghiţitori~l~i ungurism, cu c~re vreau să-i prindă pe români ca pre 'nişte peşti
fără de pricepere.
Ce e drept, garda naţiunală, care se apromite in puntele ungureşti, e
.cetatea cea mai tare a libertătii si onoarea fiăcărei natiuni, asia cît fără de
acestea şi fără reprezentaţiun~ n~ţiunală poporul e nu~aio c'iurdă de vite,
.o turmă de oi, p2 care le mulge, le tunde şi le ucide un tir.an de păcurar, fără
.să se poată apăra de el; însă ce bucuriă vor avea românii,;,cînd [i]şi vor vedea
·feciorii înşiraţi in gardele naţiunali şi in regiminte, cînd ,acestea toate vor
fi ungureşti. Garda naţiunală, paladiullibertăţii popoarelor celor culte, rentru
.românii încorporaţi cu ţeara ungurească va fi numai instrument de asuprire,
-de stoarcere si de ucidere în mîna comandantilor unguresti. Pe românii dintr-un sat [î]i ~or rădica asupra altui sat român, care nu ~a voi a se unguri;
:Ia urmă [i]i vor face să şi joare, că vor apăra constituţiunea ungurească şi
vor custodi cu santitate 78 legile ungureşti, care sînt făcute şi se vor mai face
::Pentru stingerea naţiunii române.
Însă la ce să memorăm mai multe libertăţi ungureşti, cînd nu numai
'în 12, clară nici intr-o mie de punte ca aceste nu vei afla nici măcar o libertate, precum nici intr-o mie de trupuri moarte nu se află nici măcar o vieaţă,
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pentru că a eşit sufletul din toate; aşi a scoate şi uniunea sufletul din toate
libertăţile, omorînd naţiunalitatea; pentru aceia zis[e]i, că libeJ~tatea fiecărei
naţiuni nu poate ji decît naţiunală şi că libe1'tatea jă1'ă de naţiunalitate nu se
poate înţelege nici la un popo1' de p1'e pămînt.
Deacă e nimicită libertatea poporului fără de )J_aţionalitate e nimi~ită
tot deodată şi cultura şi fericirea aceluia, fiindcă fără de libertate nu e cu putinţă
cultura; deci obserbaţiunea asta singură ar ajunge, ca să vedem unde ne duc~
uniunea, periclitind naţiunalitatea; ci fiindcă cultura fiecărui popor astăz1
e măsura fericirii şi a securităţii lui, doară mai mult decît au fost oarednd;
să cercetăm mai de aproape legătura culturii şi a libertăţii naţiunale.
Poporul care cunoaşte cum că lumina ştiinţelor şi a artilor mai mult
nu poate fi proprietatea unor clase privilegiate, ci deve să se facă bun comune
a toată naţiunea, acela deve să facă din cultură negoţ comune a toată naţiu
nea. Să cercăm la popoarele luminate, care sunt mijloacele culturii? Şi vom
afla că acele sunt şcoalele şi institutele naţiunali pentru ştiinţe şi arti, eară
mijilocpl culturii politice in specie [î]l află1n in universităţi., Universităţile
nu sînt nicidecum mijloc arbitrar, ci sunt un mijloc necesar diptat de aceiaşi
indeginţă 79 firească a popoarelor chiamate la vieaţă politică, care i-au învăţat·
. pe oameni a seminare şi. a coacere pîne ca să trăiască; numai de la universităţi se poate aşteptarejureprudenţă luminată, de la şcoaleşj institute naţiu-_
nali, cultura naţiunii; ÎI).să chiar pentru că cultura ·e·puterea cea mai tare pre
pămînt si e o cetate nouă a unitătii natiunari; natiunea întreagă deve să-si
împreun~ puterile intru rădicarea a~estor' aşieziăminte şi să facă negoţ comu1~e
din cultură, de vrea să se bucure de frupturile ei ca de un bun comune; însă
cum se va putea apuca naţiunea de acest negoţ comune fără de limbă naţiu
nare? Să luăm, de exemplu, că Guberniul republicii frînceşti demandă învă
ţătorilor de prin institutele ţării, ca să nu mai facă învăţăturile în limba frîu-!
t:ească, ciîn cea latină; să zicem că tot asemeni·demandă şi Guberniul anglesc,.
Guberniile italice şi germane: ce' ar urma din această strămutare? Nu zic
că invătătorii acestor natiuni luminate n-ar fi in stare a face învătături si in
limba l~tină, dar mă leg' că n-ar trece mult şi universităţile acestor pop~are
n-ar fi mai luminoase decît· liceul catolicilor din Cluj; îndată ai vedea, că nu
le e îndemînă nici învăţătorilor, nici învăţăceilor a cugetare in limba lui Cicerone, ca in limbile lor; mintea ~-ar usteni subt greutatea cea străină, ştiinţa·
din zi in zi tot mai mult s-ar întuneca, s-ar face mai grea de învăţat şi mai
uşioară de uitat; toate regiunile ei şi cele mai luminoase s-ar împlea de erori"
cum era pe timpul despotismului limbii scolastice; şi .rătăcind odată mintea
de la calea cea adevărată, ar trece· cente de ani pînă si-ar veni in ori, ca să-si
cunoască rătăcirea; religiunea s-ar îngropa în fanatism şi filozofia n-ar fi
in stare să ridice piatra de·pe uşia mormîntului; invenţiunile e. descoperirile.
în arte şi în ştiinţă ar înceta 'îndată, industria şi comerciul, care numai la lumina'
ştiinţei înfloresc şi numai artea le poartă, mult s-ar împedeca şi parte ar.
cădea cu totul; starea cea înfloritoariă a omenimii de astăzi s..,ar veştezi; sîn..c:
tămîntul de libertate ar amorti si la natiunile libere, de n-ar nîai.rămînea
~ine să lucre pentru desjugare~ ~aţiunil~r asierbite. Însă io vă asecurez că·
naţiunile aceste luminate niciodată nu vor lua limba străină pentru învăţă..:
tură, ci vor demustra totdeauna cu consens universale, că natura pentru aceea
i-a dat limbă fiecărei natiuni, ca să se folosească cu aceeasi în toate nego'
'
"
ţele vieţii, precum i-a dat picioare omului ca să umble pe picioarele: sele>
urechi ca să auziă cu urechile se le, ochi ca să veaziă cu ochii săi; vai de omu
pe care-1 poartă altul; vai de naţiunea care nu îmblă pe picioarele sele seau
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nu vede decît cu ochii altei naţiuni; niciodată nu va pătrunde razia de cultură
la creerii acestei naţiuni, ci va rămînea purure întunecată ca orbul şi şierbă
naţiunilor răpitoarie.
Aşia vor păţi românii, deacă vor băga limba ungurească în şcoalele naţiu-
nari; ci cu atît vor merita mai mult dispreţul lumii; fiindcă trăim în seclul
luminilor, vedem descoperirile ginţilor luminate; ne spun toate acestea,.
că cultura lor cea adevărată numai de atunci se începe, de cînd au început a
învăţare în limbile naţiunali: anglii ne areată că cultura lor nu se poate înainta
decît angleste; a francilor, frînceste; a italianilor, italianeste; a germanilor~.
nemteste; si în urmă unguFii strigă de răsună toată lumea, ~ă natiunea ungureas~ă' nu 'se poate cultiva decît ungureşte; ce absurditate ar fi din partea_
românilor, cîrid ar zice în contra consensului tuturor ginţilor: aşia este că.
românul încă nu poate învăţa, nici i se cade a se cultivare, fără numai ungureşte.
Deacă vor învăta tinerii românilor la scoale unguresti, nu vor fi nici de un
folos naţiunii ro'mâne, pentru că în şco~lele ungurilo~ se vor deprinde ca să-i
înveţe pe unguri, nu pe români. Ştim cîtă împedecare a fost pînă acum pen-tru cultură limba latină ca limba învăţămîntului; şi afară de aceasta, pentru
români, lipsa scoalelor natiunale; cît asuda tinerii românilor; si ne miram
de unde vine, 'că au atît de putine cunostinte; si pînă acum ro~ânii tot au
mai învătat si în limba lor, cel' putin la 'Bl~siuf dar, deacă se vor propune
toate ştii~ţel~ în limbă străină ce iumină po~te să aştepte naţiunea noastră_
de la atari şcoale? E lucru cunoscut că preoţii ungurilor reformaţi sunt mai
buni oratori decît ai catolicilor şi ai românilor, pentru că înveaţă ştiinţele
şi arta retorică în limba naţiunală din tinereţe. Cîţi oratori e poeţi cu renume
ar fi creat şcoalele Blaşiului, cînd ar fi învăţat a perorare tinerimea noastră
nu nun1ai pro Milone şi pro Domo sua, ci şi pentru naţiunea noastră; nu
numai latineşte contra răpirilor lui Verres e a- conjuratului Catilina80 , ci şi
româneşte asupra tiraniei subt care gem românii! Ci să nu vă îndoirăţi cîtuşi
de puţin, că deacă nu vor avea românii şcoale naţiunali cu limba lor pentru
toate ramurile cunostintei omenesti, nu vor avea în etern nici politici e juristi,.
nici advocaţi buni, :ri.ici ~ratori e poeţi, cari să răspundă numelui lor; literah~ra
noastră încă nu va apuca niciodată peste mediocritate, ca si cunostinta limbilor clasice; si tot tezaurul cunostintelor anticitătii si al lu~ii de ~stă~i numai
cu ajutoriui limbii naţionale ;e poate cîştig-ar~. Cum va detuna deputatul
naţiunii în contra despotismului în adunări,_ deacă nu va învăţa din tinereţe
a-1 cunoaşte şi a-1 urîre; cum se va aprinde de amoarea libertăţii, cînd se va
naşte şierb altei naţiuni? Şcoalele ungureşti vor smulge din pepturile tinerilor
naţiunii noastre şi amoarea aceea, care o plantase într-însele matrile 81 române;
şi cu cît vor învăţa mai mulţi români la şcoale străine, cu atît va perde naţi
unea mai mulţi fii; lăcomia onorilor şi folosul privat [î]i va trage cătră străini;
ei vor ama numai limba ungurească, se vor încînta de frumuseţile acesteia
şi vor amira faptele naţiunii ungureşti, pentru că numai aceste le vor cunoaşte;
toată viaţa şj dorul lor va fi legat singur de naţiunea, care-i va amăgi cu frumusetea si cu bunăfătile· sele; de natiunea română nu-i va mai lega nimic,
rumpind~-se odată legătura cea de î~tîi şi cea din urmă a limbii naţiunali.
Drept aceia, deacă-şi vrea cultură oarecare naţiune, să se unească ce e
drept; însă nu cu altă naţiune, care vrea să-i iee naţiunalitatea dimpreună
cu cultura care o are; ci să se unească mai întîi cu sine însăşi, ca să se apuce
de cultura naţiunală cu poteri unite. Ce se ţine de români ar fi nebuniă, deacă
s-ar lăpăda de naţiunalitate-şi şi s-ar uni cu ungurii pentru cultură. Inţelep
ciunea spune că românul să se unească cu român, germanul cu german, şchi
aul cu şchiau, pentru înaintarea culturii. Aşiadară, românii mai întîi să se
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unească între sine spre acest scop de la Nistru pînă la Em, e de la En1 pînă
]a Tisa; apoi să se unească cu celelalte familii romane pentru identitatea
limbii şi cumnăţia cea firească a cugetelor e a sînţămintelor. O însoţire ca
aceasta poate să aibă loc şi fiind oarecare naţiune împărţită supt mai 1nulte
:gubernie, fiindcă n-are fire şi tendinţă politică, ci este destinată singur spre
înaintarea culturii umanitătii pe calea cea firească a natiunalitătii vercărui
popor. Aşia [î]i vedem pe 'germani şi italiani foarte uniţi întru' înaintarea
:ştiinţelor şi artilor, cu toate că sunt despicaţi în mai multe gubernie; însă
unitatea limbii [î]i leagă pre toţi, fire-ar sub gubern de sultan au republican.
Eacă ce însemnătate are limba naţiunală la toate ginţile: ea regulează
1niscările vietii la toate, ca creerii miscările trupului, le însufleteste e le înaltă,
da~ă o stimă' cum se cade; lipsa ei le 'duce la barbarie, deacă r{u' ştiu să se s~r
bească cu ea; numai în bratele ei creste artea si stiinta; numai cu aripile
.artei şi ale ştiinţei zboară industria şi ~egoţul; n'u~ai î~ aceste grădini înfloreţte fericirea naţiunilor; deci, care zice că naţiunea r01nână se poate cultivare
si în scoalele străinilor, acesta va ca natiunea română să rămîniă oarbă si
:Şerbă ~ltor naţiuni : ,)tic niger est hunc t~ romane caveto !"
'
Acum să vedem, cît adevăr cuprinde în sine acea teoriă faimoasă a
politicilor din Budapest şi a celor dimpreună cu ei advocaţi ai uniunii, cari
zic că precum cere unitatea statului uniformitate de drept, aşia cere neapărat
şi uniformitate de ljmbă pentru legi, pentru înlesnirea gubernării, pentru
.ştiinţă; şi cum că celelalte limbi nici din acea cauză nu se pot suferi, pentru
,că acelea nu sunt culte deajuns.
Un gubern de feare sălbatice iea numa-i zeciueala din animalile cele
blînde şi apoi le lasă să cînte, să răgească, să zboare şi să se guberne fiecare
după firea speciei sele. Deci un gubern de oameni e mai sălbatec decît fearele,
deacă nu suferă limbile altor naţiuni şi pe aceste a se gubernare vercare după
natura şi indiginţele sale. Însă mintea cea sănătoasă nu poate aprobare atare
stat. Deacă e de lipsă, ca să fie state pe pămînt şi deacă e statul tocma o necesitate de la natură, atunci statul fără de îndoinţă numai pentru aceea e de
1ips~t, că fiind în stat oaminii, să se poată apăra mai uşor într-însul decît afară
de stat: adică statul e un aşieziămînt ominesc spre apărarea persoanei şi a
bunurilor omenirii. Cînd zic că e asieziămînt ominesc, atunci voi să înteleg că
nici nu. e aşieziămînt îngeresc mai' presus de fire, nici nu debe să fiă institut
.diavolesc, iad inghiţi tor de libertate şi spaima ginţilor neputinţioase; cînd zic
spre apărarea persoanei, atunci înţeleg totdeodată şi libertatea şi onoarea,
căci oamenii, fără libertate şi onoare, mai mult sunt vite, care acum trag în
jugul unui, acum într-altui tiran, decît oamini; cînd zic spre apărarea bunurilor,
atunci înţeleg nu numai mîncarea şi băutura, îmbrăcămîntul şi locuinţa, ci
afară de libertate, înţeleg şi limba; căci cine va zice că limba e numai un
lucru de prisos pentru oameni si natiuni si că ar fi mai bine de oa1nini, cînd
ar fi muţi!; cînd vorbesc de om~nire: atun.'ci înţeleg toate naţiunile, căci cine
va zice că naţiunile nu sînt părţile omenirii?; în urmă, cînd zic naţiune, atunci
înţeleg persoana unui popor întreg, care e legat între sine cu aceeaşi limbă şi
dateni, căci cine va zice, că natura i-ar fi desbrăcat pe oameni de demnitatea
de persoană, cînd i-a unit într-un corp naţiunale cu legăturile frăţiei acestei
minunate?
··
Deacă odată e persoană fiecare om, atunci nu poate să fie un om mai
persoană decît altul; prin urmare nu poate să zică cătră alţi oamini: eu sunt
.statul, voia mea e lege pentru toţi; deacă e persoană vercare naţiune, atunci
una naţiune nu poate fi mai persoană decît alta; prin urmare nu poate să zică
cătră celelalte naţiuni din acelaşi stat: "numai eu sunt statul, numai limba mea
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poate fi limbă diplomatică, ear ale voastre deve să se smulgă ca neghina dim
grîn; eu singură voi pune deregutori, fără să întreb pe turmele neungureşti~
ce păcurari să le pun; nu n1ă voi uita, deacă vă veţi putea înţelege cu ei sau ba,
deacă veţi avea încredere în ei au ba, pentru că eu am voie şi potere să aşiez.
pretutindine oameni credinţioşi planurilor mele şi voi n-aveţi să mă întrebaţi
de ce fac aşia; ci voi sunteţi datorie numai să ascultaţi şi să daţi dare şi ostaşi" ..
Omul ce umblă să ucidă pre altul şi~a perdut dreptul de a fi suferit în sodetatea
ominească: aşi a şi-a perdut dreptul de a fi suferită între naţiunile de pre pă-
mînt şi naţiunea care lucră spre stingerea altora după atari maxime; o naţiune·
cu minte recunoaşte drepturi şi obligaţiuni împrumutate şi nu provoac~t pe·
altele, ca să se apere de ea ca de o feară sălbatecă. Bine a dispus natura, ca libertatea omului să nu fiă restrînsă, decît pînă cînd este acesta sub guberniul
cel firesc al părinţilor săi, care nu-i cade greu nimărui, tocmai pentru că este·
firesc; ear dacă ese de supt guberniul părintesc, natura nu va ca să fiă un
om şierb altui om, ci va să fiă liber în toată vieaţa; ea va- ca mai 1nulţi
oameni liberi să facă cun1inetăţi 82 , sate şi state libere şi aceste să se guberne
de gubernie aşieziate cu votul toturor liberilor, după legi puse de universitatea tuturor liberilor, nu cu mandate.
Cu această ecaretate a naţiunilor e legată strîns libertatea lor de a se·
dezvolta fiecare după firea sa în toate părţile vieţii statului. De aci urmează~
că pe lîngă toată unitatea statului nu este de lipsă nici uniformitate de drept,.
cu atît mai puţin uniformitate de limbă. Ce e drept, se zice că deacă n-ar fi
atîte drepturi într-un stat, cum sunt de exemplu în Austria: drept austriac,.
unguresc, săsesc, afară de cele bisericeşti al căror număr e şi mai însemnat;
ci deacă ar fi numai un drept în tot ţinutul statului, prin acesta ar creşte
· amoarea cetăţenilor· cătră patria comună; din contra, varieţatea drepturilor
particulari micuşiorează amoarea cătră aceeaşi şi flăceşte 83 statul. La aceasta
au observat de mult politicii cei mai mari, că sanitatea statului, ca şi a altui
corp organic, depinde de la proporţiunea părţilor şi a întregului. în care se
face dreptate fiecărei părţi. Un cetăţean, o cetate, o provinciă poate să-şi
. uite de statul de care se ţine: asta e o întîmplare de toate zilele, dar contranaturală; însă amoare adevărată numai cătră un stat ca acela pot să aibă
cetăţianii, în care toţi ieau parte la toate negoţele statului. Este o părere
falsă, deacă crede cineva, că do bînd este statul nimicind formele individuali;
cînd ar potea crea cineva în toată urb~a, în tot satul, un sînţămînt, încît să se
. ţină măreţ vercare că e membru al statului, prin acesta întregul statului ar
dobîndi pot ere nouă; aşi a dobîndeşte şi prin drepturile parteculari, cînd aceste
sunt puse de voia cea universală a popoarelor diferite; din contra, impunîndu-le un drept, care nu răspunde firei lor, înceată a luare parte la lucrurile
statului, se .înstrăinează de cătră el şi-1 părăsesc ( Savigny) 84 •
,
Deci, deacă unitatea statului nici atît nu cere, ca să fiă acelaşi drept
în tot ţinutul statului, cu atît mai puţin cere ca să fie numai o limbă, acolo
unde sunt mai multe. Unde e locuit statul numai de o natiune, ar fi nu numai
asuprire pe toată naţiunea, ci şi absurditate mare a adoptare o limbă moartă
seau stăină pentru legi şi gubernare, cum era pîn acum limba latină: asemeni
asuprire şi absurditate face naţiunea care cearcă a-şi impune limba pe cerbicia8 &
altor naţiuni într-un stat ca Ungaria, care nu stă numai din unguri, ci din milioni de şchiai, români şi germani. În specie, legelaţiunea 86 statului poliglot
tocma nu cere unitate de limbă; din contra, chiar şi des potul cel mai tirănos.
încă e constrîns a-şi publicare mandatele în limbile tuturor, ca să le poată.
urmare; cu cît mai vîrtos deve să recunoască libertatea limbilor un stat liber,.,
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de la care se cere mai mult şi în căutarea aceasta, decît de la un despot. Acesta
pune legi singur după plăcerea lui; voia lui este lege pentru toţi; eară în stat
liber nu poate fi lege, aceea ce voieşte numai un om seau o naţiune. ci deve
să fiă lege aceea ce voeşte şi doreşte tot poporul, toate naţiunile; putea-va
însă natiunea să-si descoperiă voia si dorintele, fiind oprită să nu varbească
în limb~ sa, fiind încuiată gura reprezent~nţilor săi cu lacătul altei limbi?
Fiecare naţiune are interesele sale; asupra acestora deve să se svătuiască în
.adunările cuminetătii, în adunări mai mari natiunali si în adunarea comună
a 1nai multor naţim.;_i; însă ce discusiune poate 'să se fa'că, unde nu e libertate
de vorbit în limba care o ştie naţiunea; poate-se combinare cu scopullegelaţiuniiJiberali astă condămnare la tăcere a unei naţiuni întregi? N eci neprapte-caveretatea87 aceea n-are loc, la care provoacă unii, zicînd că nu e cu putinţă
să se vorbească în mai multe limbi într-o adunare. De ce să nu se poată face
în Ardeal şi în Ungaria, aceea ce se poate airea? În a-dunările Elveţiei se vorbeşte în trei limbi; frînceşte, italeşte şi nemţeşte; în ale Belgiului eartă legea
să vorbească în limba belgică si frîncească; în Sardinia italeste si frînceste;
şi eată că ungurii, nici [î]s mai Îiberi, nici mai fericiţi decît aceste p~poare lu'minate; ba sunt foarte departe de ele cu toate cele.
Deacă şi-ar propune cineva ca să facă o carte de legi precisă şi frumoasă
ca Corpul Jurelui roman, atunci potem zice cu Savigny, că nici germanii n-au
limbă pentru acest scop măreţ; cu atît mai puţin ungurii; însă cînd vine vorba
că şi acele naţiuni au lipsă de gubernare în oarecare formă, n-au limbă cultă
-ca latina, atunci nu e mai mare absurditate pe lume, decît apologia despotismului limbistic, că limba cutărei naţiuni n-ar fi matură pentru legi şi pentru
.gubernarea poporului; deacă ar debea să aştepte cineva cu punerea legilor
şi ca gubernarea pînă ce se va cultiva deplin oarecare limbă, atunci poate
tot sta ca nebunul pe ţărmure, aşteptînd pînă va decurge rîul ca să treacă,
-că rîul şi cultura limbii vor curge în etern şi niciodată nu se vor fini. Deacă nu
sînt chiamaţi încă nici germanii la carte de legi, cu atît mai puţin sunt mai
chiamaţi ungurii decît românii; să ne uităm la limba legilor din Aproba tele
:şi din Compila tele ungurilor: ce va să zică: .. sectdjân levâk, olâh N atio, patiâltattnak, recepta religia; exeqdltassek, articulueinkat in toto et per omnia cassdljuk, annihildljuk, tolldljuk, ha impingdlndnak convincdltassanak toties quoties
exequdljdk ez articulâris poendt a causansoknak causdjokb6l emergdland6 poendhb6l .râta portiojok a Decretum tarta sa szerent etc., apoi: causdkban proceddlni
co1itribudlni a civilis jundusokr6l etc. încă şi: az oldh Vladica, oldh popdk,
.cinteremjeket, beszerikdjokat, articulus a lipitorokr6l" ş.a Ce cultură de.1imbă
va afla.cineva in acest gallimatias, de care sunt pline Aprobatele e Compila tele
ori unde le deschizi? Se pot ungurii gloria cu acest amestec de la turnul Vavilonului, ca cu o Minervă .născută de-a dreptul din capul lui Joue, ca să caute
cu disp:r;-eţ la limbile altor naţiuni mai culte decît a lor? Ce să facă dară germanii, ungurii, românii, şchiaii, neavînd nici unii limba matură . pentru
legi? Acepta-vor la,tina cea moartă au altă linibă străină? Aceasta însă n-ar
fi înaintare, ci regres şi asuprire; mintea cea sănătoasă le îndeamnă pre toate,
ca să. se apuce de jureprudenţă vercare cu limba sa,; naţiunile. să se suferiă
una p-alaltă pentru binele comune al tuturor, ca să se guberne vercare pe sine
însăşi şi atunci [î]şi va afla vercare cuvinte pentru dorinţe şi politicii încă
vor avea limba cultă de ajuns pentru carte de legi. Însă despotismul nu-şi
impune limba sa, pentru că doară n-ar fi culte celelalte limbi pentru scopul
p~blic; căci de aci ar urma, ca să facă chiar din contra, adică c:a să le dee ocaziune de a se cultivare; ci el vrea ca naţiunile să-şi uite cu încetul şi de numele
libertăţii, ca apoi la urmă să se stingă. dintr-însele şi sînţămîntul de libertate;
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pentru ~ceasta opreşte naţiunea despotică pe celelalte, ca să nu-şi rădice
şco ale naţiunali, zicînd că ştiinţele înalte nu se pot propune decît în lin1ba ei;
căci ea nu vrea 0a să se lumineze si altele, ci vrea să rămîniă oarbe si surde la
toate măsurile egoismuluiei; peiltru aceea opreşte adunările şi le' leagă de
limba sa, ca· alte naţiuni să nu se poată consultare despre cele ce le-ar fi de
·folos; pentru aceea pune)egile numai în limba sa, ca celelalte naţiuni să· nu
le înţeleagă şi să fiă constr,îns totdeauna a întrebare pe străini ce vor; pentru
aceea pune diregutori st:r;~ini c~ să nu se poată înţelege cu ei alte naţiuni, ci
să fiă constrînse a alerg<ire>.ÎJ1tr~al ziecelea sat, pînă vor da de cineva care să
le înţeleagă vorbele şi să le traducă chîrthiile. Nu-i ajunge că dă dare şi-i face
leafă diregutorului, pentru ca să răspundă şi el deplin numelui şi dătoriei
sale, ci afară de aceasta·. deve să cumpere şi traducerea charthiilor, care ar fi
obligat să le facă diregutqriul însuşi în limba acelui pe care-1 ating; într-adevăr,·· atare guberniu cu m~s1,1rile aceste nu doreşte nimic mai puţin decît a
uşiurare pe popor; el [î]şhcearcă comoditateasa, nu binele poporului; şi aceia
o îmbracă·în vestmîntul .J?.inelui pubilc, care nu i se şiede, zicînd că înlesnirea
gubernării cere unitate .de lîmbă, necutezînd a sta înainte cu comoditat a
asupritorului.
Au nu s-ar cuveni I,l1ai bine scopului societăţii, păcii şi fericirii naţiunilor
colocuitoare, ca unde vor fi numai unguri, acolo şi diregutorii să fiă num9-i
unguri ; 'unde vor fi nu:rpai români, acolo diregu torii încă să fie numai roinâ ni;
unde vor fi mestecaţi".acolo ....diregntorii.încă . să fie mestecaţi, pentru ca să
răspunziă 1ipselorpop0ruhii, fiindcă după mintea sănătoasă, diregutorii sunt
pentru popor; nu poporul pentru diregutori. Ce va zice poporul, deacă-1 va
întreba cineva, care dreptate [î]i este mai eftină: ceea ce se face într-ascuns.
cu scrisoaria de sute dţ coale, care nu le văd niciodată părţile litigătoare şi se
tragănă zieci şi sute de, ani :sau care se fineşte mult în două-trei zile, vorbind
părţile în limbile lor, în vederea şi auziul tuturor; şi care gubernare [î]i este
mai uşioară: cu diregutori,şi eli limbă străină seau cu limba sa şi cu diregutori
aleşi de popor din sînul său? De ce să nu poată fi mai multe limbi în adminis..:.
tratiune de aci înainte, cînd stim că pînă acum au fost în uz mai n1ulte limbi
la dicasteriile acestei tări si :O:efericirea tării n-a venit de la multimea limbilor
ci de. la 1nulţimea privilegiilor. Eară c!e se ţine de limba ron1ână, aceasta ~
limba oficioasă de cente de ani la toate scaunele de judecată ale protopopilor
si la Consistoriele românilor din Ardeal (aci adauge Bariţiu: "şi limbă politică
in Principatele Române"). Pentru ce să nu fiă dar matură pentru legi şi gubernare, cînd sunt tipăriţi într-însa codici de legi şi mulţime de alte cărţi?
Tăcem alte argumente mai mult curioase decît serioase ale ungurilor,
precum sunt, de exemplu: că unitatea limbii o ar cere şi unitatea coroanei
ungureş'ti şi dătoria de a se conserbare pe sine şi altele asemeni; le tăcem,
deoarece coroana cea ad-evărată a ţării, ce se zice acum Ungaria, nu sunt
cercurile de metal cele dela papa Silvestru, care încă se văd a fi date dimpreună cu simvolul: regnum unius linguae imbecille est; aşi adar nu spre stingerea altor naţiuni; ci naţiunile care locuesc pe pămîntul.Daciei şi al Panoniei~
acestea sunt coroana cea adevărată 88 a ţării şi ale acestei coroane sunt drep..:..
turile acele mari, de care nimărui nu-i este ertat a se atingere. Cu dă,tofia
ungurilor de a se conserba pe sine, ca să nu peară pentru puţinătatea lor, nu
este legat dreptul de a-i înghiţi pe românie pe şchiai; cine poartă culpa, deacă
a adjuns naiea 89 ungurească între Scila şi Caribde; ce ursită rea [î]i· împinge
ca să ridice asupra-şi toate vînturile, cînd ar debea să le aline; să 1nînie prţ.
toţi zieii, cînd ar .devea să-i îmblînzească; ce politică e despre partea lqr,·
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.de se pune cu atîte poteri în contra naţiunilor, cu care ar devea să lege cele
mai tari legăminte, ca să-şi apere fiinţa comună de duşmani comuni?
Din toate aceste urmează, că unitatea limbii în statul poliglot nu o cere
~nici unitatea statului, nici unitatea legelatiunii, nici înlesnirea, eftinătatea si
repeziunea gubernării, nici starea culturii altor limbi; ci o cere, precum am zi~ ..
~nutnai comoditatea despotismului şi cugetul lui cel nelegiuit de a răpire liber- .
iatea naţiunilor, ca să domnească preste ele.
Deci naţiunea ungurească nu poate să pretindă privilegiu preste alte
:naţiuni, nici în respectul limbii, ci deve să se mulţătnească şi ea cu ecaretatea
şi cu dreptatea. Numai pînă unde ţine dreptatea e umanitate; dincolo de dreptate locuiesc feare sălbatice. N-are naţiunea ungurească nici un scop necesar,
nici o indeginţă adevărată, care să nu le aibă în ac~eaşi măsură şi celelalte
·naţiuni. Pofta domnirii preste celelalte nu e ~ndeginţă adevărată, ci e numai
:paropsism de friguri, care lăsîndu-o odată, va peri şi cel apetit spuriu de a
înghiţire pe alte naţiuni. Deacă au lipsă ungurii să vorbească ungureşte în
:adunările lor- si care tiran ar fi atît de nebun, ca să-i facă o vorbire în limba
<-Care nu o cunos~- au şi românii tot aceeaşi lipsă; cum încape dar aci limba
-diplon1atică? Deacă nu-şi poate închipuire ungurii, cum să-i guberne cineva
·cu diregutori străini şi cu limbă străină, care nu o înţeleg, românii încă nu
văd pentru ce să fiă lipsa- ungurilor riiai înteţitoariă decît a românilor şi în
eeăutarea asta; deci, deacă e si aci tot aceeasi lipsă si tot acelasi drept ecare
·runde este temeiul privilE~giului limbii lor? De~că-i co~strînge natura pe unguri
'CU necesitatea cea mai imperioasă, ca să înveţe în limba lor toate de la alfa
pînă la omega, tot acea natură [î]i face şi pe români şi tot cu asemeni necesitate şi tot pentru asemeni scop, ca să înveţe româneşte. O natură le-a născut
pe toate naţiunile, o amoare le-a vărsat în inimă spre limba lor, un sînţămînt
.de onoare bate în inimile tuturor şi un scop le-a prefipt toturor: şi acest scop
·nu se poate ajunge, deacă va domni una peste alta, ci numai domnind drept
·>ecare -peste toate ... Unde are aci -loc privilegiul vercărei limbi, pînă cînd va
sta numele de drept e de libertate pe pămînt; se au doară ungurul are privile;giu şi' spre a-şi amare limba mai ferbinte decît românul pe a sa şi ca să fie
mai superb cu originea sa cea scutecă 9 !!, decît românul cu cea italică? Pînă
·cînd nu se va atinge sînţămîntul de amoare şi de onoare din pepturile tuturor
românilor - nicidecum.
Asia este, fără de natiunalitate nu e libertate, -nici lumină nicăiri, ci
pretoti~de numai catene, î'ntunerec şi amorţire; ce este apa pentru peşti,
:aerul pentru zburătoarie şi pentru toate vieţuitoariele, ce este lumina pentru
vedere, soarele pentru creşterea plantelor, vorba pentru cugetare aceea e
naţiunalitatea pentru vercare popor; într-însa ne-am născut; ea este mama
noastră; de suntem bărbati, ea ne-au crescut; de suntem liberi, într-însa ne
mişcăm; de sunte1n vii, într-însa viem; de suntem supăraţi, ne alină durerea
-cu cîntecele naţiunali; prin ea vorbim şi astăzi cu părinţii noştri, cari au trăit
înainte de mii de ani; prin ea ne vor cunoaşte strănepoţii şi posteritatea pres te
·mii de ani; naţiunalitatea e îndemnul cel ·mai potente spre lucrare pentru
Jericirea genului ominesc; pe care nu-l trage inima a lucrare nici pentru a
naţiunii sale gloriă şi fericire, acela nu e decît un egoist perdut pentru umanitate, de care e păcat, că 1-a decorat natura cu· forma de on1; naţiunalitatea e
:libertatea noastră cea din urmă si limanul salutei noastre venitoarie; numai
libertatea aceasta n-a răpit-o pîn:ă acum nici un barbar de la români, după
-ce le-au luat toate; de 17 cente de ani se luptă genul rmnân în depărta ta
Dacia cu toate turmele barbarilor, si ancora aceasta a tinut naiea română
in contra tuturor valurilor, de nu s~a cufundat în abisul' peririi cu barbarii
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împreună. Şi eată că uniunea cu Ungaria acmn va să frîngă şi să smulgă.
această ancoră de mîntuire, va să strice acest organ al vieţii româneşti, va s~
răpească de la români şi libertatea cea mai de pre urmă. Asta e unz·unea pentr1f
români! Pentru unguri e vieaţa; moarte pentru români; pentru unguri liber:tate nen1ărginită; pentru români sierbitute eternă. Unindu-se naţiunea română
cu Ungaria, nu va avea nici şcoale, nici diregutori naţiunali, care să poarte
grige de scoale si de interesele natiunali, nici chiar biserică natiunală; toate·

de

aceste se 'vor bateza a doua oară

pe nume unguresc; toate se v~r îmbrăca

în

veştmînt unguresc; din ora în care se va dechiara naţiunea pentru uniune,.
se va ~nv?i Ja perirea :sa înşăşi: ea va începe îndată a se stingere şi a peri ca
un arbore 'fulgerat; atunci nici: om, nici Dumnezieu nu-l mai poate scăpare·
pe român de perire naţiunală, pentru· eă învoindu-se la sentinţa morţii sale,.
va arăta că preoţii ~oroâni era[u] trecuţi<de mai înainte la idolii gintei străine,.
patricii lor era[u] cumpăraţi, poporul vîndut şi toată naţiunea era moartă.
mai dinainte; şi ungurii acum îi fac numai îngropaţi unea cea de batjocură.
Şi întru adevăr, cine ne-ar potea scăpa de perire, cînd Dumnezieu astăzi
nu mai învie morti; doară se încrede cineva în cultura de astăzi a românilor,
că se va înfrunta 'cu toate atentatele unguresti; ci rău s-ar însielare rmnânii,.
cînd şi-ar cerca scăparea într-astă cetate fără de 1nuri şi pără~ită de custozi:
au nu pentru aceea vreau ungurii să facă ţeară ungurească şi din Ardeal, ca
apoi să poată preface toate institutele de cultură a1e Ardealului în institute
ungureşti [?]; ce va fi de literatura noastră, cînd ''or fi îndreptate asupra ej
toate tunurile ungurismului, ca să o sufle în vînt "ut corpora lente augescunt,.
cito exstingvuntur; sic ingenia, studiaque oppresseris facilius quam
revocaveris" (Tacitus, Agric. c. III.); seau doară să aşteptăm, pînă [î]şi vo:r
uita si limba toti românii, ca atunci să vează si 'orbii si să zică: acum vedem
şi noi', că ziău u~iunea asta a fost periculoasă pentru r~mâni! Dar ce ~a folosi
atunci strănepoţilor degeneraţi, că vor cunoaşte rătăcirea părinţilor lor celor
fricoşi şi ticăloşi; ce le va folosi, cînd [î]i va fi răpit cu sine torentele unguris~
mului, de nu se vor mai potea întoarce înapoi; în deşiert se va n1ira posteritatea,.
cum de n-a1n cunoscut noi, că fiecare naţiune numai atîta onoare şi ·valoare·
are înaintea statului, cîtă onoare si valoare are lin1ba ei; în desiert se va n1ira,
cum de n-am văzut noi în seclull~minilor si al natiunalitătii, ~e este natiunalitatea; cum. n-an1 prevăzut perirea gintei ~oastre,' cînd ungurii ni-o spu~ea[u}
cu zieci de ani mai înainte, că vor să-i stingă pe români. Aşia posteritatea
română se va mira de nesîntirea noastră si ne va blestema în morminte, căci:
am ascultat cu nep{tsare sentinţa de moarte a gintei noastre; căci n-ain recurs
chiar şi la cele mai din urmă mijloace pentru apărarea nurnelui rmnân; căci
nu ne-am ridicat toţi pentru unul şi unul pentru toţi, ca să depărtăm de la
strănepoţi această infamie nemeritată. Au nu era lucru mai strălucit şi mai
măret înaintea oamenilor si a dumnezieilor, ca srt ne ostim pentru nemurire
si m~i bine să descinden1 'toti în morminte la părintii' nostri încoronati cu
gloriă, decît să lrtsăm o infam'iă sempiternă ereditate ~eferi~iţilor noştri 'stră
nepoti; ce limbă poată să spună amarui, care-I suferă numai în trei zile omul
condi1nnat la moarte; dar apoi amarui unei naţiuni cine-I va spune, pe care·
o ar vinde fiii săi cei înţelepţi? Ce condei poate să descriă durerile celui îngropat
de viu: eacă, el se deşteaptă în mormînt, [î]şi muşcă buzele şi-şi roade tnîinile
de desperaţiune, că nu-i luceşte nici o raziă de scăpare în fundul mormîntului z.
ci durerea acestui nefericit e scurtă, eară durerea unei naţiuni ce merge spre
perire va trece împreună cu istoria din seclu în seclu şi de la generaţiune la:.
generaţiune, cînd nu se va mai auzi nici o vorbă română între Olt, Mureş şi
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'Thisa, cînd sunetele cele dulci ale limbii noastre se vor fi schimbat de mult
în sunete barbarice amorţite, cînd nu· se vor mai gloria strănepoţii celor de
.astăzi, cum că sunt viţă de supt ceriul cel blînd al l taliei, cînd le va fi ruşim~
-de memoria Scevolilor, Bruţilor, Scipionilor şi vor jura, poate, că se trag de-a
·dreptul din turmele lui Aţila; atunci sapa şi aratrul barbarului va scoate · .
din pămînt cîte o peatră romană, ca să mărturisească, cum că _p,etrile au mai
:multă sîntire de veneratiune cătră memoria natiunii celei de întîi care a figurat odată'în lume, decît' milionii de legiunari pe' cari ne-au aşie.iat aici Traian,
·ca să custozim nemoartă gloria numelui roman; şi noi, în loc srt o mărim, o
;am 1nicusiorat, o am întunecat, o am vîndut si, împreună cu natiunea, o am
îngropat 'în anul 1848!
'
'
Deci să considerăm bine, deacă nu voim a lăsare atîta gele după noi;
:să considerăm cum au petrecut părinţii şi străbunii noştri sub domnirea ungurească; cum n-au vrut ungurii a respeptare dr~pturile românilor niciodată;
,curn s-au adoperat din contra totdeauna a-i turbura între sine cu tot genul
·de uniuni înşielătoarerie, cu tot genul de promisiuni mincinoase; şi îp. urmă,
·cum că libertăţile uniunii ungureşti pentru români nu sunt libertăţi adevă
rate, ci numai amăgiri, cu care îndulcesc veninul uniunii, ca să-1 -facă plăcut
la băut; atunci urmează de sine .ce să facă românii în aceste împregiurări.
Mie mi se vede a fi de lipsă ca:
I. Ce se ţîne de întrebarea uniunii: Adunarea să răspunzi_ă sărbătoreşte,
·după data91 marilor noştri străbuni, cum că: "Senatus et Populus Daco-Roma-:-.nus beneficii et injuriae memor esse solet. Coeterum Ungaris, quoniam non
_poenitet delicti gratiam non facit, foedus et amicitia dabuntur cum meruerint'~
.adecă: , ;senatul e poporul daca-român ţine minte facerea. de bine şi nedreptatea .
.Pe unguri, fiindcă nu le pare rău de relele ce i-au făcut, ci încă vrea[u] a-i face
.un rău şi mai mare, nu-i ieartă; uniune şi amiciţiă va lega cu ei, cînd o vor merita".
Aşia, numai cînd o vor merita, atunci să lege uniune şi amiciţiă românii cu
·ungurii, adică cînd vor recunoaste libertatea natiunii noastre, cum pretind
,ei de la români si de la alte nati~ni, ca să le recu~oască libertatea lor. Numai
-după ce va fi co~stituită şi org~nizată şi naţiunea română pe temeiul libertăţi~
•ecari, atunci să facă federaţiune cu ungurii pentru apărare comună, cum face
··O natiune liberă cu altă natiune liberă. Fără conditiunea libertătii ecari~
:româ~ii să nu păşiească cu u~gurii la nici un gen de u~iune, ci să se' unească
·cu naţiunile care. recunosc libertatea naţiunilor şi o respeptează în fapţă.
Verce chiamare la uniune, afară de conditiunea libertătii natiunali, e chlamare la sierbitute, la care toată naţiunea 'liberă va răspunde' cu dispreţ, ':~
_protesta sărbătoreşte în contra ei şi se va apăra. Aşia se cade să facă şi românn:
Acest lucru mi s-a părut cel mai greu, ca românii înainte de toate să-ş~
:facă raţiunile cu uniunea aceasta şi să se dechiară, că-i cunos~ _pericolul ŞI
nu-l vor. Deacă s-ar dechiara românii pentru uniune, ar fi constrînşi a merge
-orbeşte încotro i-ar duce ungurii; de sine n-ar putea lucra nimic pentru binele
·naţiunii române.
II. Fiindcă naţiunea, adunîndu-se din toate părţile la această sărbătGa
:riă a libertăţii, areată că nu mai va a fi supusă altor naţiuni, mi se vede a fi
·de lipsă ca conştiinţa şi voia aceasta a naţiunii, Adunarea să o îmbrace în
veşmîntul cel mai sărbătoresc, adecă_t să prochiame libertatea si indepe1~dinta
:na_ţiunii române.
'
'
Aceasta asia o înteleg : că natiunea română scutură jugul constitutiunii
yngureşti, care de o _pa;te ~î]i nimic~a naţiunalitatea, de alta călca în pi~ioare
.libertatea poporulm. Naţiunea română, prochiamîndu-se, dechiară sărbăto
:reşte, că de aci înainte nu se va cunoaşte obligată decît prin legile care se vor
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pune în d~etele ţării, ~nde va fi reprezenta.tă .şi ea d~pă drep~at~ şi ~cuvii~ţă
si se va hnea dătoane cu ascultare numa1 duegutonlor aleş1 d1n s1nul ~au.
Natiuriea' română dâ de stire natiunilor conlocuitoare, că vroind a se constitui
:şi ~rganiza pe temei naţhu.1.ale, ~-are cuget duşman în contra altor .naţi~ni şi
.cunoaşte. acelaşi drept pentru toate, voieşte ~-1 respeptare ~u s1ncent~te__,
.cerînd respept împrumutat după dreptate; pnn urmare, naţ1unea romana
nici voeŞte a domnire preste alte naţ.iuni, nici nu va .suf~ri a fi su~usă ~ltor~,
.ci voeşte drept ecare pentru t9ate: ;us semper quaesttum et aeq11,abtle, alwqutn
-:non esset jus (Cicero). Mai încolo:
Iii. Fiindcă naţiunea, ajungînd la conştiinţa libertăţii, de aci înainte
nu se mai poate por)ta ca sierbitoariă altor naţiuni, ci va a se ţînere e a se
portare ca o naţiune liberă, mi se vede a fi de lipsă ca obligaţiunea aceasta
:Si cu jurămînt încă să o întărească; adică: Adunarea să depună jurămînt în
~umele a toată naţiunea· cum că niciodată nu se va lăpăda de naţiunalitate -şi,
ci o va apăra În etern cu poteri unite în contra tuturor duşmanilor şi pericul,elor;
.şi cu poteri unite va lucra pentru vieaţa, onoarea, cultura şi firicirea ei în toţi
tempii venitori.
J urătnîntul acest nu este decît simbolul uniunii cu care i-a legat matrea
natură pre toti·fiii natiunii noastre, atunci cînd le-a dat aceea~i limbă, arătîn
.du-le, că prec'um sunt uniţi cu limba, aşi a se cade să fie un~ ţi şi cu inima la
toate lucrurile, care sunt spre luminarea, libertatea şi binele naţiunii. Precum
am arătat, naţiunile colocuitoarie tot cu uniunile i-au stricat pre români;
<>dată cu uniuni politice, apoi cu uniuni religiunarie; şi românii au făcut
totdeauna acea eroare mare, că nu s-au unit între sine, ci, spre scăderea naţi
unii noastre, cu străinii; aceasta mi deve să mai fiă, precum nici aceea, că
.desfăcîndu-se Adunarea să se desfacă si această unire frătească, care o serbăm astăzi cu atîta pompă şi cu atîta a~gurie ferici, pentru ~ă libertatea nu se
poate revindecare numai într-o Adunate; şi revindecîndu-se, deve apărată
şi conserbată în toate timpurile; aşiadară Şi- unirea încă deve să înflorească
totdeauna între români ca mijlocul cel de întîi al revindecării şi conserbării
libertăţii naţiunali, al cărui lipsă nu o poate plini nici un mijloc altul fără
de uniune; de aci se cunoaste necesitatea ca Adunarea să se lege sărbătoreste
cu jurămînt, în numele a t~ată naţiunea, ca precum e unită astăzi la un sc~p
în această Adunare, aşia va rămîne unită în sempitern: va apăra existenţa
:şi libertatea, şi va lucra pentru cultura şi fericitatea naţiunii întregi cu poteri
unite; uniunea întărită într-acest chip va forma o potere naţiunală, care va
.cîştiga respept naţiunii române şi înaintea acelora, cari pînă acum n-au recunoscut nici o obligaţiune cătră români (aci strigară mai mulţi din adunare:
.,dar, să ne unim, ca nu mai fie uniţi şi neuniţi între români").
. Fraţilor! Să nu cugete cineva că aş înţelege uniune dogmatecă, c01Îfu:
siunală, religiunariă prin 1J.niunea de care vorbesc. Scopul meu nu e a chiamare pre români la uniune conjesiunariă, ci la uniune naţiunală, cu care au
fost uniţi între sine românii şi atunci cînd nu era pre pămînt formele religiunilor cele de astăzi şi vor fi şi cînd nu vor mai fi aceste. La această uniune [î]i
chiam io pe români cu toată seriozitate, pentru că sunt convins din profun-dul inimii, că naţiunea română nu s-a adunat aici, ca să se facă unită seau
:neunită, ci ca să se facă liberă înainte de toate, apoi cultă şi fericită; libertatea
:însă nu e legată, nici se cade a fi legată de o religiune seau de alta, ci deve să
fiă comună tuturor religiunilor: cel ce leagă libertat,ea de religiune n-are
:idea nici de libertate, nici de religiune şi merită compătimire, ca. un fanatic
::rătăcit seau despreţ ca un om răutăcios. Deci, eu zic, _să nu încercăm nici o
uniune religiunariă, ca să nu tulburăm uniunea aceasta frăţească naţiunară,
1

care se află acum între români, fără de ·care nu se poate scoate la cale nici
un lucru necesar spre restaurarea şi înflorirea naţiunii noastre. Nu se poate
tulbura bună înţelegerea românilor cu nimic mai uşior decît cu prozelitismul
religiunar, care i-a sfîşiat pe români pîn la episcopul Ioane Bob. Numai de·
cînd a încetat acest prozelitism sub ultimii doi episcopi uniţi, de atunci au.
pace românii si numai de atunci înfloreste între ei ·această frătiă îngerească".
care o vedem personificatâ în Adunarea' prezentă. Ce se ţine d~ unire şi neunire, acesta,' ca un lucru al constiintei, deve lăsat pe sufletul fiecărui român.
si fiecărei comunităti, să vează ;i să-'si aleagă cu voia liberă, deacă-i cere feri~irea, cultura şi pa~ea dinl~ntn~, ca 'să fie unit au neunit; verce prozelitism
despre partea altora în acest obiept este crimă în contra păcii naţiunali; cine
poate asecura, că s-ar putea face o uniune ca aceasta religiunariă într-o parte
seau alta? Şi cunoscînd misterul lucrurilor relegioase, despre o parte, eara
despre alta fanatismul şi măestria celor ce-şi pescuesc folosul în turbure la.
asemeni împregiurări, cine poate a~ecura că va sta mîne şi deacă s-ar face
astăzi? Au nu· se poate scula astăzi un Şofroniu, mîne un Atanasiu, ca să.
predice unul în contra uniunii cu pălăria în bîtă, celălalt pentr.u uniune cu
icoana sinodului de la Florenţa în rudele praporelor92 neunite? Şi atunci ce
va fi de pacea, cauza si fericirea natiunală? Asiadar, românii să nu încerce
nici o uniune religiunariă, ci să întăre~scă legătur~ uniunii naţiunali, jurîndu-şi
credinţă, că nici o împregiurare nu-i va abate de la cauza naţiunală. Deacă.
vor rămînea românii în această uniune naţiun_ală, atunci vor rădica cu poteri
unite fonduri naţiunali, şcoale pentru comunităţi, gimnazii, academie, universităţi, institute de arti, societăţi de economiă, de ştiinţă şi prin acestea [î]şi
vor cîştiga respept şi valoare în lume;.îndată ce se vor apuca de aceste condiţiuni necesarie ale vieţii naţiunale, vor vedea că problema naţiunii nu se desleagă, certîndu-se pre pămînt asupra unor lucruri, care nici în cer nu-s definite,.
ci cum: că la acelea se cer toate puterile naţiunii, de ar mai fi încă împărţită.
în de două ori două confesiuni, pe care însă uniunea naţiunală nu le supără:
din contra, uniunea religiunariă se luptă ÎIJ. contra tuturor confesiunilor şi
surupă şi uniunea naţiunală.
Din această uniune sărbătorească şi obligare către cauza naţiunală.
urmează, că românii să nu-şi încreadă cauza episcopilor singuri. De 150 de ani,.
de cînd cunoastem mai de-amănuntul întîmplările românilor, cauza natiunii
române o au portat numai episcopii singuri; şi eată că naţiunea pînă ~cum.
n-a făcut încă nici un pas înainte: ea trage şi astăzi tot în jugul constituţiunii
ungureşti, în care trăgea la 1744, cînd dede pentru prima dată Inocenţiu.
petiţiunea pentru naţiunalitate. Ce este cauza? Pe Inocenţiu 1-au încurcat
în proces, de .a fost constrîns a luare lumea în cap. Lui Arone i-au dat a înţele
gere că să nu easă din sfera sa cea preoţească la lucruri politice. Pe Rednic şi
pe Gregoriu Maior i-au abătut de la politică la ,predicarea uniunii. Pe Ioan.
Bob [î]l feceră de se lăpădă de cauza naţiunală, care o aşternuse însuşi, în
numele naţiunii, la dieta din 1791; această rogăminte a românilor din 1791
e cunoscută publicului, fiindcă Q a tipărit încă atunci Eder sasul, c~ note;~
însă proieptul Dietei de atunci, aşternut maiestăţii, la rugăminea românilor,.
nu e cunoscut pînă acum. In acest proiept de lege, zice Dieta că episcopul I. Bob.
a aşternut două petiţiuni, una pentru toată naţiunea română, alta pentru.
clerul unit; (ce? doar clerul unit nu este parte a naţiunii române, ca să fie
necesariă petiţiune separată pentru el?); Dieta se apucă în preambulul proieptului a demustrare că românii de astăzi nu sunt strănepoţii romanilor vechi,.
afară de cei din Hunedoara; iară în proiept zice că petiţiunea aceasta nu
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cuprinde dorinţele naţiunii române, ci ,,est foetus tantum quorumdam inquzeto-yum ingeniorum, id quod ipse Illustrissimus Dominus Episcopus Fogarasiensis
J oannes Babb in medio Statuum constitutus confessus est'', adică: cum că
_petiţiune~ _na}i~nii a~ ~i nun1ai născoc.itu~a unor. ~ap~te nestîmp~rat. e.
. Aşia
:au făcut Illlmicn romamlor totdeauna ŞI aş1a fac ŞI 1n zma de astazi, ca reduc
.dorinţele şi indeginţele tuturor la unii puţini, ca să-i pedepsească pe aceştia
~si să-i asuprească pre toţi. Cine ar fi crezut că episcopul Bob va compromite
~auza, vieaţa şi onoarea unei naţiuni întregi cu o dechiaraţiune ca aceasta!
]nsă aceasta asia fu si e învătătură îndeadjuns, ca natiunea să nu-si lase cauza
si vieaţa nici p~ sufletul u.nui ~m singur, fire-ar şi epis~op, nici pe inima acelora,
cari [î]i pun în deregutorii străinii şi-i plătesc anume; pentru ca să le spună
:românilor: că ei nu pot purta diregutorii în stat ca români; că naţiunea ron1ână
:nu se poate recepe ca să fiă alăturea cu celealte naţiuni; că în· aceste împregiurări nici vorbă nu poate fi de. naţiunalitate română, nici de gubernare în
.limba română; că institutele şi şcoalele nu pot fi decît ungureşti şi că românii
:nici lipsă nu au. de institute şi şcoale naţiunale; nici împregiurările nu ieartă,
.ca să lucre si românii pentru existenta, cultura si fericirea lor si altele asemene.
Pe acestia bine să-i cunoască români'i si să se fer~ască de ei, ca de niste dusmani
ai cult~rii omineşti, care o împedecă in partea naţiunii române, cî:r{d [î]i ~prese
pe români de la cultura naţiunală numai pentru folosul l~n- cel privat; un om
inţelept, fiă episcop au secular, nici îmbiat nu va lua singur asupra-şi cauza
naţiunală; cu atît mai puţiit se va duce la Viena fără plenipotinţă de la naţiu
_ne, cun1 s-au dus I. Bob cu sîrbul Adamovici; ci, că spiritul nevăzut, va
:învăţa pe naţiune, cum să urmeze exemplul altor naţiuni luminate şi fericite,
:folosindu-se de toate mijloacele de însoţiri, adunări politice şi bisericeşti,
.ridicînd fonduri si institute nationali de care se sierbesc si alte natiuni pentru
fericirea lor. Cu~ va. merge e~onomia casei, cînd va zi~e părint~le cătră fiii
:si domesticii săi: voi siedeti fiilor si dormiti, că le voi face io toate; cum va
:lnerge economia satuiu1, c~re va ~sculta de tabernariul93 ce le zice: oameni
buni! nu mai ararăţi, r1u mai semănarăţi, nu mai lucrarăţi nimica; veniţi la
n1ine în tabernă de beţi, jucaţi şi ţîneţi sărbătoariă, că le voi face eu toate
lucrurile voastre. Aşia ;va merge toată economia politică a naţiunii noastre,
·deacă 5e va lăsa naţiunea numai pe episcopi şi pe cei ce sunt puşi ca să minţă
:înaintea lumii şi pe la gubernie, că naţiunea română n-are lipsele, carele au
·toate naţiunile şi că ei nu-[i] foloseşte aceea ce foloseşte la toată lumea.
Care fiind asia, fratilor, dati srt mai aruncăm încăodată o căutătură
:preste zilele naţiu~ii noa;tre, de ~înd geleşte sub domnirea ungurească; daţi
:să reculegem cu mintea încăodată, deşi este lucru trist şi dureros, cum i-au
.asuprit şi cum i-au batjocorit ungurii pe români cu legile care sunt destinate
.de la natură spre apărarea oamenilor; cum s-au unit cu toate ginţile asupra
~lor; cum i-au privilegiat asupra naţiunii noastre şi pe saşi şi pe sîrbi şi pe toţi,
-ca să-şi poată vărsa veninul asupra românilor şi acolo unde nu-i adjung dinţii
.cei răutăcioşi; cum i-au oprit de la şcoală ca să rămîniă orbi, de la direguitorii ca să n-:.aibă apărători; pe cari nu i-au putut strica cu uniuni politice,
,i-au încîlcit cu uniuni religiunarie; şi acum, cînd se anunţă libertatea la toată
lumea, ei ne anunţă stingere de tot. Aşia fraţilor! Închipuiţi-vă încăodată,
.cum că această mie de ani a tiraniei unguresti e numai o zi în vieata cea dureIoasă a naţiunii noastre; închipuiţi-vă că dimineaţa ne-au băgat î~ jug, toată
..ziua ne-au mînat, şi acum, cînd veni seara ca să răposăm, numai pentru aceea
se ieau jugul de pre cerbici, ca să ne omoariă. Care naţiune de pre pămînt nu
.:s-ar rădica de la mic pînă la mare, cînd [î]şi vede numărate. zilele vieţii? Libertatea vercărui popor e bunul lui cel mai înalt şi naţiunalitatea e libertatea

pe
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lui cea din urmă : ce preţ mai arţ vieaţa lui, după ce şi-au perdut tot, care-1
facem' demri ca să mai fie pe pămînt? În mîna acestei Adunări e pusă vieaţ!J.
si moartea, soartea prezentă si venitorul, nu al unui om, ci al unei naţiuni
Întregi: ce va răspunde Aduna~ea înaintea na:ţiunii, a lumii şi a posterităţii~
cînd ar_ subscriere sentinţa de moarte asupra naţiunii sale? Deci, f~aţilod,
nu vă· uitarăţi la pretensiunile ungurilor cele nedrepte, nici la acei puţini
înşielaţi şi înşielători dintre rioi, cari, în speranţa lefilor ce aşteaptă în împără
tia ungurească, tîn cu ungurii si zic că apără onoarea si salutes natiunii noastre;
~onsideraţi că ~ceştia sunt dători a lătrare pentru ~sul ce li-1 ~runcă străinii
ca să latre pre fraţii lor şi să muşte pe naţiunea şi mama lor însăşi; feriţi:vă
de ei, căci nu sunt români. Căutati la această multime de români, care stngă
în numele a toată naţiunea: să i-Iu ne ducem la 'measa libertăţii ungureşti,
căci bucatele ei toate sunt îtiveninate94 ; să nu ne vindem ţeara şi limba, că~i
perzîndu-se odată, nu se mai poate cîştiga; uniţi-:vă cu poporul toţi, preoţi~
noveri, cetătiani, ostasi,' învătati si vă consultati cu un cuget asupra mijloacelor reînvi~rii naţiun~i, pentni că. toţi sunteţi 'tii ai aceleiaşi mame şi cauza
este comună; ţineţi cu poporul toţi, ca să nu rătăciţi, pentru că poporul n~
se abate de lanatură, nici nu-l trag străinii aşia de uşor în partea lor, cum [î]I
trag pe unii din cele[l]alte clasi, cari urlă împreună cu lupii şi sfîşiă pe pop~r
dinipreun:ă cu aceştia; nu vă abatereţi de la cauza naţiunală de fri~a luptei;
cugetaţi că alte popoare s-au luptat cente de ani pentru libertate. Insă cînd
vi se va părea lupta cu neputinţă, cînd vă vor rădica greutăţile asupra voastră
ca valurile mării turhate asupra unei năi, cînd va deslega principele întunerecului pre toţi necuraţii şi-i va trimite ca să rumpă legăturile frăţiei voastre
şi să vă abată de la cauza şi amoarea gintei noastre la idoli străini, aduceţi-vă
aminte atunci cu cîtă însufleţire şi bărbăţiă s-au luptat străbunii noştri din
Dacia pentni existinţa şi onoarea naţiunii noastre, precum ne-au lăsat scris
Bonfiniu cu aceste cuvinte: "Coloniae Legionesque Romanae, inter barbqros
obrutae, Romanam tandem lingvam redolere videntur, et ne omnino eam deserant, ita reluctantur, ut non tantum pro vitae, quantum pro lingvae incolumitate certasse videantur. Quis enim assiduas S armatorum inundationes et :Cotharum, item U nnorum, V andalorum et Gepidarum eruptiones, Germanorum
excursus et Longobardorum, si bene supputarit, non vehementer admiretur_,
servala adhuc inter Dacos et Getes Romanae lingvae vestigis"; adecă: "Coloniile şi legiunile romane, copleşite de barbari, ţin încă limba romană şi ca să
nu o piardă cu totul, atît de tare se luptă, încît se pare că nu s-au bătut.atît pentru
ţinerea vieţii, cît pentru incolumitatea95 limbii. Căci computînd bine desele inundaţiuni ale sarmaţilor şi ale goţilor, apoi erupţiunile [h]unilor, vandalilor şi
ale gepidelor, incursiunile german'îlor şi ale longobarzilor, cine nu· s~ va mira
foarte că încă s-au ţinut 'Urmele limbii romane între daci şi gete". Aşi a, ~raţilor!
Aduceţi-vă aminte atunci că vă strigă din mormînt străbunii noştri: fiilor!
noi încă am fost nu o datăJn împrejurări grele, cum suriteţi voi astăzi; noi
încă am fost încungiuraţi de neamici în pămîntul nostru, cum sunteţi voi
astăzi şi de. multe ori am suferit doară şi mai mari rele decît voi; fost-am cu
goţii, dară nu ne-am făcut goţi; ·fost-am cu [h]unii, dar nu ne-am [h]unit;
fost-am cu avarii şi nu'ne-am avarit; fost-am cu bulgarii şi nu ne-ambulgărit;
cu ruşii şi nu ne-am rusit; cu ungurii şi nu ne-am ungurit; cu saşii şi nu.ne-am
nemţit. Aşia este fiilor! Nu ne-am ungurit, nu ne-am rusit, nu ne-am nemţit~
ci ne-am luptat, ca români, pentru pămîntul şi numele nostru, ca să vi-1
lâsăm vouă dimpreună cu limba noastră c'ea dulce ca cerul sub care s-a năs
cut; nu vă nemţităţi, nu vă rusirăţi, nu vă ungurirăţi, nici voi; rămîneţi
cr~dincioşi neamului şi limbii voastre~ apăraţi-vă ,ca fraţii cu puteri unite în
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pace ŞI In rezbel; vedeţi cum ne-am luptat noi penţru limba şi romanitatea
noastră: luptaţi-vă şi voi şi le apăraţi ca lumina ochilor voştri, pînă ce se va
restaura Capitoliul şi va trimite la voi senatul e poporul roman pe Traian
cu legiunile preste Dunăre, ca să vă încoroneze cu laurul nemuririi pentru
constanţa şi bărbăţia voastră! Dixi et salvavi anirriam meam96 •
Bnşură tipărită sub îngrijirea lui Al. Papiu Ilarian în editura C. Gerold şi fiul
cu titlul: Raporturile românilor cu ungurii şi principiile libertăţii naţiunali
desfăşurate de Simeon Bărnuţiu la 11./2 mai 1848 în sienţia preliminare a Adunării
naţiunale în biserica eate rată din Blaşiu, ediţiunea II, Viena,
18.52, 59 p.
(Bibl. Acad. R.S.R., Bucureşti, foto 27 809- 27 833); Papiu a republicat
discursul fără modificări în Istoria românilor, II, p. 307-363; N. Popea, Memorialul arhiepiscopuluişi mitropolitului Andreiu baron de Şaguna sau luptele naţionale
politice ale românilor. 1846-1873, I, Sibiu, 1889, p. 83-130; T. Păcăţian, Cartea
de aur ... , vcl. I:. p. 375-388; S. Bărnuţ, Discursul ţinut în catedrala din Blaj
la 2/14mai 1848 {Insoţit de Elogiul lui Bărnuţ de Gr. Mârzescu), ediţie îngrijită.
de M. Dragomirescu şi Em.Gîrleanu, Bucureşti, 1909; G. Bogdan Duică, Simeon
Bărnuţiu. Românii şi ungurii. Discurs rostit în catedrala Blajului la 2/14 mai 1848,
Cluj, 1924, p. 9-47; C. Bodea, 1848la români. O istorie în date şi mărturii, Bucureşti, 1982, p. 446-484.
1

E =şi.
Campana =clopotul.
3 Aici şi în alte cîteva pasaje din discurs, Bărnuţiu confundă poporul maghiar cu aristocraţia, iar populaţia săsească cu patriciatul.
4 Venitoariă = viitoare.
5 Prier = aprilie.
6 Secii = cei fără minte, cu capul sec.
7 Vero = vreo.
8 Ministeriul =guvernul.
9 E vorba de fapt de dorinţele clasei dominante ungare.
lO Noverii = nobilii.
11 Urbi = orase.
12 Caretătile ~ calitătile.
1 3 Ostari ·= ostasi.
'
14 Calililor = căilor,
drumurilor.
1 5 Un banc= O bancă.
16 Sînte = simte.
17 Zi de domnesc = zi de slujbă iobăgească sau de robotă~
18 Leşinare =letargie, somnolenţă.
1 9 Speriinţe = experienţa.
20 Secur = sigur, cert.
21 Fedul {ele la latinescul fedus-federis} = alianţa, federaţiunea, uniunea.
22 Catene = lanţuri, cătuşe.
23 Deve {de la verbul italian dovere =a trebui; la persoana I sing. indicativ prezent:
egli eleve sau clebbe =el trebuie).
2 4 Exagerare retorică.
25 Ecaretete = egalitate.
2 6 Aruga = aroga.
27 Bărnuţiu se referă la înţelegerea din 1437, survenită între nobilii maghiari, conducătorii
secui şi patricienii saşi după înfrîngerea răscoalei iobagilor, care erau în majoritatea lor români;
înţelegerea a avut un evident caracter de clasă, fiind îndreptată contra iobagilor.
2
~ Legiui =judeca.
29 Adunările marcali = adunările sau congregaţiile stărilor privilegiate, care se întruneau
periodic la nivelul comitatelor şi la acela al scaunelor secuieşti.
3 0 Oratorul are în vedere stadiul inferior de civilizaţie cu care au venit ungurii la sfîrşitul
secolului al IX-lea în Europa, ca de altfel şi celelalte popoare migratoare.
31 Schiai = slavi.
32 Trăsuri = trăsături, caracterizări.
33 Sempiternă = eternă, veşnică.
34 Statelor = stărilor sau categoriilor sociale privilegiate.
35 Septa = secta.
36 Neaveri ~ nen,obili, neaveniţi .
1

2

•

~
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Legelativ = legislativ.
(de la latinescu vulnero-vulnerare) = vătămată, jignită, rănită.
39 Demanda =comanda, ordona, pretinde.
4 0 Fumul = domiciliul, locuinta.
41 Bărnuţiu dezbate în acest alineat aspecte ale inegalităţii, care se manifestă în orinduirea..
1eudală chiar şi în sînu} clasei dominante.
42
Veza = sat lîngă Blaj (situat pe malul stîng al Tîrnavei Mari) azi cartier al acestui oraş.
43
Şpanii e judeţii domneşti = administratorii şi juzii domeniali sau vechilii conacelor
nobiliare.
44 Aratrul = plugul.
45 Colonului = iobagului.
46 Limba schiaească =limba slavonă.
47 Anunei = atunci sau acum.
48 Interpretare eronată.
49 Custozii = apărătorii, paznicii, îngrijitorii; aici cu sensul de înalţi prelaţi ai bisericii
greco-catolice.
5 Manuducea =dirija, conducea.
51 Vulnerile = rănile.
5 2 Patrele reptore = părintele rector.
53 Meseraveră = mizerabilă.
54 Subditelă (de la latinescul subdo-subdere-subdidi-subditum) = subjugare, supunere.
5 5 Invedendă = de invidiat.
5 6 A ore (de la latinescul ora-orare) =Ja cerere sau uneori.
37
38

57

Vulnerată

Desdăunare =despăgubire.

5 8 Sineni = chinezi.
59 Să se receapă = să

se recunoască.
Seditiuni =răzvrătiri, răscoale.
61 Intopsecat =intoxicat.
62 Remn =regat, stăpînire.
63 Les (de la cuvîntul italian leggere; la perfectul simplu persoana I sing.: io lessi =eu
dtii, iar la pers. III sing. : egli lesse
el citi) = citit.
64 Să properăm = să grăbim.
65 Dumeri = domoli, potoli.
66 Să= de.
67 Cornu copia =cornul abundenţei, al îmbelşugării.
68 Asteneală = osteneală.
69 Emofumentele =foloasele.
' 0 Amă (de la latinescul ama-amare) =iubeşte.
71 Anuă = anuală.
'i2 Judeţe =judecătorii, tribunale.
'i3 Furoare =pasiune, furie.
"'" Să-i tămînde = să-i amăgească.
'i5 Muri= ziduri.
"76 Amoare =dragoste.
"77 Custa = dura, trăi, vieţui, consta.
'18 Santitate =-sfintenie.
79 Indeginţă = ne;oie, lipsă.
·'SO Titluri ale discursurilor lui Cicero.
81 Matrile =mamele.
60

=

·82 Cuminetăţi

83 Flăceste
84
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=

=

comunităţi.

slăbeste.

Fr. K. Savigny, 'jurist german de 'origine franceză (1779-1861).
Cerbicea = gîtul, ceafa.

86 Legelaţiunea =legislaţia.
87

Nepraptecaveretate = nepracticabilitate.

88 Avevărate =adevărate.

Naia = nava, corabia.
= scitică.
91 Data = datina, obiceiul.
92 Rudele praporilor = bucăţi de lemn lungi şi subţiri în vîrfurile cărora sint prinşi
prapurii.
93 Tabernariul = cîrciumarul, hangiul.
94 Combătînd uniunea Transilvaniei cu Ungaria, susţinută de nobilimea maghiară,
:S. Bărnuţiu a exagerat aici, ca şi în alte cîteva pasaje, contradicţiile dintre români şi unguri,
:ignorind faptul că. secole de-a rîndul cele două popoare au trăit alături în mod paşnic.
Sll

90 Scutecă

.

9&

Incolumitatea (de la latinescu incolumitas-incolumitatis) =

sănătatea, siguranţa.

nevătămarea.
96 Autorii, care au editat discursul lui B[trnuţiu ulterior broşurii şi lucrării lui Al. Papiu
Ilarian, au procedat la modificări ce au vizat adaptarea textului la ortografia în vigoare pe
vremea lor.
Totodată 1-au redat într-o formă eliberată parţial de latinisme, pentru a fi accesibil unui
cerc mai larg de cititori. În "Cuvîntul înainte" la Elogiul lui Bărnu~ de G. Mârzescu, care preceda Discursul publicat în 1909 sub îngrijirea lui M. Dragomirescu şi Em. Gîrleanu, se fac
următoarele aprecieri, la paginile 3-4: «Acest discurs, care are mişcări oratorice de o înaltă.
valoare literară, păcătuieşte din punctul de vedere al limbii: într-însa se încrucişează, în privinţa
vocabularului, influenţa teoriilor lui Aran Puntmtl şi aceea a latiniştilor, cum erau Cipariu şi
Lauriân, iar în privinţa sintaxei influenţa limbei nemţeşti şi latineşti şi apucătura provincialardelenească a graiului. Din această pricină, acest discurs este greu de citit în original, cu
atît mai greu, cu cît ortografia cipariană adaugă o piedică mai mult. Spre a face accesibil
publicului cult românesc aceasta însemnată operă, am căutat, pe de o parte, să redăm textul
original într-o haină ortografică modernă (cu excepţiunea doar a cuvintelor "năciune", "constituciune", pe care le-am lăsat scrise "naţiune", "constituţiune"), iar pe de altă parte, să-1
facem accesibil, înlocuind vorbele şi întorsăturile de frază neînţelese, fără viaţă şi greoaie, pe care
limba literară de azi nu le sufere, cu cuvinte şi expresiuni primite şi recunoscute. Astfel, în
această carte se găsesc faţă în faţă amîndouă redacţiile şi cititorul poate găsi un temei sigur
spre a studia şi a-şi însuşi învăţăturile adînc naţionale, ce acest discurs cuprinde )>. Prin urmare~
autorii precizează că au înlocuit cuvinte şi chiar "întorsături de frază", pe motiv că erau greoaie
şi dificil de înţeles. Meritul ediţiei din 1909 constă în faptul că a redat paralel textul vechi publicat de Papiu Ilarian şi cel modernizat de cei sub îngrijirea cărora a apărut broşura, astfel că
cititorii au posibilitatea să-şi dea seama în ce măsură s-a modificat discursul original.
La rindul său G. Bogdan-Duică mărturiseşte în Postscriptumul de la p. 5: "Textul meu
(puţin mG>dernizat) l-am controlat pentru înţeles după ediţiunea de la Viena, care a fost publicată
şi în A. Papiu Ilarian,I storia românilor din Dacia superioară (Viena, 1852), tom. II, p. 307-363,.
dar şi ca broşură separată". Apoi Duică adaugă: "Ca dicţionar am jertfit unele, cîteva, vorbele
curioase, ca de ex. deve =trebuie ... cele mai multe vorbe le-am păstrat, pentru ca să păstrez
astfel culoarea latinizatoare a vremii''. Aşadar şi Bogdan-Duică recunoaşte că a înlocuit, ,cîteva"
cuvinte din textul original. E adevărat, în cazulluij modernizarea n-a impietat asupra fondului.
În sfîrşit, C. Bodea declară, la pagina 483, că a reprodus discursul, "după ediţia cu ortografie modernă" a lui G. Bogdan-Duică, deşi e evident c.ă a consultat atît broşura din 1852,
cît şi volumul II alI storiei românilor din Dacia superioară, publicate de Papiu Ilarian. Domnia
sa procedează, deci, asemenea lui Bogdan-Duică, la înlocuirea a o serie de cuvinte şi la modernizarea altora.
Modernizări asemăn~toare se pot observa atît în .l'vfemorialullui Popea, cît şi în Cartea
,ze aur a lui T. V. Păcăţian. In plus, în lucrarea lui Păcăţian discursul este redat trunchiat, datorită cenzurii.
Autorii prezentului volum consideră că exigenţele de ordin ştiinţific impun :r;espectarea
întocmai a textului lui Papiu, întrucît este cel mai apropiat de anul cînd discursul a fost rostit
de Bărnuţiu în catedrala de la Blaj. De aceea au evitat orice înlocuire a unor cuvinte cu altele
moderne. Au preferat să redea în notele de la subsol corespondentul de astăzi al expresiilor, care
vădeste influenta curentului latinist. Modificări nu au făcut decît în sensul aducerii textului Ia
ortografia actu~lă. În această privinţă au ţinut cont că lai:iniştii scriau o serie de cuvinte după
etimonullatin, pentru a le evidenţia originea romanică, dar le pronunţau ca în limbajul vorbit.
Al. ]?apiu Ilarian:, de pildă, a tipărit discursul! ui Bărnuţiu pe baza ortografiei cipariene. Conform
acestei ortografii, în scrierea cultă trebuiau evita te: vocal ele obscure ă şi î, diftongii ea şi oa,
precum şi consoanele s, ţ, ~t, şi z, care nu existau în vocabularul limbii latine. În consecinţă,
pentru redarea vocalei ă se putea recurşe, în funcţie de forma latină a cuvîntului, fie la a (dreptatei =dreptăţii), fie1a e (rei= răi). In cazul vocalei î variantele erau mai m~lte: a (anca=
încă sau dand = dînd); e (pene = :pînă sau pament-pămînt); i (incet = încet); o (fontana =
fîntînă); u (facundu-1 = făcîndu-!). In schimb, diftongul ea pretindea numai e, (pare=părea sau
eca = eacă), iar oa doar o (piciore =picioare sau tate = toate). Pentru consoana ş se recomanda mai frecvent s (pusi= puşi sau si= şi) d;1runeori şi sch (Schaguna = Şaguna). În locul
lui ~t se scrie sci sau sce (desceptat =deşteptat sau omenesci =omeneşti). Tot la s simplu saU:
dublu se apela pentru a reda x. Consoana ţ, în schimb, se putea scrie în trei forme şi anume.
cu ti (tiera =ţara sau demanaţia = dimineaţa), ci (facia =faţă) şi c (cinta =ţinta sau pucin =
puţin). Tot ti se utiliza pentru ehi şi ci (tip = chip; întipui = închipui, reutatios = răutăcios).
Pentru consoana z se recurgea frecvent la d (dic =zic sau dile=zile), dar uneori şi las (resbel =
rezbel). La fel se apela la dipentru j (medilocul =mijlocul). Nu erau rare cazurile cînd ciparieniiînlocuiau în scris unele vocale cu altele tot din vocabularul limbii latine, pentru a evidenţia
originea romanică a cuvintelor. Astfel citeau inimă însă scriau anima. La fel stăteau lucrurile cu
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-trimite = tramite, cu punem = ponem. Scriind ponem ieşea mai convingător în evidenţă că
·deriva din latinescul pono - ponere.
Precizăm că Papiu n-a fost totuşi consecvent cu ortografia cipariană, deoarece aceleaşi
.cuvinte le-a redat şi în forme apropiate de scrierea actuală. De pildă, scim apare şi sub forma de
~ştim, ponem şi cu aceea de·pu,nem, iar conjuncţia şi este redată şi cu e (în italiană e =şi), în
cadrul aceleaşi fraze .. În tot cazul, în transcrierea discursului nu am păstrat din forma latinizată
.,decît jontana şi ponem, întrucît ele sînt atît de apropiate de fîntîna şi de punem din limba romană,
incît nu există nici un pericol de a fi confundate cu alte cuvinte. Toate celelalte cuvinte le.:.am
adus la ortografia actuală. În forma tipărită va apare deci inimă şi nu anima, ştim şi nu scim,
.zile şi nu dile etc. În sfîrşit, mai precizăm că am eliminat u final mut, pe care nu-l citeau nici
~dparienii. Am reţinut totuşi u final în cazul acelor substantive proprii, care redau numele de
familie într-o formă mai românească (de exemplu: Bariţiu, Bărnuţiu, Cipariu etc.). Am menţinut
:şi suntem pentru sîntem.

2
::Blaj, 14/15 mai 1848
Adunarea din 15 mai e Adunare generală naţiunală a ginţii române din
·Transilvania; Adunarea generală naţiunală-română în ziua de n1îne să pro.,chiame sărbătoreşte libertatea şi independenţa naţiunii române; să depună
jurămînt de credinţă împăratului e1 naţiunii române; să se şteargă iobăgia;
-românii să proteste în contra uniunii Transilvaniei cu ţeara ungurească 2 •
Publicat de Papiu, Istoria românilor, II, 214.
E =şi.
..
Textul reprezintă moţiunea adoptată de cei prezenţi în catedrala de la Blaj, cu ocazia ·
·discuţiilor pe care le-au purtat în noaptea de 14 spre 15 mai, după discursul lui S. Bărnuţiu.
1

2

3
·Blaj, 15 mai 1848
:PROTOCOLUL 1 GENERALEI ADUNANŢE A NAŢIUNE! ROMÂNE DIN
ŢINUTĂ LA BLAJ ÎN ANUL 1848, MAI, ÎN 15/32

ARDEAL,

După ce prinţipiul cel mîntuitoriu al genului omenesc, prinţipiul şi
:-spiritul dreptăţii, libertătii, egalitătii si frătietătii au răsunat în toată luminata
.Europă şi au străbătut' şi pînă 1~ r{oi în' Ardeal, naţiunea română, privind
'Înprejurările de faţă ca doritul timp al redobîndirii drepturilor politice, au
-cugetat ca să se adune pe dumineca Tomei, 8 mai/26 aprilie a[ nul] c[urent]
]a Blaj pentru aşiezarea unei petiţiuni, care să o aştearnă la onoratele sfaturi
.şi rînduri a[le] Transilvanii, ce s-au hotărît a se aduna pe 29IJ1ai a[rtul] c[urent]
]a Clusiu, ca naţiunea română să-şi redobîndească drepturile ·politice; ca~e
·înprejurări, înţelegîndu-le înălţatul regesc Gubern prin înduratul său decret
~dtto 17 apr[ilie] cătră amîndoi episcopii româneşti, măriile sale domnii Ioan
.de Lemeni şi Andrei Şaguna, adresat, au intiinat că interita3 ' Adunanţă să nu
:·se ţie la duminec'a Tomei, ci lăudaţii episcopi, spre scopul menit, să denomi:neze după dumineca Tomii oricare altă zi şi să conchiame..Ia. adunare,.pre toţi
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protopopii şi din mireni pre cei mai deştepţi şi mai pricepuţi şi aciasta să o
arate înălţatului regesc Gubern. În înţelesul lăudatului decret gubernial, d.d.
·episcopi, înţelegîndu-se împreună, prin părînteştile sale ordinaţiuni, au con.chie:mat Naţiunea română la adunare, defigînd, terminul pe 3/15 mai a[nul]
.c[urent], au făcut aceasta înălţatului regesc Gubern cunoscut. În urma cărîi
incunoştiinţări, în[ălţatul] regesc Gubern, prin graţiosul decret dtto ... s-au
:îndurat nu numai a aproba Adunanţa generală a Naţiunei române, ci totdeodată au denmnit pre4 episcopi[i] români ai 5 Ardealului, Ioan de Lemeni şi
.Andrei Şaguna, de prezidenţi, precum şi pe măriile sale d.d. Nicolae Bânfi,
supre1nul comite al Bălgrad~lui de Jos 6 şi Ludovic de Sabo, consilier regio
gubernial, în calitate de comisar[i] regio gubernial[i] la această adunanţă.

1-a

şedinţă

La 3/15. mai 1848. Dimineaţa la 6 ceasuri s-au început d-zeiasca slujbă în
biserica catedrală şi după chemarea duhului sjînt7 săvîrşind s[fînta] liturgie
-episcopu[l] Ioan de Lemeni, împreună cu mai mulţi canonici, preoţi şi diaconi,
Ja 1/2 la 10 ceasuri 8 , fiind 9 membrii Adunanţei româno-naţiunale generale
adunati înaintea bisericii catedrale si în tîrg în număr foarte mare, s-au ales
.o dep~tăţiune spre chiamarea dom~ilor prezidenţil 0 , precum şi spre poftirea
.domnilor comisari regeşti guberniali. Prin aclamaţie s-au denumit deputăţiuni
in urma cărora d.d. prezidenţi şi d.d. comisari regioguberniali, între glorioase
.strigări de .vivaturi, au venit în n1ijlocul poporului şi anume înaintea bisericii
eeatedrale, unde cuprinzînd lăudaţii prezidenţi 211 , şi comisari 112 , locurile
,cu veni te, s-au deschis Adunanţa generală a Naţiunii române din Ardeal,
ţiind d. episcop Şaguna un cuvînt plin de însemnătate, deşteptătoarie de cea
mai sfîntă credinţă şi dragoste cătră prea bunul nostru monarh Ferdinand
:şi toată augusta casă austriacă, cătră Naţia română şi toate celelalte naţiuni
,conlăcuitoare 13 în Ardeal, răsunînd adeseori cele mai sincere vivaturi din inima
română, comăndînd tuturor rîndul bun, liniştea şi pacea; s-au cetit tot prin
.d. episcop Şaguna decretele prin care s-au aprobat conchiamarea acestei
Adunanţe româno-naţiunale generale şi s-au denumit d.d. episcopi de prezi·denţi, iar d.d. Nec[ulaie] Banfi, graf şi supremul comite al Albei de Jos şi
Ludovic Sabo, comisar gubernial, ca deputaţi regio-guberniali la această
Adlinanţă, după care d. episcop Şaguna, mai încolo au cetit puntele întru14
.••• 15 ce s-au propus de în[ălţa tul] r[ egesc] Gu bern, adecă :
a) că consultaţia în această generală Adunanţă a naţiunii române din
Ardeal va fi liberă;
b) că toţi aceia .carii vor voi a cuvînta la popor, cuvîntările lor să izvorască din statornica credinţă a poporului cătră împăratul, reverinţă şi datornică respectare cătră mai marii lor, încredinţînd că această Adunare, că aşa
·din printipul dreptătii, libertătii, egalitătii si frătietătii, în scurtă vreme, din
mila lui D-zeu, îndu~area prea 'bunului n~str~ mo'narh Ferdinand, va dobîndi
Naţia ron1ână aceea ce doreşte; arătînd, mai încolo, că măria sa d. episcop are
toată nădejdea, ba şi asigură pe Naţia română, că la cererea Naţii române să
·va îngădui ca această generală Adunanţă româno-naţiunală să se ţie în tot
:anul.
După aceea adresîndu-se d. ep[iscop] Şaguna cu un cuvînt plin de cea
:mai sinceră estimatiune si iubire cătră măritii domni comisari regio-guberniali
:si d.d. con1isari fă~îndu-~i cu toată cuviint~ resalutatiile sale cătră d. Saguna
:Şi întreaga Naţiune română, mărturisitoa;e de cea m'ai sinceră simpati~ cătră
-aceiaşi, între călduroase strigări de vivaturi, au lăsat Adunanţa. Cetitele
.decrete şi propoziţiuni s-au poftit la tribunal, spre a se lua în desbatere. De
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aci, d.d. prezidenţi, împreună cu întreaga Adunare generală româno-naţiunală ..
au purces16 cu steagurile puternicei casei domnitoare a Austrii şi a1? credinţioasei Naţii române în pratul18 de sus al Blajului, unde, în locul spre acest
sf[î]nt scop ales şi gătit, ocupînd d.d. prezidenţi scaunele sale, s-au înaintat
şiedinţa. D. prezident A. Şaguna, spre deplina organizaţiune a naţiunalei
Adunări române, au propus alegerea de ofiţiali subalterni, prochiamîndu-să.
cu o gură din partea întregii Adunări, d.d. S. Bărnuţ 19 şi Georgie Bariţ2° ca
vi ţe-prezidenţi; asemenea d. d. canonicul Timotei u Ci pariu 21 , protopopul_
Ioan Popazu 22 , Paul Dunca 23 , G. Angel 24 , Ioan Babb 25 , Petru Man 26 , Ioane
Bran 27 , Trebone Laurianu~ 8 , Demetrius Boier29 şi Iacob Bologa30 , toţi în calitate de secretari spre ducerea protocolului şi aşezarea petiţiurrei, ce31 are 3 2~
a se da la Dietă pentru interesele Naţiunii române 33 ca 34 Naţiunea română,
după principiul dreptăţii, libertăţii, egalităţii şi jrăţietăţii să-şi redobîndească' ·
toate drepturile sele politice întocmai ca naţiunea maghiară, (unde se înţeleg·
şi săcuii), şi întocmai ca naţiunea sasă în Ardeal35 •
Spre poftirea36 general maior Şu[r]ter 37 să fie de jaţă 38 la această Adunare
şi punerea la cale pentru darea salvelor, s-au ales deputăţiune în persoanele
următoare: d. canonic Raţ, N.N.N.N.
Domnul prezident Andrei Şaguna, binecuvîntînd, au început a se face
cu toată solenitatea obicinuita slujbă la zioa naşterii preabunului şi preaînduratului nostru monarh39 , rădicîndu-se cătră ceriu cele mai fierbinţi rugăciuni
pentru îndelungă şi fericită vieaţă, întreaga şi statornica sănătate a înăl
ţatului nostru Îlnpărat al Austrii, regelui Ungarii, Bohemii, Croaţii, Hirii,.
Dalmaţii etc. etc. şi marelui prinţipe al Ardealului şi a toatei glorios domnitoare auguste case austriace. într-aceea, viind exc[elenţa] sa general maiorul
de Şu[r]ter între zece strigări de salve şi răsunături de puşti s-au săvîrşit
d-zeiască slujbă. -Domnul prezident A. Şaguna, adresîndu-se cătră ex[celenţa] sa general maiorul40 1-au rugat, ca să arate din partea Naţiunii române
transilvane, că ea va fi în veci statornic credincioasă înălţatului împărat şi
patrii, şi din suflet mulţămeşte exc[elenţei] sale d. general maiar, exF[elenţeii
sale d. brigadir general comandant N.N. şi prea înduratului nostru monarh
Ferdinand, pentru punerea la cale şi orînduirea celor de lipsă şi spre ţinerea.
rîndului bun în această Adunare; la care exc[ elenţa] sa d. general maior au
răspuns, că aceasta o face, este şi o ţine de cea mai sf[î]ntă datorie; însă pentru.
tinerea rîndului bun si a linistii 41 exc[elenta] sa n-au făcut nimic, că acelea
le-au păzit însuşi paci~ica Naţiune română Şi n-au fost lipsă de nici o incurgere
a puterii armate. După aceasta42 s-au început desbaterile prin următoarele
propuneri 43 :
Concept. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R.,
neinventariat.

Cluj-Napoca,

Adunanţei românilor.
întîia şedinţă.
Intenta = intentionata.
4 Şters cu creion~! : Măriile sale d.d.
5 Adăugat cu creionul.
6
Bălgradului de Jos = comitatului Alba de Jos.
7 Adăugat cu creionul.
8 Şters cu creionul: între glorioase strigări de vivaturi.
9
: poporul.
1o
"
"
: a[u] venit episcopii şi apoi s-au trimis
11 Adăugat cu creionul.
12 Idem.
13 Azi cu sensul de naţionalităţi conlocuitoare.
1

Sters cu creionul:

2

'

, ,

, ,

Fond. Blaj,

dos.

1848".

:

3

38

deputaţi după

comisari_

14

Adăugat

15

Şters

cu creionul.
cu creionul: propoziţiile.
lH
: în pratul de sus al Blajului.
17
,,
"
: fidei.
1 8 Pratul =cîmpia, cîmpul, pajiştea.
_
19 Şters cu creionul : fostul profesor de filozofie şi acum ascultător drepturilor patriei.
20
Şters cu creionul: redactorul Gazetei de Transil v[ania].
21 ,
,,
: Timoteiu Ţi par, canonic şiprofesor de limbile orientale în Seminariul
.româ.neRc în Blaj.
22
Şters cu creionul: primar al Braşovului.
23
conţipist regio-tezaurarial.
24
oficial montanistic.
25
translator regio-gu berriial.
26
conţipist regio-tezaurarial.
27
Pap de Lemeni, advocat.
28
: revizor scoalelor din Valahia Mare.
29
, , : profesor' de teologie, acum provizor la Săcelele Braşovului. ·
so Şters cu creionul: notariu al clerului românesc în Sibiu.
31
: vine a se.
32
se va.
,,
33 Introdus cu creionul.
!H Sters cu cerneală: să-si redobîndească.
25 Adăugat cu creionul.'
36 Sters cu creionul: exc[elenţei] sale domnului.
-37 Şu[r]tcr = Schurter.
SB Introdus cu creionul.
39 Şters cu cerneală: vărsîndu-se.
40
: 1-au urmat.
41
si astăzi.
42
: ·~iţe-prezidentul d. Simion Bărnuţiu, Bărnuţ, din locul de tribună
<euvîntînd.
4 :1 Şters cu creionul: lucrările Adunanţei qupă moţiunea d-lui S. Bărnuţ şi s-au primit
-cu unanimitate de către toată Adunanţa; Şters cu linii trase cu cerneală peste următoarele
xînduri:
a) Că s-au prochimat locul unde s-au ţinut şiedinţa aceştii generale Adunanţe a naţiunii,
a Naţii române transilvane. adecă pratul de sus al Blajului să se numească pentru totdeauna
'Cîmpul Libertăţii, repeţindu-să aceasta de trei ori;
b} Că s-au prachiamat şi s-au dechiarat că Naţiunea română rămîne statornic credinţioasă
·inălţatului împărat al Austriei şi principe al Ardealului şi s-au repetat aceasta de trei ori; care
prin un glas înălţat din gurile tuturor mădularelor Adunanţei s-au hotărît pe veci ca Naţiunea
OC'Omâ;n:ăsă se-dechiare şi să rămîie pururea; care cu o gură au răsunat din inima tuturor membrilor
Adunantei natiunile române:
c') Că Naţiunea română se dechiară şi se prochiamă de Naţiune de sine stătătoare şi de
:parte întregătoarie a Transilvanii pe temeiul (dreptăţii}, libertăţii egale; şi s-au repetat de
trei ori- care prin un glas asem~nea unor adînci tunete înălţat din gurile întregii Adunanţe
generale româno-naţiunale pentru totdeauna s-au hotărît;
d) S-au propus ca Naţiunea română, cu o înţelegere să puie jurămîntul credinţei cătră.
impăratul, cătră patrie şi Naţiunea română - care cu un gînd şi cu o inimă au fost de cătră
toată Adunanţa primit.
Precizăm că şi în transcrierea acestui concept am procedat la înlocuirea ortografiei cipa'1'iene cu cea actuală.

4
Blaj, 15-17 mai 1848
PROTOCOLUL ADUNĂRII GENERALE A NATIUNII ROMÂNE DIN TRANSILVANIA,
CARE S-A 'fiNUT LA BLAŞIU, ÎN ANUL DOMNULUI 1848, MAI 15/3

Adunîndu-se Naţiunea română din toată Transilvania la Blaşiu în 15/3
mai 1848 spre a se înţelege asupra trebuinţelor sele şi asupra modului de a le
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îndrepta, mai înainte de toate la 6 ore dimineaţa s-a invocat ajutoriul Spiritului sînt şi s-a săvîrşit sînta liturgiă de cătră d[omnul] episcop Ioane Lemeni
în asistintia mai multor preoti în biserica catedrală.
La 9 1/2 ore chiamîndu~se dd. con1isari guberniali la Adunare[a] dinaintea bisericii, d[omnul] consiliar Ludovic Szab6 şi supremul comite d[omnulJ,
b[aron], Nicolau Bânfy, s-au cetit decretele guberniale pentru deschiderea
Adunării. După acestea d[omnul] episcop Andrei Şaguna a cetit puntele
instrucţiunii propuse de regescul gubern, adecă:
·
a) că consultarea Adunării va fi liberă;
b) cuvîntările celor ce vor vorbi în Adunare să purcează din credinţa
cătră monarc şi respect cătră mai mari, insuflînd poporului buna sperare, că.
Natiunea română din principiul dreptătii, libertătii, egalitătii si frătiehitii
va 'dobîndi în scut timp ceea ce doreşte de la înălţ~tul împărat. '
'
'
După aceea, sculîndu-se cu toţii, au mers în pratul din sus de Blaşiu",.
unde pe lîngă domnii episcopi, numiţi preşiedinţi ai Adunării şi primiţi
aplauz de cătră Adunare, s-au mai ales doi vicepreşiedinţi, domnii: Simeone
Bărnuţiu, Georgiu Bariţiu; apoi 1O secretari, domnii: canonic Timoteu
Cipariu, protop[op] Ioane Popazu, A.T. Laurian, Dimitriu Boeriu, Iacol:>
Bologa, Paul Dunca, Georgiu Angel, Ioane Bob, Petru Maniu şi Ioane Branu.
După propunerea domnului episcop A. Şaguna s-au chiamat la Adunare·
d[omnul] general Schurter şi domnii comisari, ca să fiă de faţă la rugăciunea,..
ce se va face pentru incolumitatea1 în[ălţatului] îtnpărat şi marele principe al
Ardealului, Ferdinand I, care rugăciune se şi săvîrşi sub 3 salve de tunuri;
domnul general fu poftit să arate voturile inimei românilor la ec[scelenţa};
sa d[omnul] comandante general, care se şi făgădui din partea d[omniei] sale"
precum şi domnii comisari cătră î[naltul] reg[esc] Guberniu.

cu

Şedinţa

1 din 15/3 mai 1848

Sub prezidiul domnilor episcopi Ioane Lemenyi şi Andrei Şaguna
1. S-au început lucrările Adunării prin moţiunea d[omnului] Simeone
Bărnutiu, în urmarea cărora s-au primit cu unanimitate si s-au determinat
cele u~mătoarie:
'
a) Locul unde s-au ţinut această Adunare generală a Naţiunii ron1âne·'
transilvane, adeca pratul din susul Blaşiuiuţ s-a numit pentru totdeauna Cîmpul Libertăţii.
b) Naţiunea română s-a dechiarat, că vrea· săTămînă purure[a] statoriu
credincioasă înălţatului împărat al Austriei şi marelui principe al Transilva-niei şi augustei Case austriace.
c) Naţiunea Română s-a dechiarat şi s-a proclamat de naţiune de sine·
stătătoariă şi de parte intregitoariă a Transilvaniei pe temeiul libertăţii
egale.
d) Naţiunea Română a depus jurămîntul credinţei cătră împăratul"
cătră patriă si cătră N ati unea română.
e) For:rr{ula jurămî~tului îndreptată şi corectată:
Eu N.N., jur în numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului sînt, Dmnezeu-lui celui viu, cum că voi fi pururea credincios împăratului Austriei şi marelui
principe Ferdinand I şi augustei Case austriace; amicilor măiestăţii şi ai patriei voi fi amic, şi inimicilor inimic; cun1 că ca român voi susţinea totdeauna.
Naţiunea noastră română pe calea dreaptă şi legiuită şi o voi apăra cu toate·
puterile, în contra oricărui atac şi asupriri; nu voi lucra niciodată în contra
drepturilor şi a intereselor Naţiunii române, ci voi ţinea şi voi apăra legea
şi limba noastră română, precum şi libertate~, egalitatea şi frăţietatea; pe
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:aceste principie voi respecta toate naţiunile ardelene, poftind egală respectare de la dînsele; nu voi încerca să asupresc pe nimine, dar nici nu voi suferi
să ne asuprească nimine; voi conlucra după putinţă la desfiinţarea iobăgiei,
la emanciparea industriei şi a comerciului, la păzirea dreptăţii, la înaintarea
binelui umanitătii, al Natiunii române si al patriei noastre. Asia să-mi ajute
.Dumnezeu, şi ~ă-mi d~e mîntuirea s~fletului meu. Amin 2 • '
Acest jurămînt 1-a depus întreaga Adunare generală a românilor cu
toată solemnitatea, sub stindardul împărătesc, negru şi galben şi cel român
naţiunal albastru, roşiu şi alb~
2. Comisiunea ce se denumise la 14/2 mai a[nul] c[urent] pentru cîşti
garea timpului în conferinţa pregătitoarie, ca să conceapă o rugăminte cătră
reg[escul] Guberniu pentru eliberarea confratelui nostru advocat Florian
Micheşiu, care se află la arest, pentru .că a vorbit la popor în spiritul principiului libertăţii, egalităţii şi frăţietăţii; s-a cetit conceptul rugăminţii, care aflîndu-se de bun, s-a aprobat şi s-a poftit totdeodată secretariatul, ca fără întîrziare să o purizeze si să o subscrie domnii presiedinti si doi secretari, si să o
dee domnilor comis~ri guberniali, carii pe lîngă o co{nitivă din partea domnia
lor să o aştearnă la reg[ eseul] Guberniu prin ştafetă, ce se şi face în conferinţa
de după ami azi; şi fiind timpul tîrziu a încetat şiedinţa pentru acea zi, hotă
l·îndu-se, totdeodată, că în ziua următoariă se va deschide eară şiedinţa, dimineaţa la 8 ore.
Şiedinţa

II din 16j4 mai 1848

Sub prezidiu! ordinar
Domnul episcop de Lemeni, ocupînd scaunul, mărturisi, cum că, trecînd prin popor, a auzit pe popor strigînd cu o gură că nu voieşte uniunea
Transilvaniei cu Ungaria şi prin urmare a enunţat că de unire astăzi nu poate
fi vorba. După ·aceasta s-a făcut reflexiune din partea mai multor·membri
ai Adunării, că întrebarea despre uriiune să se dee la o parte, pîn ce românii
nu vor avea deputaţi în Dietă, căci numai acolo se poate dezbate după drept
:şi se poate hotărî această întrebare. S-a cetit, s-a cones şi s-a aprobat protocolul şiedinţiei din 15/3 n1ai a[nul] c[urent] sub prezidiu! ordinar; apoi, începîndu-se dezbaterile pentru cererile românilor, s-au hotărît cele următoarie:
1. Naţiunea română, răzimată pe principiul libertăţii, egalităţii şi frăţie
tăţii, pretinde independenţa sa naţiunală în :espectul politic, ca să figureze
in numele său, ca Naţiunea română, să-şi aibă reprezentanţii săi la Dieta ţării
1n proporţiunea cu numărul său, să-şi ailJă dereguitorii săi în toate ramurile
administrative, judecătoreşti şi militarie în aceeaşi proporţiune, să se servească cu limba sa în toate trebile ce se ating de dînsa, atît în legislaţiune, cît
:şi ]n administraţiune. Ea pretinde pe tot anul o Adunare N aţiunală generală.
La aceasta a mai adaos d[omnul] v[icar] Şuluţiu, ca de aci înainte în
lucrările legale a[le] celorlalte naţiuni transilvane şi în limbile lor, românii
să se numească români, ear nu oldh şi walach.
2. N ati unea română pretinde ca biserica română fără distintiune de
confesiune ~ă fiă şi să rămînă liberă, independente de la oricare altă biserică,
egală în drepturi şi foloase cu celelalte biserici ale T ransiivaniei. Ea cere restabilirea metropoliei române şi a sinodului general anlfal după vechiul drept,
în care sinod să fiă deputati bisericesti si mirenesti. In acelasi sinod să se
aleagă şi episcopii româneşti liber p;in {najoritat~a voturilor,' fără candidaţiune.
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La aducere aminte despre vechiul drept al românilor, de a avea mitropoliă:.
si sinod general anual s-a proclamat de popor Mitropolia română transilvană
~u aplauz unanim. Deacă episcopii celorlalte.naţiuni şi confesiuni vor avea pe·
viitor scaun în Dietă ca reprezentanţi ai bisericilor lor; deacă capi tuleie lor vor
fi reprezentate, naţiunea ron'lână cere aceleaşi drepturi pentru episcopii şi
capitulele lor.
3. Naţiunea română, ajungînd la conştiinţa drepturilor individualeomeneşti, cere fără întîrziere desfiinţarea iobăgiei fără nici o despăgubire din
partea tăranilor iobagi, atît în comitate, cît si în districte, scaune si granite·
militar~. Ea cere totdeodată şi desfiinţarea decimelor ca a unu~ ~i)loc de·
contribuire împedecător economiei.
La acestea obserbează d[omnul] Bărnuţiu: măcar că sperăm, că iobăgia~
în scurt timp se va şterge, totuşi pîn ce va urma deplina hotărîre de la împă-
rătiă - tăranii să-si plinească toate detoriile lor cătră domnii pămîntesti si
să' fie în' aşteptare.' Acestea le-a[u] înculca t poporului şi măria sa d[on'tnuÎ};
episcop A. Şaguna, ear poporul a zis: că bine! numai să fiă cît mai curînd ..
4. N ati unea română pofteste libertatea industrială si comercială cu ridi-carea ţehurilor şi a privilegiuril~r şi a tuturor pedecelor' şi stavilelor comerciului în ţările convecine, de care se ţine desfiinţarea vămilor la graniţă.
5. Naţiunea română pofteşte ca darea ce s-a pus de la un timp încoace··
asupra vitelor, care din cauza strîmtoarei hotarelor gremial'e 3 se ţin şi se pasc:
în ţările vecine cu mari cheltuieli, nespusă greutate şi însuşi cu periculul vieţii".
ca o vederată pedecă a industriei şi a comerciului activ, să se şteargă cu totul
şi tractatele care s-au încheiat între prea înaltă Casă austriacă, Poarta otomană şi Principatelermnâne pentru economia vitelor să se păzească cu toată.
scumpătatea.

6. Naţiunea română cere desfiinţarea decimei, adeca a zeciuelii (Zehend)
metalelor create în patria aceasta, care decimă e o adevărată pedecă pentru
lucrarea minelor. La toţi proprietarii de fodini 4 , fără oseb1re între urburari 5 ·
şi metalurgi, să li se dee acelaşi drept în privinţa măsurei hotari ului fodinei.
7. Naţiunea română cere libertatea de a vorbi, de a scrie şi a tipări fără.
de nici o cenzură; prin urmare pretinde libertatea ti pariului pentru oricepublicare de cărţi, de jurnale şi de altele, fără sarcina cea grea a cauţiunei,.
care să nu se ceară nici de la jurnalişti, nici de la tipografi.
8. Naţiunea română cere asecurarea libertăţii personale; nimine să nu
se poată prinde sub vreun pretext politic. Cu acestea dimpreună cere libertatea adunărilor, ca oamenii să nu cadă la nici un prepus, deacă se adună.
nqmai să vorbească şi să se înţeleagă în pace.
9. Naţiunea română cere tribunale de juraţi (Jurye) cu publicitate, în.
care procesele să se facă verbal.
10. Naţiunea română cere înarmarea poporului seau garda naţiunala
spre apărarea tării dinlăontru si din afară; militia română să-si aibă ofiterii
săi rmnâni. La' acestea a adao~ canonicul Raţiu', că pînă stau 'grăniţiarii', să.
li se îndrepteze abuzurile pentru moşii şi din o familie să se iee numai unul,..
cum a fost la început; mai încolo, ca grăniţiarii să se întrupeze cu garda naţiu-
nală, cînd se va înfiinţa aceasta.
11. Naţiunea română cere denumirea. unei comisiuni mixte, compusă.
din români şi alte,Jllaţiuni transilvane:, pentru cercetarea cau_zelor de mezuine
a moşiilor şi pădurilor, de ocuparea pămîntului comun şi a sesiunilor coloninicale 6 , şi altele ce se ţin de categoria aceasta.
La acestea s-a adaos: Românii din pămîntul regesc nu se mulţămesc nic~
cu cele patru punturi, ce le-au dat naţiunea sasă şi le numesc concesiuni, nic1
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-cu atît cît s-a cerut în instanţa episcopilor dată la a[ nul] 1842 Dietei, ci poftesc
.egalitatea perfeptă întru toate; eară în privinţa asuprelilor şi cuprinderilor
de pămînt s-au adaos cele următoarie:
Românii din pămîntul regesc poftesc, ca prin o comisiune neinteresată,
mixtă, hotarele, care le-au ocupat comunităţile săseşti de la cele româneşti,
.să li se întoarcă românilor înapoi; publicurile cetăţiane şi opidale din fundul
regesc 7 , care au munţi, păduri, mori, moşii în hotarele româneşti ocupate,
cleacă nu putea devedi acele publicuri în răstimp de trei luni înaintea pomenitei
,comisiuni cu documente vrednice de credinţă, că acelea sînt adevărată proprietate a lor, să se dee îndărăpt comunităţilor române cu venitul lor, prin
:abuz luat.
Cum se ştie de obşte, naţiunea sasă birueşte în fundul regesc mai multe
<dominiuri, a[l] cărora venit a intrat numai în casa naţională săsească cu titula
,ca numitii sasi să păzească granitele de cătră tările vecine; eară granitele s-au
apărat n~mai' de cătră români, d~ cătră plăiaşii români din satele române şi de
.cătră miliţia română de graniţă; şi greutăţile publice în fundul regesc eară
rom·ânii ca parte mai numeroasă le-au purtat; pentru aceea dreptatea netăgă
.d_uit cere că toate veniturile, care au intrat dintre aceste dominiuri în casele
:naţiunale cetătiane si opidane săsesti, să se întoarcă românilor ca din acelea
să se realizeze 'un fu~d naţional ro.rr{ân, spre a se folosi dintr-însul românii de
.obşte, provincialii şi militarii.
Moşiile în fundul regesc din pămînturile de obşte, pre seama bisericilor\
.săseşti cuprinse, să se Îlnpartă fatnilielor şi bisericelor române fără distinţiune
{deschilinire); şi unde se află două comunităţi adeca sasă şi română pre un
:hotar nedespărţit cu mete 8 , să se împartă a proportione familiarum între
amîndouă comunităţile.

12. Naţiunea română cere dotarea clerului român întreg din casa statului întogma cu clerurile celorlalte naţiuni.
13. Naţiunea română cere înfiinţarea şcoalelor române pe la toate
satele şi oraşiele, a gimnaziilor, institutelor militarie şi technice şi a seminarielor preuţeşti, precum şi a unei Universităţi române, dotată din casa statului 9 în proporţiunea poporului contribuente, în dreptul deplin de a-şi alege
<lirectorii şi profesorii şi de a sistemiza învăţăturile după un plan scolastic,
şi cu libertatea de a învăţa (docere).
14. Naţiunea română pretinde purtarea comună a sarcinilor publice
·după starea şi averea fiăcăruia şi ştergerea privilegielor.
15. Naţiunea rcmână pofteşte ca să se facă constituţiune nouă pentru
Transilvania prin o adunare constituentă a naţiunilor ţării, care constituţiune
:să se întemeeze pe principiile dreptăţii, libertăţii, egalităţii şi frăţietăţii; să
.s~I:ucreze codici nouă de legi civili, penali, comerciali etc. tot după acele prin,ctpte.
16. N ati unea română cere ca conlocuitoariele natiuni nicidecum să nu
iee la desbat~re cauza uniunii cu Ungaria, pînă cînd naţiunea română nu va fi
naţiune constituită şi organizată cu vot deliberativ şi decisiv în camera legislativă, ear din contră, deacă Dieta Transilvaniei ar voi totuşi a se lăsa la pertractarea aceleiaşi uniuni de noi fără noi, atunci naţiunea română protestează cu solenitate.
După ce s-au primit toate aceste punte de cătră Adunare, s-a propus să
..se aleagă două deputaţi uni 1 (), carii să meargă cu cererea naţiunii, una la împă
ratul la Viena, alta la Dietă în Cluşiu, şi un comitet permanente, care şiezînd
in Sibiu, să primească răspunsurile ce vor aduce deputaţii de la împăratul
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şi de la Dietă, şi
face cunoscute.

să vestească

strîngerea

Adunării

generali

naţiunali

spre a li se

Numărul deputaţilor la împăratul să fie cel puţin de 30, al celor ordinaţi

Dietă să fie cel puţin de 100, al comitetului permanente cel puţin
Deputaţii amînduror deputaţiunilor să fiă din preuţi, literaţi,
militari, neguţători şi ţărani.

la

de 12_
nobili ...

Pentru deputaţii la împăratul s-au ales:
D.d. episcop Andrei Şaguna, preşiedinte; Vasiliu Nopcea, emer[itus] l:ţ
comite suprem al Huned[oarei], vicepreşedinte; canonicVasiliu Raţiu; canonic
Timoteu Cipariu; vicar Alesandru Sterca Şuluţiu; protopop Moise Fulea;
protopop Iosif Igianu; protopop Ioane Popazu; Georgiu Angel; A. Treb[oniu}'
Laurian; redact[or] Georgiu Bariţiu; prof[esor] Dimitriu Boeriu, prof[esorJ
Vasiliu Maiorescu, adv[ocat] Constantin Ioan; adv[ocat] Ioane Bran Pop de
Lerneny; adv[ocat] Ioane Bardoşi; Demitriu Făgăraşiu; Aug[ustin] Ladai;.
adv[ocat] Constantin Secărianu; canc[elist] Vasiliu Lacea,junior; maiorul
Tulbaşiu; căpitan Clococeanu; căpitan 12 Mihăilaşiu; lieutenant Ursul; lieutenant Murgul; căpitan Leone Pop; lieutenant Leone Luchi; lieutenant
Novacu; protopop Al. Verza; Georgiu Vas; Grorgiu Făgăraşiu; Ioane Iuga;
Rudolf Orghidan; Vasiliu Pop; Nicolau Dima; Ioane Brotea; Ioane Jipa;
Tim[otei]; prot[opop] Iac[ob] Balcheşiu; Demetriu Borcea; Serbianu Giurculeţiu; paroh Saba Popoviciu; Teoc Todor; Oprea Circa; prof[esor] Nic[olaieJ
Martinoviciu; Dionisiu Tobiaş; Iancu Ionuţiu; Porea; Ioane Pauleti; şi alţiL
Afară de aceştia s-a primit să meargă oricine alţii, care va avea bună
voinţă şi se va face cunoscut la preşiedinţii şi secretarii Adunării generale ...
Pentru deputaţii la Dietă s-au ales:
D.d. episcop Ioane de Lemeny, preşicdinte; Franci~c Boer, jude primar
al com[itatului] Albei de Jos; protopop Ioane Pop; prot[opop] Parteniu
T rom bi taş; prot[opop] Petru Pop; profesor Andrei Pop; prof[ esor] Aug[ us tin1
Pop; paroh Ioane Dragomir; vi car Ioane Chirilă; prot[ opop] Ioane Sa calai;
prot[opop] Ilie Farago; prof[esur] Petru Suciu; cancelist Ioane Margineanu;.
adv[ocat] Pore junior; jur[ist] Nicolau Gaitanu; jurist Bucur Gaitanu; adv[ocat] Petru Dobra; diac[on] Iosif Barac; Giorgiu Burbea; Ioane A. N a vrea;;
Nicolau Voinescu; preanob[ilul] Dominic Iordan; Alexandru Iacob; par[oh1
Neagoe Popia; Petru Drăgiciu; Vasiliu Anca; Iosif Velişca; canc[elist}
Nic[olaieJ Bota; Alexandru Vaida; protop[op] Georgiu Gal; prot[opop] Ioane
F ekete; Iosif Brînceanu, ra tionum cons[iliar] ; protopop Abesolone Popovici u;
prot[opop] Constantin Duma; Nicolau Popoviciu, Michaele Lemeni; Ioane
Corbul; Ioane Lemeni; Georgiu Vale1.; Radu Leca; Barbu Cepescu; Demitriu
Oţioţioiu; Ioane Corcheş; Petru Ioanete; Samuel Morariu; Vasiliu Stindea;
canc[elist] A. Stoica; Nicolau Măciucă; Ilie Dascaloviciu; paroc Ioane
Patiţia; Ioane Gomboş; Georgiu Tecariu; Nicolau Araniaşi; paroc Iosif
Tura; canc[elist] Vasiliu Fodor; Ioane Gligor; paroc Amos Tobiaş; canc[elist}
Ioane Ruso; Alexandru Coloşa; Iosif Şuluţiu; adv[ocat] Ioane Aldulea;
prot[opop] Petru Germanu; teol[og] Ioane Tipeiu; Ilariu Goga; Georgiu
Butanti; Tiberiu Stoica; Radu Maiorianu; canc[elist] Ilie Măcelariu; Borcea;:
Senator Balomir; Sentivani; p[reot] Ilie Vlasa; Tira Tatartu; Lupul; Herda;
prefect Ioane Maior; canc[elist] Ioane Suciu; Iordache David; prot[opop]l
Maior; prot[opop] Nicolau Crainic; prot[opop] Leontin Leonteanu; Petru
Moldovan; prof[esor] Ioane Odor; Georgiu Nica; adv[ocat] Frîncu; pro.f[esorj
Nicolau Preda; Ironim Alpinu; Ioane Dandea; Coroianu; p[reot] Ştefan
Moldovai; P. Marcian; Petru Demian; Iosif Michcşiu; Ioane Georgiu; Nicolau
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Corcheş;

Vasiliu Lacea senior; Ioane Moldovan; adv[ocat] Orbonaşiu;:
canc[elist] Amos Tordăşianu; cancel[ist] Vasiliu Buteanu; adv[ocat] Servianu
Popoviciu; canc[elist] Sam[uel] Poruţiu; canc[elist] Ioane Pinciu; canc[elist}i
Petru Roşea; canc[elist] Nic[oiaie] Bîrle; adv[ocat] I. Bîrle; canc[elist] Vas[ilel
Dragoş; canc[elist] Vas[ile] Vespremianu; canc[elist] Ioane Coste; Moise·
Tănase; jud[ele] nob[iliar] Gabriele Dorgo; don1nii Recii.
Mai pot şi alţii, cari vor vrea.
S-a hotărît de cătră Adunare ca în petiţiunea cătră Dietă să se ceară,.
ca Dieta, mai nainte de a se ocupa cu alte obiecte, să pertracteze cauza
românilor.
Deputaţii ordinaţi să meargă cu petiţiunea la Dietă, să n-aibă voie decît:
de a o aşterne la locul cuviincios, fără a se lăsa în dezbatere.
Pentru comitetul permanente în Sibiu:
D.d. Episcop Andrei Schaguna, preşedinte: Sin1eone Bărnuţiu, vicepreşiedinte; protopop Moise Fule; protopop Ioane Moga; protopop Ioane·
Panoviciu; protopop Petru Bodilă; concipist Petru M'aniu; concipist Paul
Dunca; p[reot] Nicolau Maniu; profesor Arone Pumnul; cancelist A. Papiu
Ilarian; advocat Ioane Buteanu; adv[ocat] Avram Iancu; canc[elist] IoanePipoşiu; jurist Ioane Puşcaşiu; prof[esor] Alexandru Bătrîneanu; adv[ocat}
Nic[olau] Avram Penciu; canc[elist] Gabriele Vaida; par[oh] Sava Popoviciur
prof[esor] Nicolau Bălăşiescu; canc[elist] Ioane Suciu; Ştefan Moldovan;.
prof[esor] Constantin Romanu; canc[elist] Vasiliu Tămaşiu; adv[ocat] Florian.
Michesiu.
Si altii pre cari îi vor-]· udeca presiedintii de trebuintiosi si harnici.
'

'

'

Şiedinţa

'

'

' ,

III

Subt prezidiu! ordinar s-a cetit protocolul şiedinţei din 16/4 mai, s-a
după modul mai sus, s-a aprobat prin subscripţiunile preşiedinţilor,.
v[ice]preşiedinţilor şi ale secretarilor.
Ioan Lemeny, m. p. episcopul Făgăraşiului
Andreiu Şaguna m. p. episcop
ca preşiedinţii Adunării generale româna-naţionali.
Simeone Bărnuţiu, m.p. jurist în II. an în Sabiniu şi v[ice] preşiedinte;
Georgiu Bariţiu m.p. v[ice]preşiedinte.
Timoteu Cipariu, m.p. secretar; A. Treb[oniu] Laureanu, m.p. secretar;
Petru Maniu, m.p. secretar; Paul Dunca, m.p. secretar; Ioane Popazu m.p.
secretar; I. Bran Pap de Lemeny, n1. p. secretar; Demetriu Boer m. p. secretar;
Ioan Bobb, m. p. secretar; Georgiu Angyal, m. p. secretar, Iacobus Bologa,.
m.p. secretar.
cores

P.P.
Românilor! Aci se aşterne protocolul Adunării generale, care s-a ţinut
în cîmpul Libertăţii 15 mai a.c. Acest protocol va fi document la posteritate·
că românii din Ardeal încă au înţeles spiritul timpului de astăzi, că şi pe ei
încă i-a însufleţit spiritul libertăţii; pr?chiamarea naţiunii române de naţiune
de sine stătătoariă e document, că românii în etern nu se vor lăpăda de limba
şi naţionalitatea rop.1ână; jurămîntul pus în Cîmpul Libertăţii, acea lucrarede trei ori sîntă, celebrată subt flamura împărătească şi română! este o legătură.
preasîntă, cu care s-a legat toată naţiunea română, cum că-şi va apăra indep endinta statului si nu-si va vinde teara, [î]si va apăra nationalitatea si va
'

'

'

'

'

'
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stărui pînă va dobîndi toate libertăţile care i se cad, adecă: deputaţi români
ţării Ardealului, deregutori din sînul său în toate ramurile administraţiunii cu limba lor română, ca să aibă unde să se plîngă românii în supărările
lor şi să nu fiă siliţi a se plînge tot la străinii, carii [î]i urăsc şi nu le fac drept.

in Dieta

De cînd e Ardealul nu s-au pus jurămînt mai sînt decît acesta: jurămîntul
celor trei naţiuni nu poate sta faţă cu acest jurămînt român. Prin jurămîntul
celor trei naţiuni se 1egătuesc aceste că vor apăra şi vor susţinea legile Aprobatelor şi a[le] Compilatelor, care pe români îi scot afară din ţeara lor; prin
urmare, jurămîntul acela e în contra naţiunii române, ear jurămîntul românilor
din Cîmpul Libertăţii nu e în contra nimărui; jurămîntul celor trei naţiuni e
jurămîntul nesuferinţei; al românilor, jurămîntul toleranţei cei mai deplinite,
jurămînt de dreptate, de frăţietate. Nefericit e sufletul care nu va ţinea de
jurămîntul acesta, au îl va călca. fi
Românilor! Întăriti-vă, armati-vă, apărati-vă si l:ineti unii cu altii,
-cum se cade să facă fratii cei de un.' sînge si de' o liu{bă'. D~acă nu veti' fi
una şi la un cuget, atun~i nimene nu vă p~ate ferici! Pe sufletui protopopilor
:şi al preoţilor şi a toţ clerul zace o răspundere grea, ca să nu se leapede de
poporul român de frică au pentru interes, cum s-au lăpădat mulţi pe timpul
protestantismului, cînd au ţinut cu ungurii calvini şi cu uni tarii; cîtă gele şi
supărare au trebuit să fiă atunci în popoarele române părăsite de părinţii lor,
,a spus şi va spune istoria totdeauna. - Preoţii au detoria să-i mîngîie, să-i
jnimeze pe cei ce scad cu inima şi pe ei să nu-i abată nici o întîmplare rea
de la apărarea şi învăţarea popoarelor lor.
Să nu se abată românii de la hotărîrea lor de la Blasiu nicidecît; de va
face Dieta uniunea cu ţeara ungurească, atunci tocmeala' aceea pe naţiunea
română nu o îndătorează, că nu şi-a dat învoirea la aceea; ba tocmai din contra
s-a dechiarat, precum se vede din începutul şiedinţei II şi punt[ul] 16.
Comitetul permanente
Imprimat, Biblioteca Cehtrală Universitară Cluj-Napoca, Colecţia A por,
nr. 89; Bipl. Acad. R.S.R., Bucureşti, Ms. rom. nr. 984, f. 53-60 şi Ms. rom.
nr. 1058, f. 138-145. Publicat în: "Foaie pentru minte ... " din 17 mai 1848;
în S. Bariţiu, Părţi alese, vol. II, p. 118; în Papiu, Istoria românilor, t. II,
p. 291-301.
Pentru jurămînt v. Imprimat, Arh. St. Braşov, fond. Arh. Bisericii Sf.
Nicolae Braşov. Foto: 5291; Traducere în limba maghiară. Arh. St. Budapesta. Fond. 1526. utani gyiijtemeny; 1848{49-es esemenyekre vonatkoz6 napl6k,
feljegyzesek. Foto: 1060, f. 212. Publicat de Papiu, Istoria românilor,. II, p.
233-234 şi de C. Badea, 1848la români,I, p. 484.
Pentru Petiţia program în 16 puncte v. C. Badea, op. cit., p. 484-486;
T.V. Păcăţian, Cartea de aur, I, p. 330-332; N. Popea, Memorialul lui Şaguna,
p. 59-62.
Incolumitatea = sănătatea.
În variantele jurămîntului provenite din sursă ortodoxă (ca cea din Arhiva bisericii
Sf. Nicolae din Braşov), cuvîntul spirit, de origine latină, este înlocuit cu duh, sinonimul de pro1
2

venienţă slavă.
3

Gremiale =comunale, obstesti.
Fodini = galerii sau puţu;i de mine.
5
Urburari =posesori de mine, care dădeau urbura sau dijma din producţia metaliferă
.a acestora.
6 Sesiunilor colonicale = loturilor sau delniţelor iobăgeşti.
7 Publicurile cetăţiane şi opidale din fundul regesc = comunităţile săteşti şi orăşeneşti
,din scaunele săseşti, care stăpîneau averi obşteşti în virtutea privilegiilor acordate de regii unguri
.şi confirmate de habsburgi.
~ Mete = stîlpi sau semne de hotar.
4
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9

Casa statului = vistieria

publică.

10 Deputaţiuni = delegaţii.
11 Eineritus comite = fost
12

comite.
În realitate în 1848 era cadet.

5
Blaj, 15-17 mai 1848
AZ ERDELYI ROMAN NEMZET FOLY6 1848-IK EV MĂJUS 15-EN BALĂSFALVĂN"
TARTOTT KOZGYULESENEKJEGYZOKONYVE

Egybegyuiven a român nemzet egesz Erdelyb6I mâjus 15/3~ân 1848-dik:
evben Balâsfaivâra maga sziiksegei feiett ertekezend6, vaiamint a m6dr6I,.
mikent lehetne a~okat javitani: MindenekelOtt reggeli 6 6rakor a szentlelek
meghîvâsâvai az isteni tiszteiet piispok Lemenyi Jânos ur âlta1 tobb lei-·
keszek segitsegevei a szekesegyhâzban veghezvitetett. 9 1/Z 6rakor kormâny-szeki biztosok, kormânyszeki tanâcsos Szab6 Lajos es foispan b. Banfi_
Miki6s a tempiom elOtti gyulesre meghîvatvân, a gyules megnyitâsâr6I sz6IO.
kormânyszeki rendeietek feioivastattak. Annakutana piispok Saguna Andrâs.
ur feiolvasta a kormânyszek âltai elOterjesztett utasitas pontjait ugymint:
a) Hogy a gyuies tanacskozâsai szabadok le~znek:
b) Azoknak beszedei, kik a gyuiesbe fognak beszeini a fejedeiem irânti
husegb61 induijanak ki, es az eioijârok iranti tiszteletb6I; j6 remenyseggel
tâpiâlvan a nepet, hogy a roman nemzet az igazsag, szabadsâg, egyenloseg
es testveriseg eiveb6I kiindulva rovid ido alatt a csaszar 6 Felsegitol megnyeendi a mit 6hajt.
Annakutâna mindnyajan feiâllvân elmentek a Balâsfalvan feljuli retre,.
a hol a piispok urakon kiviil, kik elnokoknek voltak nevezve es a gyuiestol
tapssal fogadtattak, meg ket al-einok vaiasztatott: Barnutiu Simon es Baritz.
Gyol:"gy urak, annakutana 10 titoknok: kanonok Cipâriu Timcte, esperest
Popazu Janos, A.T. Laureanul Boer Demeter, Boioga Jakab, Dunka Pal,.
Angyal Gyorgy, Habb Jânos, Manu Peter es Brân Janos.
Piispok Saguna Andrâs ur inditvanyâra gyulesbe hivattak tabornok.
Schurter es a biztos urak, hogy azon iman legyenek jelen, mely fog tartatni
feiseges csaszarunk es fejedeimiink I. Ferdinând. eieteert, meiy ima be is.
vegeztettett az âgyuk haromszoros durrogâsa kozott, a tâbornok ur fel voit
sz6litva, hogy mutatna be a roman szivek kîvânsagât f6hadi vezer 6 nagymelt6sâgânak, mi megis igertetett 6 urasagât6l, vaiamint a biztos urak a.
feiseges kiraiyi kormanyszeknek.
1-so ulis mdjus 15 /3-dn

Lemenyi J anos es Saguna Andrâs piispok urak einăksege alatt.
1. A gyules doigai eikezd6dtek Barnutiu Simon inditvanyâval, mely
indîtvâny kovetkezteben egyes akarattai elfogadtattak es hataroztattak a.
kăvetkezendok:

a) A heiy, a hol az erdeiyi român nemzet kăzgyuiese tartatott, azaz a
Baiasfalvân feijuii ret, minden idokre: Szabadsdgmezonek neveztetett.
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b) A român ne1nzet nyilatkozott, hogy orokre âlland6 hive akar maradni
a Felseges ausztriai csas.zârnak, Erdely Nagy-Fejedelmenek, es a felseges
ausztriai hâznak.
c) A român nemzet 6nâll6 nemzetnek nyilatkoztatta magât, es Erdely.orszâg kiegeszit6 reszenek az egyenl6seg elvenel fogva.
d) A român nemzet a csâszâr, haza es a român nemzet irânti husegeskiijet tette le.
·
e) Az eskiiforma kiigazitva es kijavitva:
En N. N. eskiiszom Atyânak, Fiunak es Szent-leleknek neveben az
El6 Istennek, hogy mindenkor huseges leszek az ausztriai csâszârnak, erdelyi
nagyfejedelemnek, I-s6 Ferdinândnak es a felseges ausztriai hâznak; 6 Felsege
es a haza ellensegeinek ellensege es barâtinak barâtja leszek; hogy mint
român, tâmogatni igazsâgos es torvenyes uton a mi român nemzetiinket,
·es minden er6mb61 oltalmazni fogom, akârminemu megtâmadâsok es nyomâsok ellen, soha se fogok cselekedni a român nemzet jogai es erdekei ellen,
hanem megtartani es vedelmezni fogom a mi român hitiinket es nyelviinket,
valamint a szabadsâgot, egyenloseget es testveriseget; ~zen elvek szerint
fogom tisztelni Erdely minden nemzeteit, hasonl6 tiszteletet kivânvân t6liik, nem fogom megpr6bâlni senkit is megtâmadni, de nem is fogom szenvedni, hogy elnyomjon valaki; tehetsegem szerint a. jobbâgysâg megsziintetesere fogok munkâlkodni, az ipar, kereskedes felszabaditâsâra, az igazsâg
fenntartâsâra, az emberiseg, român nemzet es hazânk java el6II]-ozditâsâra.
Isten engem ugy segeljen, es ugy adja meg lelkem iidvesseget ..,Amenl
Ezen eskii t letette az egesz român nemzet kozgyulese egesz \iinnepellyel;
.csâszâri lobog6 sârga es fekete, es român nemzeti kek, veres es fejer.
2. foly6 ev mâjus 14/2 az a vegett kinevezett bizottmâny, hogy idonyeres tekintetebol az eloleges tanâcskozâsba a kirâlyi kormânyszekhez iigyved
Mikes Ferenc testveriink kiszabaditâsa irânt kiildendO. kerest keszitsen, ki
most fogsâgban van azert, hogy a nephez szollott szabadsâg, egyenlOseg es
testveriseg elveib61 kiindulva, felolvasta a kerelem fogalmât, mely j6nak
talâltatvân, helybenhagyatott, es a titoknoksâg felszollittatott, hogy .kesedelem nelkiil tisztâba leirja es irja alâ a ket elnok ur es ket titoknok, es adjâk
altal a kormânyszeki biztos uraknak, kik egy a magok reszekr61 teend6 jelentes mellett siirgony âltal terjesszek a kirâlyi kormânyszek eleibe, mi megis
tărtent a delutâni eloleges tanâcskozâsban -, es kesore haladvân az ido,
.az napra megszunt az iiles, meghatâroztatvân egyszersmind, hogy a kovetkezendo napra ismet meg fog nyittatni ai iiles delelotti 8 6rakor.

11-ik ulis 1'tfdy"us 4f16
A rendes el6liiles alatt
Piispok Lemenyi ] ânos ur elfoglalvân szeket, megvallj a, hogy a nepen
keresztiil menve hallotta a nepet egy szâjjal kiabâlni, hogy nem akarja Erdely
uniojâ t Magyarorszâggal, es kovetkezoleg enunciâlta, hogy a mai napon az
uni6r61 nem lehet sz6: Ennekutâna eszrevetel tetetett a gyules tobb tagjai
reszerol, hogy az uni6 kerdese tetessek felre, mig a român nemzetnek nem
lesznek kepvisel6i az orszâggyUlesen, mert igazsâg szerint csakis ott lehet
vitatkozni es hatârozni ezen kerdes felett. Felolvastatott, megjobbittatott
es megallittatott a foly6 ev mâjus 3-r6li jegyzokonyv, a rendes eloliiles alatt
annakutâna elkezdodven a vitatkozâsok a românok kereseikre nezve a
kăvetkezendok hatâroztattak meg:
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1. A român nemzet a szabadsâg, egyenlOseg es testveriseg elveire tâmaszkodva, nemzete- fiiggetlenseget koveteli politikai tekintetben, hogy kepezve
legyen a maga neveben, hogy a român ne1nzetnek legyenek tulajdon kepviseloi az orszâggyiilesen szâmâhoz kepest arânylagosan, tulajdon hivatalnokai
legyenek az igazgatâs minden fokâban, a torvenyhozâsban ugy mint a katonaiban, hasznâlhassa maga nyelvet minden d9lgokban melyek otet illetik,
a torvenyhozâsban ugy mint az igazgatasban. O kovetel minden esztendoben
egy, ,nemzeti gyulest.
_Ehf-z puspoki helytart6, Sulutz ur hozzâadta, hogy ennekutânna a
tobbj .,nemzetek a magok torvenyes dolgaikban es nyelvokben az olâhokat
românoknak nevezzek, nem pedig olâhoknak es valachoknak.
2. A român nemzet koveteli, hogy a olâh egyhâz minden felekez~t
kulOmbseg nelkiil fuggetlen legyen es. maradjon akârmely mâs egyhâzt61,
jogokban es hasznokban egyenlo legyen Erdely tobbi egyhâzaival. 6 kove.teli
az, ~LS~kseget es az evenkint tartand6 kozzsinatot a regi jog szerint, .:tnely
zsinatban kepviselok legyenek az egyhâz1 e::; po~gâri rendbol. Azon zsinatban
v3Jaszţassanak a român puspokok is, szabadon vâla~ztâs utjân, minden
elOterjesztes (candidatio) nelkul.
. A ron1ânoknak regi joguk megemlîtesere, miszeririt ersekjek es even~
kenti.cegyhâzi kăzgyulesek (zsinat) legyen, a nep altal kikiâltatott az erdelyi'
rOnlân .ersekseg kozakarattal. Ha a tobbi felekezetek es nemzetek piispokeinek mint egyhâzi kepviselOknek az or~zâggyulesen helyek leszen, ha a
kâptalanok kepviselve lesznek, a român nemzet azokat a jogokat ke.ri piispokj,ei- ţs kâptalanai reszere.
- · .. 3. A român nemzet elerven az emberiseg egyeni jogai erzetet, mi:nden
l}eşede).em nelkul keri az urberi viszonyok megszunteteset, minden az urberes
:c~s.4er6Ltortenheto kârp6tlas nelkul, vala~int a varmegyekben t1gy videkek'ţ>et~,,_szekekben es katon~i orvidekekben. o egyuttal keri a dezmak eltodesit
rpin.t.,egy adakozâsi eszkozt, mely akadâlyozza a foldmivelest.
;· ·
Ehez Barnuti ur azt az eszrevetelt tette, hogy a jobbâgysâg mental
~l<5bb el fog toroltetni, megis mîg felsobb helyrol tokeletes hatârozat erkezend,
az, urberesek teljesîtsek minden f.oldesurak iranti tartozasukat, es legyenek
vârakozassal. Eztet kotelessegeve tette a nepnek puspok Sag~na Andrâş ,tir,
es. a l).ep mondotta: hogy j61 van! csak hogy mental el6bb n1eg legyen.
· , 'LA român nemzet kîvanja a keresked,';s es iparuzesi szabadsâgot, a
cehOk es kivâltsâgok eltorlesevel, es azon akadalyokeval, melyek gatoljak
a· şz.oin,szed orszâgokkali kereskedest, a hova tartozik a vamok elto,rlese.
· · 5, A roman nemzet kivâ,nja, hogy azon ad6, mely egy ido 6ta azon
mar,hakra tetetett, melyek hatâraink szuke miatt a szomszed orszagol-;ban
nagy koltsegekkel, kimondhatatlan :riehezsegekkel, es tulajdon elet veszelylyel
tartatnak, mintegy vilagos akadâlya a szorgalomnak es activ kereskedesnek,
tokeletesen toroltessek el, es a felseges ausztriai haz a torok porta es a rmnân
feje4elemsegek kozott a marhagazdasâgra nezve kotott szerzodesek; eg_esz
szig6rra1 tartassanak meg.
.
... · 6. A român nemzet keri a tizede eltorle3it (Zehen:l) azon e rceknek,
melyek · honunkba talâltatnak, mely tized a bânyamivelesnek val6s~gos
akadalya, minden bânyatulajdonosnak bânyâsz (urbarius, n1 etalurgus)
kulombseg nelkiil, a bânyak hatârâra nezve azon jog adassek.
7~ A român nemzet keri a sz6lâsszabadsâgot, irni es nyomta tni minden
censuta nelk'iil, k6vetkez6leg koveteli a sajt63zabadsâgot mindenfele konyv.ek,
hirlapok es egyebek. hirdetesete nezve, . min:len cautio nelkul, 1nel)i ne
kerettessek se a hirlap3zerkeszt6ktol se a k6nyvnyom6kt61.
··
7 - c . .3178
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8. A roman nemzet keri a szemelyes szabadsagot, senki se fogathassek
el policiai szîn alatt, ehez kapcsol6lag ker gyulestarthatasi szabadsagot,.
hogy 3Z emberek semmi gyanu ala ne eshessenek, ha egybegyulnek, ~ak
hogy beszeljenek es bekessegesen ertekezzenek mago'k kozott.
9. A roman nemzet ker eskiidtszeki torvenyszeket (Jury) nyilvanossâggal sz6beli perfolyarn mellett.
10. A roman nemzet keri a nep felfegyverkezesit vagyis nemzeti OTsereget, a hon bel es kiilvedelmere: az olah katonasagnak olah tisztei legyenek,.
ehez hozzaadta kanonok Racz, hogy mig a szelbeli katonasag fennall, o:roksegi
egyenetlensegok igazittassanak el, es egy csaladb61 csak egy katonaskodjek
mint regebben volt, mikor felallittattak; tovabba, hogy a szelbeli katonasâg
beleolvadjon a nemzeti orseregbe, mikor ez fel fog allîttatni.
· 11. A roman nemzet egy elegyes• biztossag kinevezeset keri, mely alljon
romanokb61 es Erdely mas nemzeteibol, mely vizsgalja a telkek, erdok es
metalis egyenetlensegeket, ugy szinten a kozhelyek, urberes telkek es egyeb
ily szinuekbol szarmazottakat.
Ehez hozzaadatott: a kiralyfoldon lak6 romanok nem elegesznek meg
se azon Negy pontokkal, melyeket adott a szasz nemzet, es engedmenyeknek
nevezik, se azzal, mi keretett a puspokok altal az 1842-iki or~zagos gyillesnek
beadott kerlevelben, hanem t0keletes egyenloseget kernek ·mindenekben,.
es az elnyomasokra es elfoglalt birtokra nezve hozzaadattak a kovetkezenddk:
' ·A kiralyi foldoni romanok kivanjak, hogy egy reszrehajla tlan elegy
biztossag altal azon hatarok, melyeket a szasz kozsegek elfoglaltak az olah
kozsegektol, adassanak az olâhoknak vissza; szabad kiralyvarosi es m.ezovarosi · kiralyfoldon levo kozonsegek, melyek birnak az olah hatârokban
havasokat, erdoket, malmokat es telkeket, ha nem tudnak hitelt erdernlo adatokkal harom h6n3:p alatt azon b~ztossag elott bebizonyitani, hogy azok
val6sagosan az 6k tulajdonuk, adattassanak vissza az olah kozonsegeknek,.
a vis~zael6leg vett jovedelemmel egyiitt.
A mint kozonsegesen tudva van, a szasz nemzet a kiralyi foldon tobb
uradalmakat bir, melyeknek jovedelmei csak a szasz nemzet penztarâba
szivarogtak be, azon cim alatt, hogy csak a szaszok vedjek a hatarokat a
szornszed orszagok felol, hanem az orszag szeleit csak a romanok vedh~k,
az olâhfalubeli plajâsok es a roman szelbeli katonâk, es a kirâlyi foldon levo
teriiket isroet a romanok hordoztâk mint szamosabb resz, annalfogva az
igazsag csalhatatlan kervenye, hogy minden jovedelmek, melyek ezen uradalmakb61 a szasz varosok nemzeti penztaraba befolytak, adattassanak
vissza a romanoknak, hogy abb61 alakuljon egy roman nemzeti penzalap,
hogy abb61 segithessek magokat a romanok kozonsegesen, a civilistâk ·ugy
mint· a ka tonâk.
. A kirâlyi foldon a szasz templomok szamâra a kozhelyekbol elfoglalt
telkek osztassanak fel a roman csaladok es egyhâzak kozott minden kiilor'lbseg
nelkQ.l, es a hol egy felosztatlan hataron ket l<:ozseg, ugymint szasz es roman ..
tala~tatik, hatarjelek altal osztassek fel e csaladok aranyahoz kepest a ket
kăzonseg kozott.
12. A roman nemzet keri a papok elelmezeset az âlladalom penztă:rab61
a tobbi nemzetek papjaival egyenlOleg.
13. A roman nemzet keri a român iskolak letesiteset minden falukban
es varosokban, a gymnasiumok, katonai, technikai intezeţek, es papitneveldek,
valamint egy roman egyetemet az âlladalom penztarab61 alapitva, az ad6z6
o
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nep aranyahoz kepest, egesz joggal maganak tanarokat es igazgat6kat valasztani, es ţanulmanyait rendezhetni egy oskolai terv szerint, tanithatasi joggal
'(docere).
·
.
14. A roman nemzet koveteli a kozterhek hordozasa t âllasa es ·va,gyonahoz kepest, es a kivaltsagok eltorleset.
15. A roman nemzet kivanja, hogy Erdelyre nezve az erdelyi nemzetek
alkotmânyos gyulese âltal egy U.j alkotmany keszittessek, mely alko.tmâny
alakuljon az igazsag, szabadsag, egyenloseg es testveriseg elvein, uj torvenykezesi, biintet6, kereskedesi sat. rendszer dolgoztassek ki mind azon elvek
szerint.
16. A roman nemzet keri, hogy az illet6 nemzetek semmikepen. v.iţ?-tâs
alâ ne vegyek az unio iigyet Magyaror~zâggal, mig a român nemzet nem lPsZ
mint alkotmanyos nemzet tanâcskozasi es elhatarozasi. szavazattal az . orszaggyulesen kepviseltetve, ellenkez6 esetben ha csakugyan Erdely orszaggyulese az unio târgyalasaba nâlunk nelkill (de nobis sine nobis) bele ereszkednek, akkor az olah nemzet iinnepelyes 6vast te~zen.
Minekutana ezek mind elfogadtattak, a gyilles altal ket kovetseg valasztasa inditvanyoztatott, mely a nernzet kereset egyik Becsbe a csaszarnak,
a masik Kolozsvarra az orszaggyillesnek elvi5ye, es egy alland6 comitet,
roely Szebenbe leven, fogadja el a valaszokat, melyeket a kovetek a csaszart6l es orszaggyulestol hoznak, .es hogy egybehivja a nemzeti kozgyulest,
hogy annak tudtara lehessen adni.
A Felseghez kiildend6 kovetek szama legyen legalabb 30, az orszaggyulesre menoke legalabb 100, az alland6 comitee legalabb 12.
Mind a ket biztossag kovetei legyenek papok, tud6sok, nemesek, katonak, kereskedok . es foldmivel6k koziil.
Becsbe a csaszarhoz menendo kovetekiil valasztattak: Piispok Saguna
Andras ur elnokiil, N optsa Laszl6 voit hunyadm. foisp. alelnokiil, Racz Vazul
kanonok, Cipariu Timote, Sterka Sulutz Sandor piispoki helytart6, Fule
M6ses es.perest, Igian J6sef esp., Popasu Janos esp., Angyal Gyorgy, A. Treb
Laureani, Baritz Gyorgy szerkeszto, Boer Demeter tanar, Majorescu Vasul
tamir. sat.
Az orszâggyulesi kovetsegre nezve valasztattak: Piispok Lemenyi
Janos tir elnok, Boer Ferenc als6fejer varmegyei f6bir6, Pap Jânos esperest,
Trombitas Parten esp., Pap Peter esp., Pap Andras tanâr, Pap Agoston t.,
Dragomir Janos lelkesz, Kirila Jânos. sat.
A gyules altal meghataroztatott, hogy az orszaggyuleshez intezend6
kerlevelbe kerettessek, hogy az orszâggyules minekelotte egyeb târgyakkal
foglalnâ el magât, targyalnâ a românok iigyet.
A kinevezett kovetek vigyek el a kerest az orszâggyulesre es ne legyen
mas teend6je, mint a kerest az illet6 helyen beadni, a nelkiil, hogy vitatkozâsokba beleereszkednek.
A Szebenbe leend6 comitera nezve: piispok Saguna Andrâs U.r elnok,
Barnutiu Simon alelnok, Fule M6ses esperest, Moga Janos esperest Pa:novits
Jâ.nos esp., Bodila Peter e~p., Maniu Peter fogalmaz6, Dunka Pâl fog.·, Maniu
Mikl6s lelkesz, PumnullJ Aron tanâr, Papiu Ilarianu Sândor irnok, Butyan
J anos ugyved, J anku Abrahâm iigyved, Pipos J ânos irnok, Puskâs Jânos
jogâsz, Batrimanu Sandor tan., Vajda Gabor irnok, Popovits Sabbas lelk.,
Balecesku Mikl6s tan., Szuts Janos irn., Moldoveanu Istvan, Roman Konst.
tan., Timasu Vaszil irnok, Mikes Ferenc iigyv., Pents Mikl6s iigyv., es masok,
kiket a gyillesre nezve hasznosoknak es alkalmatosoknak fognak itelni.

51

III-dik ulis
A rendes elolules alatt felolvastatott z maJus 4-en tartott ules jegyz6ko.nyve, n1ely a fennebbi m6d szerint az elnok<h. , alelnokok es titoknokok
al:Hrasa altal n1eger6sîtetett.
Saguna Andras s. k.
(P.H.)
Len1enyi Janos s.k.
puspok,
fogarasi puspok,
n1int a roman nemzet kăzgyulese elnokei.
. B_arnutiu Simon s.k. 2-dik evbeli jogasz Szebenben es alelnok, Cipariu
Timote s.k. titoknok, :1\Jlân Peter s.k. tit., Popasu J<-~nos s.k. tit., Boer Den1eter
s.k.-tit., Angyal Gyorgy s.k. tit., Baritz Gyorgy s.k. a~elnok, A. Treb. Laureani
s.k. tit., Dunka Pal s.k. tit., Bran Janos Pap de Lemeny s.k. tit., Babb Janos.
s.k ·tit., Bologa Jakab s.k. titokp.ok.
··
F elsob b parancsnal fogva forditotta
Bab J anos, · fokormanyszeki roman nyelvbol fordit6

1

.

Publicat în Ko·rari Laszl6, Oknuinytar az 1848-9-ki erdelyi esemenyekhez·, · Chl.j~
1861, p. 17-24.
Înlocuirea c1.nîntului "români" din textul original, cu , ,naţiunea română", aparţine
oficial contemporan ou epoca, Ioan Bob; ea exprima mai adecvat conţinutul
noţii1nii în limba maghiară. Faţă de textul original din limba română 1 în tradu~erea npgh~ară.
lipseşte apelul Comitetului permanent, fie din cauză că nu exista în forma în-care a ajuns la autorifăF, fie pentru că acestea n-au socotit necesar să fie tradus.
·
l

tradtl.Cătorului

.;l

6
Bl~~?.- 'l~ mai 1848
·~Felseges Kiralyi Eo Igazgat6 Tanacs·!

Melt6 es fajdalmas meg illetodessel ertesult ezen nemzeti gyules art6t
miszerint nemes :Niikes Ferenc hutos ugyv,ed atyankfia ketseg kivul a felseges
kiralyi fo kormany rendeletebol kozelebb mult april h6 26an Kolosvarott
let~rt6ztatott legyen. Ezen nemzeti gyulesnek tiszta ada ta: ''a!rr61 nincs
m.ied tart6ztatott le Mikes Ferenc, csak masokt61 vett hallorrias alapjân
allitjâk gyulesunk tobb tagjai, miszerint azert tart6ztatott legyen le,
mivel tartott a konnany att61, hogy az olah koz nephez intezett beszedjei
altaLJ\Ilikes Ferencnek a kăz csend es beke fel fog haborittatni, tudtunk szerint
tehât ugy fogatott be, es tart6ztatott le Mikes Ferenc atyankfia, 1nint a
tudatlan nep izgat6ja, es koz csend allit6lagos haborit6ja, csendori szabalyok
nyoman.
Ezen nemzeti gyules tavol van ugyan att61, hogy a felseges kiralyl' fo
kormany elleneben biral6lag lepjen fel es azt allitsa, hogy 1\!Iikes Ferenc 111int
az, ezen haz a kivaltsagolt osztalyahoz t?.rtoz6 egyik csalad ivadeka· hazai
tiszta torvenyunk a lmae 9us 1 megszegesevel, athagasaval tart6ztatott legyen
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le, sot tudvan azon elvet n1.elly szerint ·"salus reipublicae suprem;:~.. lex" hinni
akarjuk, hogy Mikes Ferenc a koz csend fentartasa tekintetebol, nem pedig
nemzet ellenies szellen1b6l, s olah nemzetiinket igazsagtalanul elnyomni
kivan6 ·torekves szempontjab61 tart6ztatott le, azaz, hogy a felseges kormany
felven valamelly kit6rest6l, a ket rossz kozziil a kisebbet, tudniillik Mikes Ferenc
elfogattatasat tartotta Yalasztandonak, es valasztotta ÎS, e pontb61 tekintve
a dolgot nemileg rnentheto a felseges korman:ynak Mikes Ferenc iranti eljarasa, de rniutan a tisztelt kormany april 26t 61 ··iogva mostanig tapasztalasb6l
meg gy6z6dhetett s meg is gyozodott, hogy az olâh nemzet sen1mi kitoresi
. es koz csend haboritasi szaneiokot nem tanudtott, senki ~zemelyehez, avagy
vagyonâhoz eroszak utjan nen1 nyult, miutan az olah nemzet Tamas vasârnapjan olly kituno peldajât adta bekes szellemenek, csend es rend szeretetenek
s n1iutân a.'felseges kmn1any arr6l is bov meggy6z6dest szerezhetett maganak,
bogy az e hazai nen1 csak olah ajku nem.7,etek tagjai, kozsegei es hat6sagai
âltal kiilonboz6 1110dorban, s neha torveny ellenies izgatasok kovettettek
el, annelkiil, hogy valarnelyik mas nemzetbeli tag csak n1eg is feddetett
volna elkovetett izgatasaiert es bujtogatasaiert- mind ezeket latva, es
fontol6ra veve, ezen memzeti gyules nen1 teheti, hogy meljen el ne szomorodjek egyik fianak olly hosszas es merjiik allitani oknelkiili letart6ztatasan.
E nemzeti gyules valamint a Mikes Ferenc, ugy rajta khl).l netalan meg n1âs
atyankfiai letart6ztatasâban, s a rogton itel6 szek kihirdetesebe, akaszt6fâk
felallitâsaba a felseges kormany reszerol egy ol.ly terroristicus rendszer gyakorlatanak fel allîtasat szemleli; mellv a mostan Em6paban uralkod6 szabadsag szellemevel, eş fogalma val homlok egyenest ellenl~ezik, egy olly :rendszer melly az egyenloseg es testveriseg eszrnejevel, mellynek most minden
erdelyi nen1zetek kozt uralkodnia kellene, egybe nem ier, egy olly rendszer
melly 1eg kevesbe .kepes· a szazadokon keresztiil Isten es termes?.et torYenyei
ellen.ere elnyomott es most. ebredt olah nemzet meltan felizgatott kedelyeit
le csillapitani, e gyules azt hiszi, hogy a felseges kormanynak irantunki ez
eljarasa, e· terrohsticus rendszer hasznalas.a a koz cE end fentartasara nezve
sem celra vezeto ~ ennek erdekeben teha t keri egesz bizodalmnmal a felseges .ki!â)yi .fo kormanyt ezen nemzeti gyules, miszerint kegyesen intezkedni
melt6ztasson, hogy Mikes Ferenc atyankfia, es netalan mas letart6ztatott
atyan:ţd1a is haladek nelkiil szabadon bocsatassanak egy fel61, mas felol
pedig. atyai fontol6ra veve a jelen nehez idok koriilmenyeit midon a sza-:badsâg szelleme mar a tudatlan nep osztalyaban is olly annyira elterjedett,
mindene hazai torveny hat6sâgokhoz, olly hathat6s e5 szigoru rendeleteket
sietoleg kibocsatani .kegyeskedjek, mellyek a felizgatott kedelyek lecsiHapitasâra ~egcelszerubbeknek fognak talaltatni, jelesen pedig, hogy az olâh
nemzeteJ:?. levo atyankfiainak szemelyei egyen egyenkent n1ind addig bântatlanok :tartc.tssanak, valan1eddig azok a bekes forradalom sorom.p6it ât ne1n
hagjak--,-- meg lehetven gyozodve a felseges kiralyi fo kormanyszek an-61,
hogy; e nemzeti gyfîles valamint e nemzetnek ertelmesbjei, es a nep vezetoi
egesz. ~tejok megfeszîtesevel arra fognak torekedni, hogy a koz csend, es e
hon bekeje sehol n1eg ne haboritassek.
.· Ujb6l is keri tehat e nemzeti gyules a felseges kirâlyi fo korn1ânyt e
koz baza szent neveben, s annak bekes ut6ni atalakulasa erdekeben, miszerint
jelen ,kerelmiinket atyai partolâsara n1eltatni, s annak szellemeben a sziikseges intezkedeseket rogton meg tenni melt6ztasson, biztosîtvan ezen nen1zeti
gyules :.a felseges kiralyi fo kormanyt arr6l, hogy ha a tobb e honni nemzetek
resz"erol az olah 'nemzet elleneben olly 'termeszetjog elleni lepesek es eroszakosko'dâsok .nen1 · tetettnek, mellyek az olah nemzet kedelyeit feljzgassâk,
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es vissza torlâsra fel szollitsâk, az olâ.h nemzet reszerol bizonyosan olly lepesek,
mellyek a koz beke es csend felhâboritasât idezhetnek elo nem f~gnak elkovettettni.
Akik egyebirant kikerven a felseges kiralyi fo kormânynake kerelmiinkre
ţeendo kegyes hatârozatânak vehink leendo kozleset magunkat atyai indulatja~ba ajanlva tisztelettel orokliink.
A felseges kiralyi fo igazgat6 tanâcsnak leg alâzatosabb szolgâi:

Kolt Balasfalvan, majus 15-en 1848.
Az erdelyi olah nemzet kozgyulese
.Lemeny Janos. s.k.
·~?garasi piispok
mint ezen nemzeti gy{Hesnek elnokjei

Saguna Andrâs s. k ..
Gorog nem egyesiilt piispok

S. 2 Dunka Pal s.k.
es Mânn Peter s.k.
az erdelyi olâh nemzet koz gyulese titoknokai.
Maiestuos Consiliu gubernial regesc suprem!
Prezenta Adunare a luat la cunoştinţă cu mîhnire dureroasă şi adecvată ..
nobilul concetătean al nostru,, avocatul Francisc Micas, a fost arestat la
Cluj, în 26 aprili~ trecut, fără îndoială datorită dispoziţiei maiestuosului
Guberniu regesc suprem. Prezenta Adunare nu deţine informaţii clare asupra
motivului arestării lui Francisc Micaş. Numai pe _baza celor auzite de la alţii,
mai multi membri ai Adunării noastre sustin că motivul arestării lui a constat
in aceea', că Guberniul s-a temut de tulburarea liniştii şi păcii publice din
cauza discursurilor pe care Francisc Micaş le-a rostit poporului de rînd.
Potrivit informatiilor noastre, deci, concetăteanul Francisc Micas a fost
arestat pe baza u'nor măsuri poliţieneşti în calitate de instigator al poporului
neştiutor, de aşa-zis tulburător al liniştii publice.
Prezenta Adunare Naţională, deşi este departe de a lua o atitudine
critică faţă de maiestuosul Guberniu regesc suprem, afirmă că prin arestarea
lui' Francisc Micaş, în calitate de descendent al unei familii privilegiate al
acestei patrii, s-ar fi ~ncălcat legea clară a ţării, a 1ae 9us1 ; mai mult, cunoscînd principiul potrivit căruia "salus reipublicae suprema lex" am vrea să
<:redern că Francisc -Micaş a fost arestat pentru menţinerea liniştii publice
şi nu din spirit antinaţional sau din punct de vedere al aspiraţiei de a subjuga
nedrept naţiunea noastră românească. Cu alte cuvinte, maiestuosul Guberniu,
temîndu-se de vreo revoltă, a ales dintre două rele pe cel mai mic, şi anume
a considerat oportun să opteze pentru arestarea lui Francisc Micaş ·şi a şi
decis-o. Privind chestiunea din acest punct de veder~ i se pot aduce anumite
acuze comportamentului maiestuosului Guberniu. Incepînd din 26 aprilie
. pînă .în prezent onoratul Guberniu s-a putut convinge şi s-a şi convins din
experienţă că naţiunea română nua manifestat nici o intenţie de revoltă, de
tulburare a liniştii publice, neatingîndu-se de persoana sau de averea
nimănuia pe cale violentă. Cu prilejul duminicii Tomii, naţiunea română a
dat un exemplu excelent al spiritului său paşnic, al iubirii sale de linişte şi
ordine. Maiestuosul Guberniu s-a putut edifica pe larg că în aceastii ţară
s-au comis instigări în diferite moduri, şi de m.ulte ori contra legii, nu num'ai
că
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din partea mert1brilor naţiunii de grai românesc, ci şi din partea comunelor
si autorităţilor, fără ca vreun membru al altei naţiuni să fi .fost măcar admo~estat pentru agitaţia şi aţîţarea comisă. Văzînd şi luînd în considerare toate
acestea, este imposibil ca Adunarea Naţională să nu fie mîhnită pentru arestarea îndelungată şi putem afirma nejustificată a unui fiu al său. Această
Adunare Naţională vede în a-restarea lui Francisc Mic aş şi eventual a altor
concetăţeni ai noştri, în anunţarea legii statariale, în ridicarea spînzurătorilor,
instaurarea unui regim de teroare din partea maiestuosului Guberniu, acţiuni
în contradicţie flagrantă cu spiritul şi noţiunea de libertate, ce domin~t actualmente în Europa; a unui regi1n, care este incompatibil cu ideea de egalitate
si fraternitate, ce ar trebui să domine acum toate naţiunile din Transih:ania;
~ unui regim, cel mai puţin capabil să liniştească spiritele învolburate ale
naţiuniirmnâneşti, secole de-a rînduloprimată, în pofida legilor lui Dumnezeu
si ale naturii, care acuma s-a deşteptat. Acea~tă Adunare crede că procedeul
faţă de noi al maiestuosului Guberniu, folosirea regiinului de teroare pentru
a menţine liniştea publică, nu va avea succes scontat. De aceea, această Adunare Naţională cere cu deplină încredere maiestuosului Guberniu regesc
supren1 să binevoiască graţios a întreprinde măsuri pentru punerea în libertate
fără întîrziere a concetăteanului nostru arestat Francisc 1\liicas si a altor
concetăţeni, care eventua'I au fost arestaţi. Pe de altă parte, chibzuind in
mod părintesc circumstanţele actualelor timpuri grele, cînd spiritul libertăţii
s-a răspîndit într-atîta şi în clasa poporului neştiutor, este necesar să binevoiţi
a trimite tuturor autoritătilor din această patrie atare dispozitii severe si
eficiente, pe care le veţi c~nsidera cele 1nai adecvate liniştirii spiritelor ex~
cerbate, pentru a menţine nevătămate persoanele concetăţenilor noştri aparţinătoare naţiunii române, ca să nu treacă peste barierele revoluţiei paşnice.
Maies_tuosul Scaun gubernial regesc supre1n poate să fie convins că această
Adunare Natională si cei mai inteligenti ai acestei natiuni, precmn şi conducătorii popo~ului, s~ vor strădui să c~ntribuie, prin ''încordarea întregii lor~
forţe, la menţinerea liniştii publice, pentru ca pacea acestei patrii să nu· fie
tulburată niciunde.
Această Adunare N atională cere din nou de la maiestuosul Guberniu
regesc suprem, în numele sfînt al patriei co:~nune şi în interesul transforn1ării
sale pe cale paşnică, să binevoiască a acorda sprijin~! părintesc prezentei
cereri şi a întreprinde imediat măsurile necesare în spiritul ei. Adunarea
Naţională asigură maiestuosul Guberniu regesc suprem, că dacă din partea
mai multor naţiuni ale acestei patrii nu se vor face paşi îm.potriva naţiU:nii
române, contrari dreptului natural şi nu se va folosi violenţa, care ar agita
spiritele naţiunii române, determinînd-o să riposteze, atunci fără îndoială.
că nici din partea ei nu se vor săvîrşi atare acţiuni, ce ar putea pricint;ti turburarea păcii şi liniştii publice.
·.
De altrninteri, ne recomandăm bunăvoinţei părinteşti a 1naiestuosului
Scaun gubernial regesc suprem; aşteptînd să ni se aducă la cunoştinţă hotărî
rea graţioasă ce ·se va lua privitor la cererea noastră, rămînem cu stimă cei
mai un1ili servi al n1aiestuosului Consiliu gubernial suprem.
Datat la Blaj, 15 mai 1848.
Adunarea generală a naţiunii române din Transilvania.
ln calitate de preşedinţi ai acestei Adunări Naţionale
Ioan Len1eni n1.p.
Andrei Şaguna n1.p.
episcop de Făgăraş
episcop neunit
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Paul S. 2 Dunca tn. p.
secretari ai Adunării generale a

şi
naţiunii

Petru Man[iuJm.p;
române din Transilvania

Copie. Bibl. Acad. R.S.R., Bucureşti, Ms. rom. nr. l060, f. 194:_ 195. Foto:
4446-4449. Publicat de Dragomir, Studii' şi documente, II, p: ·6~9 (fără
traduc~rea în limba română).
Primae Nonus, al 9-lea titlu al părţii întîi din Tripartitum:...ullui Werbocz:y.Istvân:
cete patru drepturi primare şi privilegiate ale nobil ilor. Acestea preYăd că nopilul: 1. nu
poate fi arestat de nimeni şi nicăiri, fără sentinţă legală; 2. nu sUt sub puterea nimănui, decît
SUD cea a domnitorului Încoronat legal; 3. dispune liber, Întotdeauna, conform YOinţei sale, de
dt'epturile legale şi ele toate veniturile existente în interiorul moşiei sale, fiind scutit pe veci de
oii-ce prestăriiobăgeşti, de impozite, vămi; este dator doar cu serviciul n:iilitar, învederea.apărării
ţării;· 4. în cazul în care domnitorul îi calcă drepturile nobiliare, are libertatea de a i s~ opune.
2 S =de S:1j6 (în ungureşte = Saj6i).
1

I)ţspre

7
Blah· 15 mai 1848
Nagy Meltosâgu Groff, k. Fo Kormanyzo Ur! Kegyelmes. Uţu,hţd
. . ·. Kiildetesiinkbol folyo kotelesegiinknek tartottuk Excellentl$-dnak az
-~·ai t].apon itten felsobb engedelemmel tartott olah IJ.emzet gy{il~s.. e.ddigi
~ol}~amărol tudositasunkat tenni; elOre bocsatva, hogy mi mar tegn~p:f.eggeli 9
·Orara ide megl erkezven, a mintegy 15 ezer elnberbol âllo n~pseg reszletes
{r:tekezeset, termeszetes a vezerek szonoklata !Ilellett meg· tegnaP,, ;rrt~gkez4e.tte.. de mint reszint szemellyes gyakori jelenletiinJ~ altal meggyoiodve,
reszint biztos kutfukbol ertesittetve valank, az illedelem hatara.i,''kozott
n1inde.n izgatas nelkiil, es a leg nagyobb csendesegbe. - A mai nap i~e,ggeli 9
5fakor ege::z iinnepelyesseggel nyittatott meg a gyules a mii jelenh§tunkben
a teinplom elOtt, hol mii felolvastattvan a felolvasand6kat, Saguna ·puspok
ur az aitalunk szerkezett, s annak idejeben Excellentiâdnak be1nutătand6
utasitâst ertelmesen, es nepszeruen meg magyarazvan, a nep a kozel levo
s az ăltala Szabadsâg ternek nevezett retre vonult, s isteni tisztdi:;t ·tetel
utăn' tanacskozasat megkezdven, leg elsobben. is az alăzatosan ide rii'ellekelt
hiitet tette le; ez utan a Mikas szabadon bocsattatasa irăi1ti kerest' hatâroz-.
v<in,··a felseges kiralyi kormany szekhez, s azt hozzank el is kiildven,, sif.::tiink
ezt' is elhatârozas vegett felterjeszteni. Nem n1ellozhetjiik vegtere 6rvehdetes
es?:reveteliinket nyilvanitni, hogy a gyules mind ket hely~n a nep, v:Hatnint
~r felseg, ugy a kormany szek irant is a leg nagyobb kitoro eljenekkel fejezte
huseget es erzelmet. - Vala1nint oszinte kotelesegiink · azt is ·a.lazatosan
jelenteni, hogy a nagy nep gyule.:i eddigi bekes folyama. tsaknem: €gyediil
a piispok Saguna ·vallas kiilombseg nelkiili igen nagy nepszerusegenek s
kiil61nben is ertelmessegenek tulajdonithat6, mi okb6l nem hibazunk talan,
ha a mostani korulmenyekbe a torveny szigoru ertelrriet mellozve, ot :a kiralyi
hivatalasag maga t1tyani meg nyerese kieszkozlesere Excellentiad partfoga5aba
ajanlani batorkodunk, nagy fontossagot tenne e kinevezes a ·leend0 olah
nemzetnek a magyar, es szekely nemzethezi rokonszen,'ere·'- alazatos: ltisztelettel maradvan.
Nagy 11elt6sagodnak, alazatos szolgai,
e

'i

Balâsfalvân Mâjus 15. 1848,
Szab6 Lajos s.k., B. Bânffy Mikl6s s.k.
. :·PrE{a;mărite domnule conte guvernator suprem! Milostive domn al nostru1!:
Am considerat ca. o datorie izvorîtă din solia noastră să vă înstiintăm
excelţnţă despre desfăşurarea pînă în prezent a Adunării Naţional~ ro{nâ~,
nesti,::car:e.s-a ţinut aici astăzi cu îngăduinţa superioară. Amintim, in.prealabil,.
că 'no.i aw. sosit aici încă ieri la orele 9 dimineaţa. Poporul, format din circa
15 mii d~ oan1eni, şi-a-început ieri consfătuirea sa detaliată, [ascultînd} fjreşte;
în paralel, cuvîntările conducătorilor lui. Acestea s-au petrecut în limiteJe
bunei.cuviinţe, fără nici un fel de agitaţii şi în cea mai mare linişte. Despre
toate ne-am putut con\·inge, fie prin frecventa noastră prezenţă, fie dini
surse sigure. Adunarea s-a deschis în prezenţa noastră, dimineaţa la orele 9/',
în faţa bisericii, într-o atmosferă solemnă. Acolo am dispus să fie. c;:itit ··ce
trebuia adus la cunoştinţă. Domnul episcop Andrei Şaguna a explicat clar
şi pe înţeles ordonanţa redactată de noi, pe care v-am î~făţişaţ-o: excele_ttţe-1
voastre,, la. momentul oportun. Poporul s-a deplasat pe paJiştea din aptopiere,
care ;a. fost .denumită de el Cîmpia Libertăţii. După celebrarea slujbei aîn~_eput
consfătuirea. Mai întîi s-a depus jurămîntul, pe care-I anexăm aici cu u:rni.~.
linţă. După aceea s-a hotărît întocmirea unei petiţii către înălţatul Guberniu·
regesc pentru punerea în libertate a lui Micaş. Ea~ ne-a şi fost remisă şi ne
grăbim, de asemenea, s-o înaintăm pentru decizie. In -sfîrşit, nu putem omite
să nu dăm expresie constatării noastre îmbucurătoare, potrivit căreia în am.bele
locuri. poporul şi-a exprimat fidelitatea şi simţămintele sale faţă de maiestatea
sa şi faţă de Scaunul gubernial cu cele mai exuberante strigăte de "să trăiască".
La fel :avem sincera/datorie să vă raportăm, că desfăşurarea paşnică de pînă
acum a acestei mari adunări populare se poate atribui aproape în exclusivitate popularităţii deosebit de. mari a episcopului Şaguna în rîndurile participanţilor, indiferent de religie, precum şi capacităţii sale intelectuale. Din
acest motiv, trecînd pest,e interpretarea strict~l a legilor, în actualele circumstanţe poate nu greşim dacă ne încumetăm protecţiei excelenţei voastre,
pentru a putea fi numit într-un post în dregătoria regală. O astfel de numire
ar fi importantă pentru întărirea simpatiei viitoarei naţiuni româneşti faţă
de naţiunile maghiară şi secuiască. Rămînem cu umil respect servii s:up_u.şi
ai excelentei voastre.
Blaj,' 15 mai 1848
B[ aron J Bânffy Mikl6s m. p;

Szab6 Lajos In. p.

CojJie. Bibl. Acad. R.S.g~, Bucureşti. Ms. rom., nr. 1060. f. 185. Fato: 4442.
Publicat de Papiu, Istoria românilor, Il, p. 303-304 (fără traducerea în limba
români).

8
Viena, 15 mai 1648
Fer:dinandus pnmus
Dei Gratia Austriae Imperator, Apo~tolicus Hungariae et Bohemiae
Rex hujus Nominis quintus, Rex Lombardiae et Venetiarum, Galiciae,
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Dat în oraşul împărătesc al Austriei, Viena, în ziua a zecea a lunii lui
mai, în anul domnului o mie optsute patruzeci şi opt, în al patrusprezecelea·
an al .domniei noastre.
Ferdinand

B[aron] Lazar Apor
din însăsi porunca maiestătii sale
sfinte ce~aro-crăieşti şi apo~tolice.
Andreas Conrad de Konradsheim m~P·..

Original. Arh. St. Budapesta. Fond.

G.P., nr. 6666/1848. Foto:

1905-1907.

9Cluj, 15 mai 1848
An S[eine] Excellenz den hierlândigen k.k. Herrn Commandirenden
Generalen Freiherr v. Puchner
Der Vize Prăsident des k. Thesaurariats Gr. Georg v. Beldi bat 1nir
untenn 13-ten 1. ~I. Z. 877 eroffnet: er babe sich in Folge einer ihm von dem.
Zalathnaer Kan1eral Administrator v. N emegyei dariiber zugekommenen
amtlichen Anzeige: daB die zu den dasigen Cameral Herrschaften gehorigen
Fiscal Colonen, unter welchen eine aufriihrerische Proklamation zirkuliren
sQll, veranlasst gefunden am nâmlichen Tage, an Eure Excellenz wegen
Beistellung der nothig en W affen und Beordnung einer Kompagnie nach
Zalathna zur V erfiigung des genannten Administrators, sich zu wenden, und
hat mich ersucht sein diessfâlliges Ansuchen auch meinerseits bei Eurer
Ex~ellenz zu unterstiitzen.
In Folge dieses erlaube ich mir Eurer Excellenz bei dem Umstande als ·
die Ruhe hier und der Umgegend hergestellt ist, und die von Karlsburg hieher.
bestimmte Compagnie von Sivkovich um so mehr entbehrt wird, als im
Nothfalle die in Thorda befindliche Mannschaft hieher gezogen werden kann,
- zu bemerken daB meiner Ansicht nach die fragliche Compagnie in Karls. burg belassen, und zu dem gedachten Zwecke in Zalathna verwendet werden
diirfte, zugleich ich mir die Ehre gebe auch meinerseits Eure Excellenz zu
ersuchen, dem Verlangen des erwâhnten Vize-Prâsidenten wegen Beistellung
der W affen zur Disposition des Zalathnaer AdŢilinistrators, gefâlligst willfahren ·
zu wollen ..
Către excelenţa sa,

domnul comandant militar suprem din Transilvania.

baronul Puchner
Vicepreşedintele Tezaurariatului regal, contele Beldi Gyorgy mi-a
comunicat prin adresa nr. 877 din 13 mai că a primit un raport oficial de la
administratorul cameral din Zlatna, N emegyei Janos; din [raport] rezultă
că printre iobagii fiscali aparţinători domeniilor camerale de aici se zice că
circulă o proclamaţie agitatoare; el a fost nevoit să se adreseze excelenţei
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recomand următoarele onoratei nobile dregătorii comitatense, potrivit dorinţei oficiale a pomenitului vicepreşedinte; în cazul că ar deveni necesar să_
se detaşeze forţe militare la Zlatna pentru a-i reprima pe iobagii fiscali-nesupuşi de a~ol~, .atunci, p~t~ivit .dispd~iţ~e~ mel~, pe c~r~ am dat-o cu alt prilej!
să vă stradtuţi a restab1h ordinea Şl hn1ştea 1n buna Inţelegere cu Nemegye1
Janos, directorul cameraf din Zlatna.
Domnului conte Beldi Gy0rgy
În urma scrisorii oficiale a măriei voastre din 13 ale lunii curente, ale
cărei an~xe vi le retrimitem, referitoare la mişcările ce se manifestă printre
românii de pe domeniul Zlatna, concretizate dejeţ în nesupuneri flagrante,
nu am ezitat s~l mă adresez oficial azi, sub nr. de mai sus, preaînălţimai sale
con1andantului militar suprc>m din patria noastră, baronului Puchner: Întrucît mişcările ţărăneşti din 'imprejurimile Clujului s-au potolit, i-am cerut
să ordone acelei companii a Regimentului Sivkcvich, care ar fi trebuit să se
deplaseze la Cluj de la Alba Iulia, să rămînă acolo şi să fie pusrt la dispoziţia
directorului cameral de la Zlatna; totodată [i-am cerutl srt-i elibereze armele
pe care le-a solicitat. Pe de altă parte, am dat dispoziţ!i dregătoriei ncbilului
con1itat Alba de Jos, să se străduiască a restabili ordinea şi liniştea printre
aceşti iobagi ai fi,~cului, pe baza ordinului meu anterior, in bun;'t inţele!!:ere C1.1
pomenitul directcr cameral.
Cluj, 15 mai 184~.
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. M.T., nr. 842/1848.

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1200/1848. Foto:

2942-~945.

10
Cluj, 15 mai 1848
An Seine Excellenz Herrn Grafen Emerich Miko
Die im Unter Albenser Komitatwegeri Aufrechthaltung der offehtiichen
Ruhe und Sicherheit - welche unter den Wirren der Zeit · und besonders
der unter dem walachischen Volk herrschenden Aufregung leicbt gestort
werden konnte - zusammengesezte permanente [!] Deputatim1 hat i:n ihrer
u't;1term 13ten d. Mts an mich gerichteten 1 und hier urschriftlich zuliegenden
Vorstellung den Antrag gestellt, womit ich gehorigen Orts erwirken mochte,
·daB dem griecPisch nicht unirten Bischof Andreas Schaguna zur Beschwichtigung des Volkes, daB nahmlich sein Los auf dem nachsten Landtag ganz
gewiB verbessert werden wird, auf dem jezt ausgeschriebenen Landtag. Sitz
und Stimn1e verliehen werde.
Obwohl dieser Antrag mit der Verfassung des Landes, nach welcher die
griechisch nicht unirte Religion blos zu den geduldeten gehort, nicht wohl
vereinbarlich ist, so habe ich es doch - um. kein Mittel unversucht zu la:ssen,
wodurch der von der genannten Deputation beabsichtigte heilsame Zweck
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erreicht werden kann- fur meine Pflicht erachtet, diese Vorstellung Euerer
ExceHenz zum angemessenen Amtsgebrauche einzusenden.
Klausenburg, 15. Mai 1848.
..
.

:

~

Excelenţei

sale domnului conte Mik6 Imre

Comitetul permanent constituit în comitatul Alba de Jos pentru menţinerea liniştei şi securităţii publice care .ar putea fi uşor tulburată din cauza
frămîn tărilor actuale şi îndeosebi datorită agitaţiei ce domneşte în rîndurile
popor'ului român, mi-a adresat o petiţie anexată aici în original; prin ea
mi-a cerut să intervin pe lîngă forurile con1peten,te în favoarea acordării
unui .loc şi a unui vot episcopului ortodox Andrei Şaguna la apropiata Dietă 1 ,
pentru a linişti poporul în sensul că îi va îmbunătăţi în mod sigur soarta.

·Desi această cerere nu este în concordantă cu constitutia tării, conform
căreia reÎigia ortodoxă face parte din cele toler~te, n-aş vrea' să ias neîncercat
nici un mijloc în vederea atingerii scopului benefic urmărit de comitetul
amintit; de aceea am considerat de datoria mea să trimit această petiţie excelenţei voastre pentru a proceda cu ea conform uzanţelor. .
Cluj, 15 mai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1201/1848. Foto: 2946-2918.
1

V. doc. 330, val. III.

11

Cluj, 15 uaai 1848
An Seine Excellenz den hierlandigen k.k. Commandirenden H[err]n
Generalen Freiherr von Puchner
N ach einer amtlichen Anzeige des dirigirenden Oberrichters im Thordaer Komitat Samuel v. Gal werde die Militar Assistenz in den Dorfern Thorotzk6 und Thorotzk6-Szentgyorgy, um die daselbst durch die aufriihrerischen
Unterthanen gestorte gesetzliche Ordnung und Dependenz herzustellen~
dringend benothigt, welche jedoch der Thordaer Garnisons Commandant
auf das Einschreiten des erwâhnten Oberrichters aus dem Grunde beizustellen
sich weigerte, weil er diesfalls von seiner unmittelbar vorgesetzten Behorde
keine Weisung erhalten hâtte.
Ich fand mich daher dringend bewogen den Herrn General Major und
Brigadir von Gallbrunn zu ersuchen, womit er den Garnisons Commandanten
in Thorda dazu ermâchtigen wolle, um auf das Verlangen des oft erwâhnten
Oberrichters . die erforderliche Mannschaft nach Thorotzk6 und Thorotzk6Szentgy6rgy entsenden zu durfen, welchem Wunsche der belobte Herr
General Major auf die von mir diesfalls iibernommene Verantwortung auch zu
entsprechen die Gute gehabt hat, und ich erlaube mir daher, hievon Euer
Excellenz mit der Bitte in die Kenntnis zu setzen, diese Verfugung genehmigen
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und dep Herrn General Major v. Gallbrunn wegen dieser mir erw1esenen

Gefâlligkeit keiner Verantwortung unterziehen zu wollen.
An Herrn General Major von G allbrunn Hochwohlgeboren
In Folge der mit Euer Hochwohlgeboren gepflogenen 1niindlithen
Verabredung ersuche ich hiemit Hochdieselben, in der Voraussetzung, daB
.der hierlandig e Herr Commandirende General - welchen ich unter ·eine1n
zugleich angehe- diesen Schritt genehmigen werde, und wofur ich die Ver'antwortung jedenfalls auf mich nehn1e, den Garnisons Commandanten in Thorda
dazu ermachtigen zu wollen, daB er auf das V erlangen des dirigirenden·Ober
Richters im Thdrdaer Komitat, Samuel v. Gal, die erforderliche JYiannschaft
nach Thorotzk6 und Thorotzk6-Szentgyorgy, um · die dasigen aufriibrerischen Unterthanen zur gesetzlichen Ordnung und Dependenz zuriickzufiiren,
entsenden dftrfe.
Klausenburg, am 15. Mai 1848 .
./C.ătre

ilustritatea sa comandantul imperial regal suprem al trupelor
din Transilvania, baron von Puchner

Conform unui raport oficial al judelui suprem diriguitor din comitatul
Turda, Gal Samuel, în satele Rimetea şi Colţeşti este nevoie urgentă de asistenţă militară pentru a restabili ordinea şi dependenţa legală faţă de stăpînii
feudali, tulburată aici de supuşii răzvrătiţi. Comandantul garnizoanei din
Turda refuză însă să acorde asistenţa cerută de judele suprem amintit, întrucît
nu a primit de la forurile sale ierarhice superioare nici o dispoziţie în acest sens.
M-am văzut silit să apelez la domnul general maior de brigadă Gallbrunn pentru a-l împuternici pe comandantul garnizoanei din Turda să
trilnită trupele necesare la Rimetea şi Colţ eşti la cererea sus-numitului jude
suprem. Domnul general maior a avut amabilitatea de a-mi satisface dorinţa,
după ce mi-am asumat răspunderea în această privinţă; îmi permit a o
pune în cunoştinţă de cauză pe excelenţa voastră cu rugămintea de a aproba
această dispoziţie şi de a ri.u-1 trage la răspundere pe domnul general maior
Gallbrunn pentru serviciul pe care mi 1-a făcut.
'
Domnului general maior Gallbrunn
Pe baza înţelegerii verbale la care an1 ajuns cu dv.. vă rog să îl împuterpe comandantul garnizoanei din Turda să trimită trupele necesare la
Rimetea şi Colţeşti pentru ca supuşii răzvrătiţi de aici să fie readuşi la ordinea
şi dependenţa legală; totodată în vederea aprobării acestui act, pentru care
îmi asum oricum propria răspundere, am intervenit la domnul comandant
suprem din Transilvania presupunînd că va fi de acord cu el.
Cluj, 15 mai 1848.
niciţi

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1203/1848. Foto: 2949-2950.

populaţiei __ române şi chiar conspiraţia văd~tă impotriva nobilimli, prin ea. a
cerut urmatoarele:
·
·
·
·
L Săi se aprobe introducerea i~gii 'marţiale cerută d~ la această instanţă
mai demult;
. ·· · ·
·. ·
2. Să fie înzestrată garda naţi~nată organizată .acolo cu 1200 puşti
cu cremene şi o cantitate corespunzătoare de praf de puşcă;
·
3. Să se detaşeze în comitatul de acolo·;· şi anume la Deva, măcar.4 cqmpanii din :e~imentul·.s~cuies__c de ~nf.a11terie; :Şi__ . · •.
.
. .
4. Sa he aprov1z10nata Casrena camerala drn comrtatul ammtlt cu o
cantitate suficientă de monede de rnetal, a căror lipsă a dus deja la ostagnare
îr comertul si în schimbul de acolo.
·
în ~ee~ ce priveşte primul punct, Guberniul a încuviinţat şi pentru
acest comitat introducerea legii rnarţiale pe ~ perioadă de trei luni împotriva
celor care încalcă prin forţă securitatea personală şi a proprietăţii, precum şi
contra acelor ce tulbură liniştea şi ordinea publică. De acest lucru excelenţa
voastră a avut probabil amabilitatea să se convingă din adresa Guberniului
din 12 mai ... 1 .
Referitor la punctul doi şi tr<(i. am onoarea să mă adresez oficial excelenţei voastre, luînd în considerare că nobilimea m.aghiar~t de acolo este întradevăr înconjurată de populaţia românească foarte nume:roasă, fiind exp11să
realmente unei primejdii mari; prin urmare, să luaţi măsurile ·necesare în
vederea trimiterii unui număr corespunzător de puşti acestui comitat precum
si detaşarea la Deva a încă uneia sau a două companii de infanterie; totodată
~ă-mi comunicati ordinele domniei voastre; concomitent voi îndruma oficialităţile acestui ~omitat să se adres.eze comandam.entului cetăţii Alba Iulia
în privinţa prafului de puşcă necesar, pentru a-l primi contra cost; acest comandament a fost însărcinat să dea jurisdicţiilor contra cost, la cererea acestora,
cantitatea de praf de puşcă solicitată.
Privitor la ultimul punct, l-am rugat tot azi pe domnul vicepreşedinte
al Tezaurariatului regal, contele Beldi Gyorgy, să lichideze lipsa de monede
de metal din cornitatul Hunedoara.

Kira.lyi kincstâri alelnok Gr6f Beldi Gyorgy (Jrnak
A N emes Hunyad megyeben felâllitott âlland6 biztossâgnak e foly6
h6 12-dikerol hozzâm intezett hivatalos jelentesebol a tobbek kozott a tetzven ki: mikent az oda val6 egyik ad6târnok Kesen1 Ferenchez ket ezer
pengo forintokat fel ero bankjegyek felvâltâs vegett az nap elvitetven~ minthogy ezt ezust penz hiânya miatt nem tehette, ez a kul6nben is fellâzitott
nepben ingerultseget okozott, ez az ezust penz hiânnya miatt abban a vârmegyeben az adâs veves mâr is megakadott legyen, mely otletbol a kortnyen
tortenheto kitores megakadâlyosztatâsa tekintetebol melt6sâgodat az erintett âlland6 bizotmâny keresevel megegyezoleg meg talâlni kivântam,
miszerint arr61 rendelkezni ne terheltessek: hogy a tob bszor emlitett megyeben letezo kamarai penztârok elegseges eziist penzellâttassanak el.
Kolozsvârt, mâjus 15-diken 1848.

Domnului conte Beldi Gyorgy,

vicepreşedinte

al Tezaurariatului regal

Din raportul oficial ce mi-a fost adresat la 12 ale lunii curente, de către
comitetul permanent înfiinţat în nobilul comitat Hunedoara, a· reieşit, printre
fi-

c.

37f.
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altele, că în ziua pomenită unul dintre casierii de acolo i-a trhnis lui Keser{i
F e1:enc qancnote în valoare de două mii de florini pentru a le preschimba în
altele "de argint. El n:._a avut însă posibilitatea s-o facă din cauzaJipsei banilor de ~rgi~t, ce~a ce a produs nelinişte în popor şi aşa destul de agitat. Din
cau-za hpse1 bamlor qe argint, vînzările şi cumpărările au fost întrerupte
d~eja iri. acel comitat. De aceea, pentru a împiedica o eventuală revoltă, care
s...:ar putea produce uŞor, transmit cererea, pomenitului comitet permanent.
Eu sînt de acord cu ea şi doresc să vă rog pe înălţimea voastră să binevoiţi
a b:in1ite casieriilor camerale din pon1enitul comitat bani de argint înde.stulători.
·
Cluj, 15 n1ai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1198/1848. Foto: 2934-2938.
1

Loc lăsat liber în document.

13
Cluj, 15 mai 1848
Nemes Hunyad l\IIegye Tisztsegenek
Mint a tekintetes'p.emes ti:s·ztsegnek e foly6 h6 9dikerol 953. szam alatt 1 ,
mind pedig az azon nemes megyeben alakult alland6 biztossagnak e foly6 h6
12diken51 3. szam alatt hozzim inh~zett ket rendbeli felirataira e kovetkezendoket kivantam valaszolni. 1
1szor A mi. a rogtoni fennyitto torvenyszek joggali elhetes szorgalmazasat iHeti, erre nezve a kiralyi fokormanyszek e foly6 h6 12diken 6244. szam
alatt a maga intezkedeset a tisztseg kivanataval megegyezoleg mar meg
teven, remellem, hogy eddig az idezett rendeletet a tekinteţes tisztseg vette is.
2szor A mi az ottan felâllitott orsereg szamara kivantat6 fegyverek
kiszolgaltatasanak eszkozleset nezi, mai napon a hazai fă hadi parancsnok
urat megtalaltal1l az ut6bb idezett jelentes kozlese mellett: miszerent az
alland6 biztossagnak mind ez irant, mind pedig a Devara szallitand6 tobb
katonasag irânti nyilvanitott 6hajtasat a lehetăsegig teljesiteni ne terheltessek.
3szor A puskaporra nezve azt kivantem megjegyezni: miszerint a
karolyfehervări var parancsnoksag oda van a maga uttyan utasitva, miszerent
az illeto torvenyhat6sâgok hivatalos felsz6litasara puskaport penzert a kivant
mennyisegben szolgaltasson ki, ezuttal a tekintetes tisztseget arra is figyelmeztetem: hogy Kârolyfehervart egy kereskedonel tobb szuronnyok eladas
vegett leteve leven, en azokat bir6i zar ala tetettem, oly rendelessel, hogy
ezekbol az odaval6 varosi f§bir6 a t6rvenyhat6sâgoknak ha magokat
jelenetenek penzert .adjon el. Es vegtere
4szer Azon keresre nezve: hogy az azon nemes megyeben letezo kamarai
penztârok elegedendo eziist penzzel- melynek hianya miatt ott az adâs
veves megakadott - latassanak el. Mai napon es jelen szam alatt ezen
kerest is kiralyi kincstari alelnok gr6f Beldi Gyorgy ur figyelmebe ajallottam
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biztos · remennyel leven, hogy az erintett alelnok tir a maga ez irâriti sziik~.:
seges intezkedeset ~egteendi.
Dregătoriei

nobilului comitat Hunedoara

Doresc să răspund prin următoarele, atît la adresa nr. 95,3 din 9 ale
lunii curente a onoratei nobile dregătorii 1 , cît şi la cele două rescripte ce mi-au
fost înaintate sub nr. 3 din 12 a Le. de. către comitetul permanent înfiinţat
în acel nobil comita t :
1. referitor la urgentarea introducerii triburtalului statarial, Scaunul
gubernial suprem a şi întreprins măsurile cu nr. 6 244 din 12 a. 1. c. potrivit
dezideratelor dregători ei; sper că dregătoria a primit de atunci pomenita
ordonanţă;

2. în ceea ce priveşte intervenţia pentru alocarea armelor necesare gărzii
de acolo, m-am adresat azi domnului comandant suprem al armatei din patria
noastră; în afară de cele de mai sus l-am rugat să binevoioască a satisface,
în măsura posibilităţilor, dezideratul comitetului permanent, precum şi cel
referitor la trimiterea unui număr mai mare de ostaşi la Deva;
3. privitor la praful de puşcă doresc să atrag atenţia, că [d-1] comand<~mt
al cetăţii din Alba Iulia a primit dispoziţii pe cale ierarhică să-1 aloce contra
cost, în cantităţile solicitate, la cerer~a oficială a jurisdicţiilor respective; cu
acest prilej atenţionez onorata dregătorie şi asupra faptului că la Alba Iulia
sînt predate pentru comercializare, la un negustor, mai multe baionete;
eu le-am pus sub sechestru judecătoresc şi i-am ordonat judelui primar al
oraşului să vîndă din ele jurisdicţiilor pe bani, la solicitarea acestora; şi în fine
4. cererea ca în acel nobil comitat casieriile camerale să aibă monede
suficiente de argint - în lipsa cărora vînzarea-cumpărarea stagnează acolo am recomandat-o azi, sub numărul de mai sus, atenţiei vicepreşedintelui
Tezaurariatului regal, contele Beldi Gyorgy; am convingerea fermă că pomenitul domn vicepreşedinte va întreprinde măsurile cuvenite în această chestiune
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1198/1848. Foto: 2931-2933.

1

V. doc. 237, voi. III.

14
Cluj, 15 mai 1848
An den Herrn General Major v. Gallbrunn
N achdem die gesetzliche Ordnung in den zur Dragher Herrschaft .
gehorigen Unterthanen, so wie auch in Felegregy, Varmezo, Kett6smez6
und Kendermezo nach einer so eben erhaltenen amtlichen Anzeige des Oberrichters im Dobokaer Komitat Grafen Samt~.el Wass vom gestrigen Tag 1,
bereits zum Theil hergestellt, zum Theil deren Herstellung in kurzer Zeit
zuversichtlich zu gewărtigen ist, so ersuche ich hiemit Eure Hochwohlgebohren
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15
4:hlj, 15 mai 1843
a) Nemes Aranyos Szekhez
b) Nemes Torda Megyehez
a) b) A gorog nem egyesiiltek egyhazi fo tanacsa kozelebbrol ide tett
felirata renden, a ko':'etkezo panaszt terj esztven el6, miszerent
a) Harasztos helysegben a keriileti tisztseg, jelesen Varo l\1:6zes kiraly-:
bir6 a szenvedo het legfonsegesebb innepen, nagy csiitort6kon, az egesz _nep
.csendesseget felzaklata az altal, hogy nemcsak az egyes csaladok koreben,
hanem_ meg a templomban is fegyvereket es irasokat keresett, a fo- es algondnokokat fogsagba tette, s minden ok nelkiil 50 szekely huszart rendelt oda,
kiket lovaikkal egyiitt elelmezni kentelen a szegeny koznep.
Tovâbba Hidason az isteni szolgalat tartasa be tiltatott a nem egyesiilteknek eppen akkor, mikor a nep leginkabb lelkesiilve kivanta azt, - nagy
<:siitortortokon.
b) Egerbegy mez6 varosban a varosi tisztseg az olah templomban nagy
.szombaton fegyvereket kutatott, sot Torda keriileti esperest, Dembian
Istvânt, egesz ejen at oriztette s egy az orok koziil Jakocs J6sef az esperes
kerfteset kovel dongetven, az alomb6l folebredett cselednekazzahnertdicsekedni, hogy ha ezen napon valamerre ki nlenne, az esperestnek veret ki ijandja;tovâbbâ hogy az egesz tordai egyhazi keriiletben hasonl6 haborgatasoknak
van ki teve a papsag, es a kiilonben csendes viseletu nepseg;
a,b) s ne hogy az el hirtelenkedett baj el6z6 tiszti eljârasok veszEJyt
hozo ingeriiltsegeket keltsenek a jambor, s bekes nep kebeleben, az ilyetenkep
kedelyzavar6 tiszti egyeneket felelet terhe ala vonatni kt~rven; - meghagyatik ezennel e nemes Szeknek, - Megyenek: miszerent ezen panasznak
vegere jaratvan, az eredmenyrol tegyen ide tud6sitast.
Kolozsvârt, Punkost h6 lSen 1848.
a) Către nobilul scaun Aries
b) către nobilul comita t T ~rda
a) b) Consistoriul

ortodocşilor,

întrunit recent, a înaintat o plîngere,

potrţvit căreia:

a) dregătoria cercuală din Călăraşi şi mai ales judele regesc Varo l\{6zes
a tulburat liniştea întregii populaţii de acolo în joia mare, cea n1ai însemnată zi
de sărbătoare a săptămînii patimilor, prin faptul că a căutat arme şi docmnente
.atît la unele familii, cît şi în biserică; el i-a întemniţat pe curatorii principali
şi secundari şi a chemat acolo, fără nici un motiv cincizeci de husari secui
pe care populaţia de rînd nevoiaşă e.ste obligată să-i întreţină, împreună cu
·caii lor; le-a interzis, de asemenea, celebrarea slujbei bisericeşti la Podeni
tocmai în joia mare, cînd poporul însufleţit ar fi dorit-o cel mai mult;
b) în tîrgul Viişoara, dregătoria locală a făcut sîmbătă cercetări în
biserica românească după arme; mai mult, 1-a ţinut sub pază toată noaptea
pe protopopul cercual din Turda,_ Ştefan Dembian; unul dintre paznici, cu
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numele Jakocs J6zsef, a lovit în repetate rînduri cu piatre gardul protopopului; el s-a lăudat slugii acestuia, trezită din somn, că, dacă în timpul zilei~
protopopul va îndrăzni să iasă undeva din casă, atunci îi va bea sîngele; pre'oţimea din întregul cerc bisericesc Turda este supusă la insulte asemănătoare;
populaţia, de altminteri, se comportă paŞnic.
a), b), pentru ca măsurile întreprinse de dregători, cu scopul de a preveni răul, să nu provoace o iritaţie periculoasă în sînul poporului blajin şi
paşnic, se cere ca asemenea persoane ale dregătoriei să fie trase la răspundere;
prin aceasta prdon nobilului scaun, respectiv, comitat, să investigheze plîngerea şi să ne informeze despre rezultat.
Cluj, 15 mai 1848.
'-~

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 5961/1848. Fato: 1556-1557.
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Budnpesta, 15 mai 1348
Vallas s kozoktatâsi Ministertol
Arad Vârmegy~ Egyetemenek
Onoknek foly6 ev Mâjus 5-erol·a gorog nem egyesultek egyhâzi gyiilekezete târgyâban hozzâm intezett levelokre 1 vâlaszolom, hogy a gorog nem
egyesjjltek egyhâzi gyiilekez.ete epen azon veszes mozgalmak miatt, mellyek
az onok keblebeli polgârok aggodalmât felkoltottek, mâr tettleg el van halasztva, egy h6val kesobbre, azzaz foly6 ev junius h6nak 6 szertartâs szerinti"
15-kere es a gyiilekezet helye is Karloviczr61 âltal van teve az 1790-iki
Congressus helyere Temesvârra, hovâ az illetok az egyhâz ugyeben a testveriseg erzelmeivel jâPUljanak.
Hazafiui iidvozlettel
Budapest, 1848 evi Mâjus h6 15-en.
Ministeri rendeletb61,
Pap Endre
De la Ministerul Educatiei Publice.
Către comitatul Arad '
Vă răspund la scrisoarea dv. din 5 mai a.c., pe care mi-aţi adresat-o
referitor la congresul bisericii ortodoxe 1 • Datorită frămîntărilor primejdioase~
el a stîrnit neliniştea cetăţenilor de acolo şi de aceea a fost amînat cu o lună~
adică pe data de 15 iunie a.c. stil vechi. Locul lui s-a schimbat <le la Karlowitz.
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la Timişoara, reşedinţa congresului din 1790, unde cel interesaţi în cauza
bisericească se vor întruni cu sentimente frătesti.
Cu salut patriotic.
' '
Budapesta, 15 mai 1848.

Din însarc1narea ministerială,
Pap Endre
Original. Arh. St. Arad. Fond. Acta Congregationum,
1

nţ·.

886/1848.

V. doc. 127, vol. III.
l
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Tirnăveni;

15 mai 1848

Nagymelt6sâgu R6mai Szent Birodalombeli Gr6f, Csâszâri Kirâllyi
Kamarâs,, val6sâgos bels6 âllomânyi titkos tanâcşos, f6ispâny es f6kormânyz6 Ur! Kegyelmes uram!
~

Nemes Kiikiill6 vârmegye âllâsar61 szerencses vagyok jelenteni, hogy
a. mostani koriilmenyekhez kepest eleg nyugodt, urberi tellyesittesek, az
urberi tellyesitteseknek inkabb elhanyaglâsa, mint megtagadâsa mutatkozik
a. Kiskiikiill6 mellett Balâsfalvahoz kozel felv6 helysegekben; a 13 szasz
falukban is az urberi megtagadasra val6 kivânsâg csak mutatkozik, meg
eddig az engedelmesseg er6szak nelkiil hozatott helyre, ket egyen van itt a
foghâ.zban, edgyik egy ormenyesi fogad6s, ki az urberi szolgâllatok megtagadâsâra celz6 ingerlessel vâdoltatik, egy mâs, lodormânyi, az a mostan folly6
nemzeti gyillesnek veszellyes · kovetkezeseiv!:!l dicsekedett, nyilatkozata
inkâbb a piispok ellen van intezve.
Itten a nemesseg egy resze onkentesekb61 es alâirâsi uton gyulendo
penzalap segedelmevel ugynevezett nemzeti 6rseregnek felâllitâsaban munka16dik.
A balâsfalvi gyulesre tegnapel6tt es tegnap minden utakon szâmos
nepesseg sietett, nemelyeknel pistollyok is lâtszottak.
Ezek jelentese mellett mely tisztelettel maradtam kegyelmes uram
nagymelt6sâgodnak alâzatos szolgâj a.
Dicsoszentmarton, 1848. mâjus 15en.
Gr. Haller Ignac foispân
Preamări te domnule conte al Sfîntului Imperiu Roman, cameral imperial
regesc, consilier veritabil intim, comite şi guvernator supremt Binevoitorul meu domn!

Am fericirea să vă pot raporta în legătură cu situaţia din nobilul comitat
Tirnava că, în împrejurările actuale, este relativ calmă. În localităţile a propiate de Blajul de pe Tîrnava Mică se manifestă mai degrabă: neglijenţă în
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riumra vonatkoz6lag a folytaban levo balâsfalvi gyulesben mâr nyilvân
kimondatott a gyules vezeto elnokseg ellenmondâsa nelkiil, hogy az az olâh
nep kivivand6 joga elnyomâsâra van irânyozva.
.
Tiszteletteljesen kerjiik azert Excellenciâdot, hogy amidon akkent
,
valânk ertesitve, mikent Excellenciad a katonasăg felhasznalasât foispânunk
.() nagysâgâra s jelen nem leteben helyettes alispân Pogăny Gyorgyre bizni
melt6ztatott, de ezen megbizatăst a kovetkezes tenylegesen meghiusîtotta.
Melt6ztassek
irt. helysegekbe az engedetlenek megzabolazâsâert legott
degendo katonasâgot kuldeni, - jelesen -Becebe, holott azon mereny kovettett~ttel, hogy kozigazgatâsi tisztviselonek az egesz falusi kozonseg ugy ellene
szegiilt, hogy a lâzitot befogni mod nem vala, egy cmnpania Bianchit avagy
Siv.kpvich-ot olly meghagyâssal, hogy a katonai eloljăr6sâg a polgâri hat6sâg
ren.deletet teljesedesben venni koteles legyen. A katonasâg elerkezte hala·dMmt nem szenvedhet. Az engedetlenkedes mielobb fekezendo. Szekely
katonasâgert azert nem folyamodunk, mert elOttok az van tudva, hogy
Enyedre jonnek, s att61 tartani lehet, hogy az 1Hb6li kiterites bennok az
irânt tâmaszthatna gyanut, n1ikent mâsfele, mint biztatâsok volt, vezereltytnek.
.
Tovâbbâ yâltozhatatlan tisztelettel maradtunk nagy melt6sâgodnak
alăzâtos szolgâi.
·
Als6 Fejer Megye Alland6 Bizotmânyat6l.
N agyenyeden, mă jus 15-en 1848.

az

Benedek J6zsef, helyettes fobir6
Pogâny Kâroly, helyettes fojegyzo
Preamări te

domnule conte guvernator regal!

Sîntem _înştiinţaţi oficial, prin raportul şi actele anexate aici 1 , trimise
de judele nobiliar, că în 11, 12, şi 13 a.l.c. la Mihalţ, Obreja, Cisteiu şi Cergău
Mare, precum şi în multe alte sate din jurul Blajului, locuitorii au rupt afişele
·cu anunţul maiestuosului Guberniu regal suprem, nr. 5 946 din a.c., despre
statariul dat pentru menţinerea liniştii, iar notarii care 1-au adus la cunoştinţă
în localităţile respective au fost fugăriţi şi ameninţaţi.
,
Am fost infonnati tot în mod oficial că atunci cînd a fost anuntat ·statariulla Beţa, un locainic de rînd, cu numele Sz<5ts Marton, a declarat 'printre
înj~rături că nu va mai efectua robota. Pentru îndrăzneala sa, judele n9biliar
l-a atestat. Populaţia satului s-a năpustit însă asupra judelui nobiliar_. şi l-a
eliber~t cu forţa [pe iobag], rupînd, de asemenea, afişul despre statariu.
In pofida faptului că dispoziţiile Guberniului, ţintind asi~urarea ordinei,
care să apere viaţa şi averea, sînt suficient de hotărîte, ele nu au fost încununate de succes. Din rapoartele despre aceste fapte scandaloase ale agitaţiilor
et~p~i actuale, reiese că ele au început să devină turbulente. Zi de zi ne apropiem de anarhie, dacă nesupunerea faţă de dispoziţiile administrative va
rătnîne nepedepsi UL
.
:, . După c~m ştim în mod rea], din anun1ite date oficiak referitoare la Blaj,
ni~i ar:mata detaşată pentru menţinerea ordinii nu ia în considerare măsurile
.autorităţilor civile. Iată de ce nu putem face faţă acelor cerinţe ce privesc
menţinerea liniştii şi ordinii publice, pe care acest cornitat le aşteaptă de la
noi., Nu sîntem capabili să facem faţă nici acelui scop de a nu lăsa nesupunerea
11epedepsită, pentru a nu ademeni şi pe alţii la săvîrşirea unor cutezanţe similare. Aceasta cu atît mai vîrtos, cu cît cu prilejul Adunării ce se desfăşoară
1
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kozasai miatt tobb urak tarsasâgâ.ban delutâni 6râkban Glogovâcra megjelent, hol is a kozseg eloljâr6i âltal orommel fogadtatvâ.n, altaluk felhivatott,
hogy mint a nepnek egesz bizalmâ.t bir6 megyei tisztviselo, a helybeli jegyzo
.altal a nemzet orseg iidvos voltâr6l mâr ugy is kitanitott lakosoknak, az intezet
hasznossâgâr61 beszedet tartson, mit is a nep egesz nyugodalommal kihalgatvân midon ez ugy is minden hivatalos szândek nelkul jelen volt urak a
kozseg hâzât6l eltâ.vozva hazamenni szândekoznânak, Pucz Ferenc vâdlott
j6llehet ugyan a helyseg eloljâ.r6inak âllitâsa szerint ittason a hely szinen
megjelent, s a vâdlott tarsait a tâ.vozni akar6 urak tetleges kiveresere felhivâ,
mely felhivâs kovetkezteben a tobbszor erdeklett urak, ko, es sârral dobâltatvâ.n, az oket lovaikr61 lerântani akar6 f~lingerult vâdlottak duhenek komolyabb kovetkezmenyeit csak a: kozsegbol lett gyors ~tâ.vozâsuk âltal' keriilhettek ki; - mely a szemelyes bâtorsâgot veszelyezteto vetkes kicsapongâs
nem csekely betudâs ala esik ugyan, tekintetbe veve mindazon âltal, hogy az
ily iinnepek aJkalmâval a lakossâg a szokottnâl tobb italt koltven el, mâmoros
helyzeteben a mâskor gondosan keriilt buntenyek elkovetesere nagyobb
hajlammal viseltetik, de miutân tovâbbâ a nemzet orseg felâllitâ.sa a tudatlan
koznep elott ferde magyarâzatokra advân alkalmat, a meg meg nem szokott
intezetbeni resztveteltol a lakosokminden m6don menekedni kivânnak ezen
kiiriilmen~k a vâdlottak tettet enyhitven, Pucz Ferenc, mint a kicsapongâs
vetkes kezdoje es Hofstetner Mârton, Grefner Jânos es Schikt Gâspâr 2 ket
heti fogsâgra iteltetnek, Schmalpach Jânos, Schmalpac;h Henrich, Schlee
Ferenc, Miiller Jânos, Heidrich Ferenc es Knill Pâl, kik tobbi tarsaik segitsegere leven a csend megzavarâ.sâban szinte reszt vettek, komolyan rnegdorgâ.lva elbocsâjtatnak.
Kiadta aljegyzo Kâdas [Ferenc]
Sentinţă
pronunţată
continuă 1 .

în ziua de 15 mai 1848 de

către

tribunalul penal în

şedinţă

Din actele anexate raportului comisiei delegate pentru investigarea
excesului ce constituie obiectul culpei, precum şi din relatările făcute de inculpaţi în faţa judecătoriei, s-a dovedit în suficientă măsură caracterul salutar
al legii adoptate la Dieta recentă cu privire la înfiinţarea gărzii cetăţeneşti 2 •
Aşa,cum au relatat de bunăvoie locuitorii din Glogovăţ, ei nu au nutrit faţă
de pomenita lege vreo simpatie deosebită, chiar şi fără să fi fost instigaţi.
După ce preotul şi notarul din localitate i-au lămurit, locuitorii s-au declarat
gata să se înroleze de bunăvoie. Pentru ca această creaţie a noului regim să
fie sărbătorită în mod corespunzător, s-a hotărît în prealabil [ca gărzile] să se
înfiinţeze a doua zi de paşti în prezenţa prim-judelui nobiliar şi a adjunctului
său, pe care notarul comunei Glogovăţ i-a invitat să participe personal.
Dintre ei, judele nobiliar onorific Ormos Sândor, avînd de rezolvat şi alte
probleme, şi-a făcut apariţia la Glogovăţ în orele de după masă, în compania
mai m.ultor domni. Aici dregătorii comunei 1-au primit cu bucurie şi 1-au
rugat, în calitatea lui de funcţionar comitatens, ce se bucură de încrederea
totală a poporului, să rostească în faţa localnicilor o cuvîntare. Aceştia fuseseră deja lămuriţi anticipat de către notarul comunal cu privire la caracterul
salutar al gărzii cetăţeneşti. Poporul l-a şi ascultat cu un calm total. Domnii
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mester jonne ki, annyival inkabb, hogy itten holnap beti vâsar leven, a videkiek is sokan be fognak gyulni, s edgyiitt ivâsba egyeledven, 1mino vakmerosegre ingerl6dhetnek, arr61 senki el6re j6t nem âllhat, de n1inden esetre azt
gondolom, hogy a videkiekre nezve is j6 hatâssal lenne 1ătâsa anna1{, hogy
az engedetlenseg fekezesere elegendo er6 van: melyekhez keppest, niid6n
roelt6sagodnak tovabbi rendeletet elva_rn{nn, nem tartom feledegesnek n1egemliteni azt is, hogy a mint eddig elO ertesulve vagyok, ket n~gyobb lâzzit6,
Szakats Gyuri es Takats J 6zsi ezen hely5eg n§szerol kozgy-li.lesi ko·vetekul
Zilahon leven, szukseges lenne ottani n1agok viseletet figyelen1n1eL kisertetrti,
nehogy mas helysegbeliekkel edgyet ertve valami nagyobb kitoresre boszulten
jojjenek haza.
Tisztelettel maradvan melt6sâgos bâr6, f6 ispany es kirâlyi· biztos
urnak alaza tos szolga j a.
Hadad, mâjus 15en 1848.
Mărite

Hatfaludi Elek

baron comite suprem, domnule comisar regal!

Potrivit ordonanţei 1 dv., pe care am. prin1it-o ieri, doresc să vă.prezint
raportul cerut după cum urmează: ieri după masă n1-a1n apucat
investigare; atn arestat cu ajutorul soldaţilor trei dintre juzii [săteşti] care nu 's-au
supus ordinului judelui nobiliar; întrei ei se află unul despre care s-'a mărht. ris1t că înaintea sosirii soldaţilor ar fi îndemnat localitatea să porne~s~i in
'întîmpinarea lor şi să nu le permită intrarea în sat, deoarece este capabil_ă să
·facă acest lucru; .îndernnul nu a fost ascultat: dar după ce s-au efectuat arestări si: vor niai hîncă multi detinuti, nu•se stie la ce sînt în s'tare; deoc'amdată
. dau totuşi puţine semne de sripu~e:re, deŞi· li s-a adus ieri la c:tinoşH~iţ'ă: '~ă
. trebuie să suporte cheltuielile; înc,ă ieri la prîi1z de erau de 265 florini Şi;2{ 1/2
creiţari monerle de metal;· se adaugă h1 plus o vită de tăiat, dată de·ei~ De aceea,
eu şi acuma aş con~idera nece5ar să vin~ aici cel puţin 20 husari, 2 caporali
·şi un plutonier. Cu atît·m:ai mult, cu cît_ aici miine va fi tîrg săptămînal şi se
vor aduna în număr mare din împrejurimi. Dacă se apudt de băut ar putea să
se agite şi să se dedea la fapte înd,răzneţe, în legătură cu c~re nimeni. nu ar
putea să ofere garanţii prealabile. In orice caz, presupun dt ar avea un efect
corespunzător şi asupra celor veniţi din în1prejurimi prezenţa unor forţe indestulătoare pentru reprimarea nesupunerii. După ce v-an1 relatat cele de n1ai
sus, aştept o:r:dinele excelenţei voastr.e; care vor urma. Datorită inform.aţiilor
pe care le deţin pînă acum, nu consider de prisos a aminti şi faptul că doi
instigatori mai importanţi, Szakats Gyorgy şi Takats j6zsef, se aflăla Zalău
în calitate de trimisi ai localitătii la adunarea comitatensă. Din această cauză
ar fi necesar a se ur~ări compor'tamentullor acolo, ca să nu se înţeleagă cmnva
cu cei din alte localităţi şi să se reîntoarcă acasă întărîtaţi pentru a porni o
revoltă mai mare.
Rămîn cu respect umilul serv al prean1ăritului don1n baron comite
suprem şi comisar regal.

de

Hodod, 15 mai 1848.

Hatfaludi Elek

Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R, Cluj-Napoca. FoHl. Arh.
Actele comisarului regal vYesselcn_yi Miklos.
1

fam~

'\i'l/eE"Eelenyi.

V. doc. 354, voi. III.
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s a marhakat behajtatni s nem kiilom ben a hibasabbaknak talalt egyeneket
elfogatni s majd midon a huszarok vissza ternek, âltalok icle kisertetni. Holnap
is sziveskedjek on engem tud6sitani.
'
Zalău,

15 mai 1848

Către

Hatfaludy Elek în Hodod
Domnule comisar pentru restabilirea

liniştii!

Mîine dimineaţă la orele patru porneşte de aici locotenentul major cu
40 de'husari. Trebuie să-i aşteptaţi şi să le asiguraţi cazare şi hrană 1 . Locotenentul major doreşte să se instaleze în conacul de sus. Rămînerea lor acolo
depinde de timpul cît vor fi indispensabili. Pentru ca prezenţa loracolo să nu
apară ca o simplă demonstraţie, ar fi bine ca 1nîine, în nun1ele legii: să confişte
vinul, dacă există'undeva o cîrciumă dandestină; să fie trimişi, de asemenea,
la păşunea respectivă pentru,.a cţuce vitele de acol<?; totodată să arestez~
persoanele ce vor fi găsite cu 'vini' mai mari şi să le escorteze aici, atund dnd
se vor întoarce. Să binevoiti a mă informa si mîine.
'
'
Concept. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam. Wesselenyi.
Copierul de scrisori al l\1i \-Vesse]enyi Mikl6s.
1

Cf. doc. 21.
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Abrud, 15 mai 1848
Nagy Melt6sagt1 Gr6f, Fo Kormânyz6 Ur! Kegyelmes Uram!
Az abrudbanyailakosok az olahok 1azadasat6l, es· tortenheto diihos
kitoresetol năgyon is tartanak, es altalanoson nagy felelemben vagynak a
naponta aggaszt6bb hirek terjedese kovetkezteben, j6l lehet a Hotheder
panasza târgyabanj munkâl6dasunk ideje alatt sem itten helyben Abrudbânyan, sem a videkben valami rendet, csendett es kozbatorsâgot meg z.avar6
nem tortent, azomban tegnap reggel a tisztelettel ide zârt nyomtatvany
erkezven ide, az villâm sebesseggel koroztetett a ·varosban, es olâh nyelvre
sietve· le fordittatvân valamint itten helyben a. piacon a nagyobb ressz.inf
idegen, vagyis videkbeli, es helybeli olâhokbol all6 nepnek fol olvastatott,·
es meg magyarâztatott, ugy a videkbe is ki hirdetes vegett tobb peldânyokban ki kiildetett.
Minek alâzatos jelentese mellett, melj tisztelettel oroklok Nagy Meit6sâgod leg alâzatosabb szolgaja
Abrudbânyân, mâjus 15 ken 1848.
Nemethy Janos, fokonnanyi titoknok
79

lVlărite

domnule GOnsilier n1ontanistic regal

şi

director regesc!

Cu mare dificultate a1n reuşit să pun mîna pe proclan1aţia r~mvoitoare
si p:-ovocatoare de revoltă. O anexez aici cu umilinţă, în copie, pentru a o
~unoaşte. Declar că proclamaţia instigatoare tipărită va rămîne in n1îinile
mele atîta timp cît o voi putea păstra fără nici un pericol. Agitaţia creşte zi
de zi în sînul poporului. Se poate prevedea apariţia unei revolte, dacă n1ărita
Can:er~t regant nu va înzestra don1eniul cu forţe serioase. Unele persoane au
si cmnis contravenţii în pădurile Cmnerei, ameninţînd slujbaşii cu unelte
{J.cigătoare. Referitor la aceasta l-am rugat pe onoratul don1n jude nobiliar
să face1n de urgenţă paşii necesari. Despre rezultate nu .voi om.ite s~L vă dau
raportul. Persoana iudelui nobiliar a fost atacată cu cuvinte indecente de
ditre popu!atia Bistrei. De aceea a fost nevoit şi dînsul s~t, cear~t forţe pe cale
ier2.rhică. In caz contrar îşi va declina orice răspundere. In fine, 1nă încurnet
a v~L ruga cu umilinţă s~t binevoiţi a rezolva acest raport, potrivit înţelepciunii
dmnniei voastre, în aşa fel încît pe viitor persoana mea să fie ferită de neplăceri.
De altrninteri am ră1nas cu 1.nnil respect servul supus al înălţatului domn.
Cîrnpeni, 15 n1ai 1848.
Lazăr

Gyorgy,

şpan

cameral

Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. lVL T., nr. 813/1848.
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Cîmpeni, 15 1nai 1848
Tisztelt Bajtârs,

En mar Inegallok, mint n1aga ez elott a bucsunliakkal, hogy meg hivatalos tudositasaimat sen1 rneren1 erre kiildeni, n1ert azzal fenyegetenek, hogy
a gornyikaimat megverik, s leveleimet elveszik. Annal fogva kiild6n1 ezen
levelemet Zalatna fele a tekintetes tisztsegnek konyorogni, legyen ·szives
sietve tovâbb kiildeni s lehet hogy tobbszor is ugy teszek, ha egy ejjel valahogy
mâs vilâgra ne1n kiildenek. Annal fogva mikor 'hon nem. lenne is, akkor is
hagya 1neg, hogy a tisztsegnek vagy foispannak sz616 levelein1et vigyek
meg, 1nert felenk roszul allanak a dolgok.
Az Isten adjon rnaganak minden aldast es jobb idoket, Inint nâlunk,
mert itt 1negbolondult a nep, - kivanva tisztelettel vagyok tisztelt collega
6szinte bara tja.
Bisztrai

J6zsef, szolgabir6

Stimate camarade,
Eu m-am oprit, ca dumneata' mai înainte cu buciurnanii, încît n1c1
rapoartele oficiale nu îndrăznesc să le mai trÎlnit de aici, fiindcă m-au amenin9 - c.

:na
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ţat că

îmi vor bate gornicii şi îmi vor lua scrisorile. De aceea, trimit prin
Zlatna această scrisoare adresată com.itatului, rugîndu-te să binevoieşti a oexpedia în grabă mai departe. Posibil să mai procedez astfel şi în viitor, dacă
nu mă vor trimite într-o bună noapte pe lumea cealaltă. Deci, chiar şi ÎR
cazul că nu ai fi acasă, dispune oricum să fie expediate scrisorile mele adresate~
comitatului sau comitelui suprem, căci pe la noi lucrurile stau prost.
Dumnezeu să-ţi dea toate binecuvîntările, dorindu-ţi timpuri mai bunedecît la noi, căci aici poporul a înnebunit. Rămîn cu respect prietenul sincer
al stimatului coleg.
Bisztray

J 6zsef,

jude nobiliar

Original. Arh. St. ,Cluj-Napoca. Fond. M. T., nr. 843/1848.
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Peeica, 15 mai 1848
Tisztelt . elso alispân ur !
Szemlak kozsege lak6sai altal tortenteknek panaszolt foglalasok tekinteteben foly6 evi s havi 14-rol 728 szam alatt kelt, s vizsgalatot, es a tapasztaland6k bejelenteset kotelesegemul tevo rendeletet1 tegnap keso estve
veven ma reggel Szemlakra kimene§, hol is a lakosokat oszvegyujtven, s a.
tortentek irant kihalgatvan tapasztalam: mikent
az epreskertnek a kozseg altal kovetelt reszebe a kozseg reszerol be-nyujtott panaszok vizsgalatara kirendelt megyei valasztmanynak a helyszinerol
tortent elmenetele utan- a lak6sok marhaikat azonnal behajtottak s a.
fiivet legeltettek; a biraknak parancsola ta kovetkezteben azonban a lakos-sag - torveny utjan leendo elitelteteseig ezen epreskert iranti igenyeinek a mondott epreskert legelteteset6l eltiltatott, s el is allott, es kiveve egy~
par beszokott marhat, mellynek tulajdonosa a birak altal feljegyeztetett,.
egyebirant mas marha az ido 6ta azon kertben nem jar. Felsz6litatvan, az.
eloljar6k s jelen volt lakossag altalam, az erdekelt epreskert resznek tovabba.is addig mig annak kit illetosege bir6ilag el fog iteltetni - sertetlenul hagyatasa- azt altalaban megigertek es fogadtak.
A Maros melletti urasagi legelOt illet6leg a lakossag elesmerte, mikent
azt mintegy 4 ev 6ta az uradalom elfoglalvan az 6ta azt kizar6lag birta - es.
hogy annak legelteteseben a kozseg a fenerintett megyei valasztmany engedelme folytan, s eljarasa ideje 6ta van ben. Miutan tudomasom szerint azon
legelOresz legeltetesi jogaba a valasztmany a kozseget be nem helyeztemegkiserlem e reszben a nepet felvilagositani, s a bir6i eljarasig a legeltetestoli elallasra rabirni - de miutan az egesz jelen volt lakossag az iranti meg-gyozodesbol, hogy a valasztmany adta neki az azon foldoni legeltetesre az.
engedelmet, felsz6litasornra nern hajlott - e reszben az ut6bbi intezkedes
szukseges - egyebirant kinyilatkoztata a kozseg, hogy ha torveny mondandja ki azon resznek ot nern illetoseget, a torvenynek kesz engedelmeskednL
Megj egyzendo rniken t ezen legelO resz legelteteseben a kozseg a valasztrnany
kin lete 6ta nem haborgattatott az uradalorn altal- mi meg inkabb rneger6site a lakossagot velt jogaban- rnegjegyzendo tovabba mikent · ezen;
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Dolina 2 nevet visel6 legel6resz egyik darabja a legel6 elkulonozesr6li terkep
.szerint uradalmi illetmenyiil van kijelolve - a masik darabja azonban a
legel6 elkulonzesi terkepen nem foglaltatik s nincs kiteve kit illet.
A Prunda nevu erd6 reszre nezve. a lakossag el6terjeszte, ~ikent azon
-d.arab foldet, mellyen a lakosokna·k jelenleg is birtokukban lev6 szilvasai
vannak- mintegy 6 eve foglalta el az urasag, s az 6ta- kiveve a szilva~okat - kizar6lag hasznalta - s a rajta lev6 fuzesi vessz6ket, eltilalmazta
.a lak6sokt61 - a valasztmanv kin mukodese utan azonban azonnal tobb
lakosok ra mentek azon fuzesre s vessz6ket vagtak r6la- mit a birak megtudvan a 1nintegy harom szekernyi_ vessz6t t616k elvettek- neveiket, s a kevek
szamat feljegyeztek- varoshazahoz felhozatvan pedig a vessz6ket arveres
·.utjan eladattak- a cs6szt vegre megbiztak, hogy ut6bbi rongalas ellen azon
·foldet meg6talmazzak- mig el fog bir6ilag dontetni, hogy kit illet azon
folddarab s az ido 6taa lakossag tobbe ott semmi kart nem tett es az egyiitt
volt lakossag el6ttem, s felsz6litasom folytan ut6bb is nyilvanita az ut6bbi
torvenyes intezkedes bevarasat.
A vadaszat tilalmi keszseg szethanyasa tekinteteben tapasztaltam az
illet6 erdosz el6adasa utan, hogy nem a vadaszat tilalmi keszseg rontatott el_hanem. a facânok reszire nadb61 keszitett igen csekely ertekii keszseg hânyatott szet - minek erteke oszvesen 20 forintra rughat - ez is a valasztmanyi
eljarâs utâni vessz6 vâgas alkalmaval tortent.
Vegre jelentem a lakossag az irant el6mbe terjesztett kivanatat, hogy
:a legel6 irânti bir6i eljaras befejezteig az 1,1radalom is tiltassek el a legel6b61
allit6lag torvenytelenul elfoglalt reszen lev6 termesei elhordasâ t61. Egyebirant azt is kentelen vagyok bejelenteni, hogy a mar lecsillapult kedelyek
.a mai cljarasom âltal ismet felizgattattak, minek lecsendesitese velemenyem
.szerint a legel6 iranti kerdesek bir6i si etos eldontese altal eszkozolhet6; annak
. bekovetkezteig a nepet a csend es rend fentartasâra, minden er6s.zakos foglalasokt61 a legszigoruabb kovetkezesek terhe alatt elallâsra uj6lag felsz6litvan
- mukodesemet bevegzem. Pecskan, mâjus 15. 1848.
Sz6ke Karoly, szolgabir6
Stimate domnule prim-vicecomite!
Ieri seara tîrziu am primit ordonanta nr. 728 din l.c. 1 si a.c., care îmi
trasează misiunea de a cerceta plîngeriie privind ocuparea' unor terenuri
<le către locuitorii din comuna Semlac. Azi dimineaţa m-am deplasat la Semlac,
unde i-am adunat pe localnici. Audiindu-i cu privire la cele întîmplate, am
-constatat că: după ce comisia comitatensă - detaşată pentru a investiga
:plîngerea comunei, prin care solicita livada de duzi - a părăsit localitatea,
·sătenii şi-au dus imediat acolo vitele şi ele au păscut iarba; dar juzii [săteşti]
au comunicat locuitorilor dispoziţia ce interzice păşunatul pomenitei livezi
·CU duzi, pînă ce pretenţiile lor asupra ei nu vor fi dezbătute în faţa tribunalului; ei au şi dat ascultare; cîteva vite [fără paznic] s-au dus totuşi acolo întîm·plător, stăpînii acestora fiind luaţi în evidenţă de către juzi; de atunci alte
vite nu au mai intrat în acea livadă. Pe dregătorii comunali şi pe localnicii
prezenţi i-am somat să nu se ating~ de lîvada în cauză, pînă ce apartenenţa·
-ei nu ya fi stabilită de judecătorie. In general au promis că aşa vor face.
In ceea ce priveşte păşunea domnească de lîngă Mureş, potrivit declaraţiei locuitorilor, aceasta a fost ocupată de domeniu înainte cu vreo patru ani
şi de atunci a deţinut-o în exclusivitate. Conform îngăduinţei deciziei comisiei
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de lua1'ea unor terenuri folosite anterior de iobagi, în schimbul altora care aparţinuseră
curtilor nobiliare.· Aproape peste tot unde s-a efectuat separarea pămînturilor d~mneş.ti
ele cele iobăgeşti, ţăranii au fost nedreptăţiţi, fie prin răpirea unor terenuri, f1e prm
acordarea altora mai slabe.

27
Bl'aşov,

11-15 :n1ai 1848

Die Senatoren Cari lVIysz und Friedrich Fabricius berichten zu Folge
des ihnen am lOten lVIai l.J. in der Magistratual Sitzung miindlich ertheilten
Auftrages iiber die eingegangene Nachtricht; dafl, sich ·die Sieben Dorfer
ungarische Bev6lkerung von cler Kronstadter Gerichtsbarkeit lossagen,
unter die Hârmnszeker begehen und zu den'l Ende ein mit mehreren gesamn1elten Unterschriften bereits versehenes Bittgesuch der Letzteren eimeichen
wolle, vorlaufige N achforschungen anzustellen, hatten sie sich noch am selben
Tag in san1tliche Sieben Dorfer begeben und folgendes in Erfahrung gebracht:
1. Der Bâtsfalver Hann J akob Jânos habe davon, daB sich die Sieben
Dorfer ungarische Bevolkerung von der Gerichtsbarkeit Kronstadts losreiBen
und n1it Hâromszek vereinigen wolle, nichts zu wissen, noch ein diesfălliges
Bittgesuch unterfertigt zu haben behauptet und erkHirt, seines \tVissens sei
irn Dorfe Ruhe und bloB daB in1 votigen J ahre der hiesigen Tuchmacher
Zunft zur Errichtung einer \iValke angewiesenen Erdflecks wegen herrsche
einige Unzufriedenheit und -vviinsche das Dorf, damit ihre vVeide nicht so
sehr beschrankt werde, cler Tuclnnacherzunft weniger Grund und Boden
zu geben.
2. Der Althann Ist6k Istvân habe erklart: vor einigen Tagen abends
sey der Csernâtfalver Not'air J\ilikl6s zu ibm gekommen und habe ihn unter
Vorspiegelung, daB die· Sieben Dorfer Erleichterungen erringen wiirden, zu
iiberreden gewuHt, eine Bittschrift, inhalts welcher sîe zu Hâron1szek gezogen
zu werden bathen, . zu· unterfertigen, nachdem er aber dies Verlangen in
reifere Ueberlegung gezogen, babe er jenes Bittgesuch zuriick verlangt und
seine Unterfertigung gestrichen.
3. In Tiirkos sei cler Hann nicht zu Hause gewesen, und von1 Notair
Mysz bloss soviel ir1 Erfahrung gebracht worden, daB der Csernâtfalver
Notair J\ilikl6s Unruhe anzettele und sich fur die LosreiBung von der Kronstădter Jurisdiktion cifrigst verwende.
4. In Cser:natfalu babe der Hann von diesem Verlangen jetzt erst
Kunde erhalten und sich daher auch in keine Schrift untcrfcrtigt zu haben
versichert, dagegen der konstituierte N otair J\ilikl6s erklărt: er habe dern
dringenden Verlangen einigcr Hoszufalver Inwohner, eine Schrift zn machen
und darin die Erwirkung ilu-er Einverleibung in den Hârmnszeker Stuhl
anzusuchen, îndem sie sich dadurch Erleichterungen versprăchen, nicht
widerstehen konnen, und daher den'lselben willfahrt, sich jedoch keiner
Aufwiegelung schuldig gemacht. Das Gesuch enthalte bloss die Bitte, an
das I-Iâromszeker Officiolat seine zum năchsten Landtag abzugehendeii
Deputierten aufzugeben, sich dafiir zu verwenden, elaH sie fur die Zukunft
nicht mehr der Kronstădter Gerichtsbarkeit unterstehen, sondern den'l
Hâro:mszeker untergeordnet und ii berha upt den1 Hâromszeker Stuhl e1n-
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vreo petitie în acest sens; după cîte stie e liniste în sat; doar în ceea ce·
priveste parcela de pămînt acordată a'nul trecut breslei ţesătorilor de aici,.
în vederea construirii unei dîrste, domneşte o oarecare nemulţumire; satul
ar dori să i se dea breslei ţesătorilor mai puţin pămînt pentru a nu i se·
micşora prea mult păşunea;
2. J udele primar Ist6k Istvan a mărturisit că într-o seară, în urmă.
cu cîteva zile, a venit la el notarul Mikl6s din Cernat şi 1-a convins să sem.-neze o petiţie, amăgindu-1 că cele şapte sate vor obţine anumite înlesniri
dacă ele vor cere să fie înglobate în scaunul Trei Scaune; după ce a supus.
această cerere unei reflexii mature, a cerut să revadă petiţia şi şi-a tăiat
semnătura;

3. Judele primar ·din Turcheş nu a fost acasă; de aceea anchetatorul
Mysz nu a aflat decît că notarul Mikl6s din Cernat provoacă tulburări şi
acţionează pentru desprinderea de sub jurisdicţia Braşovului;
4. Judele primar din Cernat a aflat abia acum despre această petiţie
si a dat asigurări că nu a semnat nimic; la rîndul său notarul Mikl6s a.
declarat că nu s-a putut opune, ci a dat curs cererii insistente a unor locuitori din Satulung de a întocmi o petiţie şi de a solicita prin ea înglobarea.
lor în scaunul Trei Scaune în speranţa obţinerii unor avantaje; totuşi nu
s-a făcut vinovat de instigaţii, deoarece petiţia nu conţine decît rugămintea.
adresată oficialităţii scaunului Trei Scaune de a trasa deputaţilor săi care
vor pleca la apropiata Dietă sarcina de a interveni pentru ca pe viitor
locuitorii celor şapte sate să nu mai fie supuşi juridicţiei Braşovului, ci celei
din scaunul Trei Scaune, iar în final să fie înglobaţi acestuia din urmă;
petiţia nu se află la el, ci în Satulung, astfel că n-o putea arăta pe loc;
o va ad-q,ce însă în ziua următoare şi o va preda inspecţiei domeniale; raportorii au aflat pe de-o parte că respectiva petiţie va fi dusă din nou în seara
zilei de 10 mai la Zizin, pentru a fi semnată; pe de altă parte, din cele
declarate de notarul Mikl6s petiţia se găsea în Satulung; se putea presupune cu destulă probabilitate că aceiaşi locuitori din Satulung care au fost
cu ea în seara zilei de 9 mai la Zizin o vor duce acolo si în seara zilei
de 1O mai; iată de ce, fără a face vîlvă, au cules informaţii în Satulung
în această privinţă, dar numai de la provizorul domenial Seewald şi de la
notarul Gross; n-au putut afla însă nimic precis; de aceea au plecat mai
departe din Tărlungeni, după ce au dat indicaţiile necesare.
· 5. J udele primar din Tărlungeni a fost determinat prin an1ăgiri de
către notarul Mikl6s din Cernat, de un individ cu numele Szen si de alti
locuitori din Satulung, că celţ! şapte sate vor dobîndi avantaje prin unirda
cu sc(:l.unul Trei Scaune; a precizat că respectivii ar fi fost obraznici cu el
şi nici măcar nu i-au permis să-I cheme pe notar.
Judele primar din Purcăreni s-a pronunţat în acelaşi mod, adăugînd.
~ă a fost prezent şi notarul Mikl6s din Zizin, un frate al notarului din
Cernat; văzînd că au semnat mai mulţi juzi primari, a crezut că trebuie
să li se alăture şi el; de asemenea, la Zizin, epitropul Rabb şi Balinth,
care îndeplineşte funcţia de jude primar, au declarat că în ciuda multelor
amăgiri şi îndemnuri din partea fraţilor Mikl6s, a individului Szen şi a
altor cîtorva locuitori din Satulung, ei n-au vrut să semneze petiţia ce li
s-a înfăţişat, ci au cerut o amînare pînă în ziua următoare pentru a se:
putea înţelege cu comunitatea.
· Hoiărîre: Raportul de faţă să fie extras din protocol şi înaintat consilierilor Magistratului, Friedrich Fabricius şi Friedrich Bomches, cu misiunea
8?

C âtre maiestatea sa

apostolică imperială regală

Prin intermediu1 scrisorii autografe din 9 mai 1 maiestatea voastră a
binevoit a-mi porunci să am grijă ca in ti1npul desfăşurării Dietei Transilvaniei, pe care aţi convocat~o la data propusă de mine, să fie menţinută
liniştea, securitatea şi ordinea publică; totodată propunerile regale ale maiestăţii voastre să fie dezbătute cu cahnul şi reţinerea cuvenită importanţei
subiectelor, respectîndu-se ordinea legală şi evitindu-se stînjenirea libertăţii
dreptului de vot.
Îndeplinindu-,vă întocmai ordinul, îndrăznesc să aduc la cunoştinţa
maţestăţii voastre că ideile epocii contemporane, răspîndite cu iuţeala fulgerului prin toată Europa, au pătruns şi în acest mare principat, provocînd
cele mai violente tulburări şi cele mai grave confuzii în rîndul diferitelor
clase ale populaţiei sale, îndeosebi printre acei locuitori care au ră1nas f.ără
stiintă de carte; formînd majoritatea, acesti a cred că acum ar fi dintr-o
dată' eliberaţi de orice obligaţii şi îndatoriri;' de aceea nu voiesc să vă ascund
îngrijorarea faţă de dificultatea sarcinii de a menţine în asemenea condiţii
liniştea şi ordinea· publică, de a asigura in tin1pul dezbaterilor a acelei
ordini si retineri cerute de importanta subiectelor si de demnitatea Dietei,
avînd î~ vddere marea iritare a spiritelor; totuşi n,;_ă voi strădui nea bătut
să-mi folosesc modestele mele puteri şi toate mijloacele legale de care dispun,
pentru ca în măsura posibilităţilor să ajung la scopul salutar propus de maiestatea voastră sau cel puţin să mă apropiu de acesta.
Cluj, 16 mai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1252/1848. Foto: 3034-3037
I

V. doc. 221, voi. III.

29
Cluj, 16 mai 1343

a. Kolos Vannegyenek
b. A Fogarasi Piispoknek
b. A Kolos n1egyei csendori bizotmany jelen h6 4-diker61 kelt hivatalos feliratâban 1 ide fel jelentven, mikep Bercse helysege az ottani gorog
egyesiilt hitii lelkesz Demeter Stefan bujtogatâsa kovetkezteben az urberi
szolgâlatot megtagadta es ezen peldât mâr a nyercei, magyarnagysombori,
es zutori kozsegek is kovetni kezdettek: a kirâlyi kormânyszek sziiksegesnek
talâlta rendelkezni az irânt, hogy a vâdolt lelkesz az illet6 esperes âltal
rogton behivatvân, az iigyved Mikâs Ferenc ellen kinevezett nyon1oz6
bizotmâny elibe âllittassek es o:ttan kerdeztessek ki. Ezen rendelet .kovetkezteiil a nevezett lelkesz be is hivatott, letart6ztatott, s kikt~rdeztetven,
szelid vallomâsa ide kozelebbrol felterjesztetett, melybol kitetszven az o
vetkes tenye.
a. Az eretlen nep bujtogatasaert letart6ztatott, s az innen jelen h6
5diker61· 5905 szarn alatt kiadott rendelet 2 kovetkezteiil, az ugyved Nlikâs
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în zilele de 4 şi 10 a l.c. 3 , să-1 elibereze pe numitul preot,.
~plicîndu-i admonestarea sus-menţ~onată.
b. Despre care, preacuvioşia' voastră sînteţi încunoştinţat, cu specificarea ca pe numitul preot,. menţionat de mai multe ori, să-1 adn1onestaţi
cu severitate şi dv.
Cluj, 16 mai 1848.

tinerea

liniştii,

Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P.,
1
2

3

nr.

6296/1848. Foi. o:

1739- 174L

V. doc. 104, voi. III.
V. doc. f22, vol. .. lllr ...
V. doc. 251, voi. III.

30
Cluj, 16 mai 1848
A szâsz nemzet

kozo~$~genek

E nemes nemzet kozonsegenek kozelebb telt Szent Gyorgy hava
lOdikerol ide tett hivatal~s jelentesere, melynel fogva a nemzet kebeleben..
felâllitand6 orsereg tervet felterjeszte, ezennel visszairatik, hogy ezen tenTe
nezve itten sernm_i eszreve-~el nem fordult ele, kiilonben is ez csak addig
szolgâlvân, mig az orsereg dolga orszâgosan fog elrendeztetni.
Kolosvârt, mâjus l6ân 1848.
Către

comunitatea natiunii
'

săsesti
,

În raportul oficial aţ con1unităţii acestei nobile naţiuni din 1O aprilie
se înaintează planul de o'rganizare a gărzii cetăţeneşti. Referitor la acest
plan consemnăm că nu s-a făcut aici nici o obiecţie. De altfel, el va fi în
vigoare doar pînă cînd problema gărzilor va fi reglementată pe ţară.
Cluj, 16 mai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 5212/1848. Foto: 16103.

31
Sibiu, 16 Inai 1848
An Seine Excellenz des k.k. Kămmerers, wirklichen Herrn geheimen
Rathes Joseph Grafen Teleky von Szek, Gouverneurs im GroBfiirstenthun1c Siebenbiirgen und der daruit verbundenen Theile, GroBkreutz
des kaiserlichen Leopold Ordens, Prăses der gelehrten Gesellschaft in
Ungarn usw.
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la dispoziţia dmnniei voastre din stocul Regimentului 2 de grăniceri. ron1â1?-i
de infanterie de la Năsăud, ele sînt necesare în vederea folosirii lor de 'către
.
j urisdicţiile .. provinciale ungur eşti 2 •
Conform explicaţiilor date excelenţei voastre, pînă la sosirea acelei
aprobări nu sînt în stare să dispun scoaterea de alte arme din stocul şi aşa
nu prea mare al arsenal ului garnizoanei de artilerie de la Alba Iulia.
Îmi permit să· răspund la mult apreciata adresă .a domniei voastre,
nr. prez. 934/1848 din 26 aprilie a.c. 3 , cu privire la cererea cmnitetului de
securitate al scaunului Arieş de a i se da 200 de puşti~ 100 de carabine:,·
100 de pistoale şi 100 de săbii, că arsenalul garnizoanei de artilerie de la
Alba Iulia şi comisia de echipament de acolo nu· dispune ·dedt de atîtea
carabine, pistoale şi săbii, cîte sînt necesare pentru a acoperi nevoia reală
a trupelor· din· Transilvania.
Am îns~t plăcerea de a vă putea pune la dispoziţia n1ăriei voastre
5'0 000 de gloanţe de infanterie pentru puşti .cu cremene de 5/4 lot 4 încăr
co.te cu 2 1/2 chintale 5 praf de puşcă care se pot procura plătind pe ~_loc
bani ghiaţă preţul de lfl. 1277/5000 cr. 1n.c. pentru un glonte sau 20 fl.
55 4/10 cr. n1.c. pentru 1000 de astfel de gloanţe.
De aceea vă .rog să-mi comunicaţi cît se poate de repede,, pentru a
preveni folosirea lor în alt scop, cărei jurisdicţii şi cu ce Îlnputernicire să
fie pr~dată această n1uniţie de război.
In sfîrsit vă cmnunic că, în conforn1itate cu adresa nr. 177 din 12 n1ai
a.c., prov·enhă din partea do!Ţlnului general 1naior de brigadr1. Galll(runn
cele 1 520 de puşti cu cren1ene destinate să ajungrt din Năsrrud la Cluj au
. fost transportate deja în garnizoana din ultin1ul oraş de către con1pania
a 3-a de rezervz1· elin Regimentul nr. 41 Sivkovich, care a fost detaşată acolo.

cu

7

Puchner m. p. F.M.L.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1227/1848. Foto:

2996-2999.

1

Y. doc. 164, vol. II.
Prin jurisdicţiile ungureşti trebuie să se înţeleagă: comitatele Transilvaniei domin'ite din punct de vedere politic.de reprezentanţi ai stărilor privilegiate maghiare ;comitatele,
erau româneşti din punct de '.reclere etnic, ele fiind locuite în covîrşitoare majoritate de
români.
3 V. doc. 200, vol.
4 Lot = mică unitate de măsură echivalentă cu circa 18 -21 grame.
2

u:

32
Blaj, 16 [n1ai] 1848
Iubiţilor

mei fii în H[risto]s!

De vren1e ce mulţi dintre poporenii noştri vreau sa· ştie sfatul n1 eu
cel arhieresc în privinţa trebilor ce se ţin de clănşii, drept aceea înainte
de toate încredinţez pe toţi iubiţii mei in H[risto]s fii: cum. că preainăl
ţatul nostru impărat Ferdinand au elat prea îndurat la Dieta ţării care ~e
va ţinea la Cluji în 17/19, mai a.c. ca pentru ştergerea iobăgilnei şi înce-
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Imprimat. Arhiva Bisericii Si. Nicolae elin Braşov. Fond. Bran. nr. 46. Foto:
5291. Puulicat de Papiu, Istoria românilor, II, p. 305 şi în Maramureş~nii în
lupta pentru libertate şi unitate naţională. Documente 1848-1918, Bucureşti,
1981, p. 2-3.
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Tb•gu

Mureş,

16 mai 1848

An Herrn Franz Grafen Toldalagi Oberkonigs Richter des koniglichen
Maruser Stuhl
Hochgeboren
Burgschloss, Marus-Vasarhely am 16-ten May 1848

i

Der gehaftete Advocat Franz Mikds wurde heute vormittags gegen
<lie 11. Stunde wăhrend er sich im Schlosshof Bewegung mach te, vom plotzlich
todtlichen Unwohlsein, heftigen Grimmen und Reissen in Eingeweiden
befallen, wozu Anfall von Kălte und Schauder, dann Ausbrechen von
Schweiss schnell sich einstellte. Die Sympthome dieses Ubelseins erregten
in mir Bedenken, ich liess 'daher ohne Zeitverlust den Herrn Militair Chef
.Arzt Dr. Rimmel zur Hulf herbeyrufen, welcher augenblicklich kam, ihn
gehorig untersuchte, auch folglich die nothigen Heilmittel ordinirte; und
so wird von allen Seiten, die mogliche Sorgfalt getragen und angewendet.
Derselbe bath mich ihm eine andere Kost verabreichen lassen zu
wollcn, denn was er bisher vom goldenen Kreuz 1 , aus der Stadt durch den
.Hajduken Zerenyi Gyorgy zugebracht erhalte sei nicht gut, und gedeihe
ihm auch nicht, denn alles komme ihm eiskalt, und die Fetten ganz gestockt zu er mochte lieber von dem Soldaten Menage Essen haben, was
-fur ihn gewiss nahrhafter und besser wăre und ihn auch gesund erhalten
·wurdc.
Ich ermittelte bey hier ortigen Fuhrers Frau Possmann die Verkosti;gung fur ihn - da er keinen Coffe haben will - Ein Gabel Fruhstuck, des
Mittags und Abends essen samt Brodt mit .50 kr. W.w. tăglich ohne Wein,
wodurch eine gesunde nahrhafte Kost gesichert ist und von Morgen am
17 May a.c. angefangen wird.
August von Auenfels
Oberster
Către

contele Toldalagi Ferenc, judele regesc suprem al scaunului

Mureş

Fortăreaţa cetăţii,

Tîrgu

lVIureş,

16 mai 1848

Azi dimineaţă pe la ora 11, în timp ce se plhnba în curtea cetăţii,
avocatul arestat Florian Micaş a fost lovit dintr-o dată de o indispoziţie
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kedese, mi szerint vele senki se beszelhessen, ne ertekezhessen, nincs vegrehajtva, n1ivel minden nap nyolc katona nyilt ajt6val orkodik mellette s
velok n1it tetszik, beszelhet. S bâr a katonâk elOleges intezkedes nyon1an
Inind m_agyar fiak s a vârparancsnok urnak nyilatkozata szerint hozza
sz6llaniok tiltva van, de hiheto szegenyek, s annâl fogva a nemzetiseg ertelIneben jellem.ok nem. lehet csalhatatlan. Melynek jelentese utân alâzatos
tisztelettel oroklok a Nagyn1elt6sâgu Gr6f, Kirâlyi Fo Kormânyz6 Urnak
alâzatos szolgâja.
Koronka, Punkosd h6 16a 1848.
G. T oldalagi F erenc 3
Mărite

domnule conte, guvernator regal supren1! :Milos tivul meu dm-nn!

Cmnandantul cetătii Tirgu 1viures, domnul Augner Gyorgy 1 , rn-a încunostintat, în scrisoarea' sa oficială n;. 201 2 , ce mi-a fost înaintată şi pe
ca~e o' anexez cu respect în copie, că arestatul Francisc [Florian] Mic aş,
azi, din senin, la orele 11, a căzut grav bolnav, deşi începînd de la trimitetea sa aici, l-am aprovizionat cu toate cele necesare. La intervenţia d01nnului medic n1ilitar şi-a recăpătat pîn.ă la unnă sănătatea. [Medicul] mi- a
adus la cunoştinţă că numita persoană a comandat- potrivit dorinţei sale
-în fiecare zi mîncare din cetate, contra unei sume de 20 creitari de metal.
Întrucît gurile rele au şi început să-i caute n1otivul stării pr~aste a sană
tăţii in otrăvirea alin1entelor sale, a1n găsit şi eu oportun să opresc aducerea mîncării de la obişnuita ospătărie. De acord cu procedura domnului
comandant al cetăţii, m-am .oferit să plătesc zilnic cei 20 de creiţari. Pentru
a combate zvonul răspîndit despre cauza slăbiciunii bruşte a deţinutului,
am cerut oficial de la domnul medic militar să-mi elibereze şi să-mi trimită
un certificat, din care să reiasă cauza reală a bolii lui ~Iicaş. N efiindu-mi
încă trimis, nu-l pot anexa cu acest ·prilej. De altminteri, Francisc [Florian]
Micaş, care în prezent este sănătos, se află sub o pază bună. Pe lîngă aceasta,
dispoziţia înălţimii voastre, potrivit căreia nimeni nu are voie să-i vorbească şi să se întreţină cu dînsul, nu este îndeplinită, deoarece zilnic opt
soldaţi străjuiesc pe lîngă el cu uşa deschisă, putînd vorbi cu dînsul ceea
ce vor. Soldaţii sînt cu toţii flăcăi unguri. Potrivit declaraţiei domnului
comandant al cetăţii, în urma unei instrucţiuni prealabile le este interzis
să i se adreseze; totuşi, sărmanii sînt creduli şi de altfel nici caracterul nu
le poate fi infailibil, ţinînd cont de originea lor. Pe lîngă raportarea acestora, rămîn cu respect servul umil al preamăritului domn conte guvernator
regal suprem.
Corunca, 16 mai 1848.
G[rof] Toldalagi Ferenc 3
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr.

1

În realitate colonelul Georg August von Auenfels.

2

V. doc. 34.
Cf. doc.- 129.

3

10 -

c. 3713

1278/1848. Foto:

3098-3099.
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rovid idon fel szabadittatnak a szolgalat al61, s kovetkezoleg a dezsma adas:
al61 is. Ugy is gyanitjuk, gondoljuk, es hissziik is, hogy a kozelebb tartando
nemes orszag gy{ile~enek el oszlasaval minden nepek fel fognak szabaditatni,.
mind az uri szolgalatteteltol, mind a dezsn1a adast61, es akkor n1i mit fogunk
erni? Szegeny nyomorult falusi papok, _akiknek minden elelmezesiink egy
keves osz, tavasz gabona, es bor dezma negyedbol, Quartab61 allt es vagyon ..
Mi szerent, a leg mejjebb alazatossaggal batorkodunk istalni a n1elt6sagos evangelico reformatum fo consistoriumnak, melt6ztasson a lejendO.
nemes orszag gyUle~en oly edes atyai gondoskodassal lenni irantunk, mi
szerent, az ehseg miatt ne kentelenittessiink egesszen elveszni.
Mely alazatos keresiinknek bizodalmas meg nyerese telyes ren1enysege
mellett, leg alazatosabb tisztelettel vagyok.
A melt6sagos evangelico reformatum fo consistoriun1nak leg alazatosabb
szolgaja.
Benke Daniel, Szasz Ujjfalvi ev. ref. pap.
Nen1es als6 Fejer varmegyeben Szasz Ujjfaluban 16-a May 1848ban.
A Marus mejeki egynehany szegeny Ekklesiak papjaik nevekben
[Rezoluţie]

135. vetettett May. 22-en 848. eleadatott Jun. 4-ken.
Ezen kerelen1, rendes uton altal adatik az idei 110 szam alatt, egyhazi
viszonyainknak mikenti elintezese targyaban, velemenyezes vegett ki nevezett bizottmanynak, oly ajallattal, hogy egyhazi viszonyainknak mikenti el
intezeset targyaz6 munkalata folytan, ezen targy arant kello eszre veteleit
terjessze ki. A fo tanacsb61. Kolozsvart, 1848 Jun 4-ken. Tollas Karoly
titoknok.
Onorat Consistoriu evanghelico-reformat suprem
Din semnele care se reînnoiesc zilnic se vede că status-ul reformat din
Transilvania a ajuns aproape la punctul final al descompţtnerii sale. La 15
mai, în Adunarea rmnânilor din ţară, ce s-a ţinut la Blaj cu îngăduinţa maiestăţii sale principelui, s-a anunţat că tot poporul care prestează munci iobă
gesti va fi eliberat de obligatii; în consecintă si de zeciuială. Bănuim, chibzuim
şi ~redem că după dizolvar~a Dietei toat~ p~poarele vor fi eliberate, atît de
iobăgie, cît şi de zeciuială; şi atunci, noi ce vom face? Pentru bieţii preoţi
mizeri de la sate în trecut ca şi în prezent aprovizionarea consta din puţine
cereale de toamnă şi primăvară şi dintr-o pătrin1e din zeciuiala vinului (quarta).
Astfel, ne încumetăm să rugăm cu cea mai mare umilinţă onoratul
Consistoriu evanghelico-reformat suprem să binevoiască a fi faţă de noi cu
gfije părintească la proxima Dietă a ţării, pentru a nu fi siliţi· să ajungem
n1uritori de foame. ·
În speranţa de a obţine avizul favorabil la umila noastră cerere, rămîn
cu cel mai supus respect, cel mai plecat·setv-al onoratului Consistoriu evanghelico-reformat
Benke Daniel, preot ev[ anghelico]-ref[ormat]
·din Nou Săsesc
Nou Săsesc din p.obi.lul comitat Alba de Jos, 16 mai 1848.
În numele preoţilor din ecleziile sărace de lîngă Mur~Jş.
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Onorabile don1nule conte!
Preaputernice domnule

vicepreşedinte

al Tezaurariatului

. În legătură cu raportul1neu nr. pr. 55 din 11 mai 1 şi cu inaltele indicaţii
ale domniei voastre nr. 817 din 13 n1ai 2 pe care le-am primit drept răspuns,
anexez aici o scrisoare frtr~L dată din partea judelui scăunal Bisztrai către
judele scăunal Tovisi care i-a parvenit ieri la prinz şi n1i-a pus-o imediat la
dispoziţie; [vă trim.it de ase1nenea]şi raportul din 15 n1ai ~1 şpanului cameral
irnpăr~ttesc din Cîmpeni, Lâzar Gyorgy, în1prem1~t cu anexele constînd dintr-o
copie a proclan1aţiei, de care n1-an1 ocupat în raportul meu menţionat mai sus,
şi din traducerea ei în ungureşte Hts::ută la înden1nul n1eu; dup~t umila mea
părere, proclamaţia nu conţine în sine nhnic îngrijorător.
Referitor la atitudinea iobagilor d01neniului de sus provocată probabil
de cîţiva instigatori, printre care, după cum aud, din p~tcate, s-ar afla şi funcţionari camerali, precmn şi în ceea ce priveşte îngrijorarea judelui scăunal
Bisztrai şi aceea a şpanului cameral Lâzar, m~t voi convinge personal la faţa
locului; vă rog deci cu supunere să binevoiţi a urgenta informaţia pe care
mi-aţi prom.is-o în 13 n1ai sub nr. 817 asupra succesului intervenţiei domniei
voastre în ac.est sens.
Rămîn cu adînc respect celn1ai supus servitor al domniei voastre

Johann v. N e1negyei,
adtninistrator carneral şi consilier de

1nină

Zlatna, 16 mai 1848.
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. M.T., m. 843/61. Pr./1848.

1
2

V. doc. 274 vol. III.
Y. doc. 324 vol. III.

39
Metiş,

16 mai 1848

Felseges Kiralyi Fo Igazgato Tanâcs!
Megyenk szekes helyen Szasztnârtonfalvan, s annak kornyekeben minthogy megyenk szerencsetlen fekvese n1iatt tobnyire szâsz helysegekkel
szomszedos
a naponta felmeriilo ujabb meg ujabb lazaszto esemenyek
arra mutatnak, hogy ha katonai segely nem lessz szekes helyiinkon, a dolgok
kozkezelese is fenn akad; tisztsegiinknek nem leven szenH~lyes batorsaga
biztositva, s tarthatni, hogy leveltarunk is feldulatik; ~ 1nihez kepest nem
nlullatta el tisztsegiink a mai napr61 a nemes Szavoya dragonyos ezred
kormanyat K6halmnba hivatalosan n1egtanalni, hogy a m.egyenk bel terule1
-
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. [şi pentru a se acţiona] împotriva celor ce atacă violent persoancv şi averea,
~precum şi contra acelora care tulbură liniştea. Să ordonaţi apoi pedepsirea
numitului instigator. Acest Josef Schnell este aceeasi persoană care încă
:în 1833, prin poveţele sale,' a instigat poporul de rî~d din Răvăşel în aşa
-:mă?ură, încît liniştea publică tulburată s-a putut restabili numai cu ajutorul
~forţei 1nilitare. Pentru o astfel de faptă i s-a intentat un proces public. Toate
acestea se pot constata pe larg din ordonanţa nr. 12.755 Urb. 459 din 1833,
;:;a măritului Scaun gubernial regesc suprem. Reînnoind plecata noastră cerere,
:<rămînem cu adîncă stimă, umili servi ai înălţatului Scaun gubernial regesc
:5upren1. Din adunarea dregătorească ţinută la 16 mai 1848 la Metiş 1 .
Miske Imre, vicecomite
Nanâsi Ferenc, vicenotar
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6573/1848. Foto:

1

1832-1834.

Cf. doc. 114.
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Făgăraş,

16 Inai 1848.

Nagy Melt6sagu Gr6f, Fo Kormânyz6 Ur! Kegyehnes Urunk!
A videkiinkben letezo kozalladalmi javadalmok birtokl6ja, a nemes
:szasz nemzet reszerol a foiy6 h6 15 diken azon panasz tetetven kozponti
ibizotmanyunkhoz: mikent a mundrai hataron Ievo Dumbrava vagy Magura
nev'lî paratlan csere erdot a mundrai boersag csoportoson kezdette kimelet;Ieniil vagni, pusztitni; nem kesett bizotmanyunk rogton ket biztost kibo-csatni kebelebol a torvenyellenes merenyre vetemiilt boersagnakvissza vonulasrai megintese es a dolognak bekes utoni kiegyenlitesere, mely bizotmany
·eljarvân kikiildeteseben mai napon az ide mely tisztelettel .j. csatolt jelentvenyet teve bizotmanyunkhoz, melybol a fennforg6 kozalladalmi becses
erdonek vegpusztulâsat ne1ncsak sejtve, hanen ketsegteleniil latva bizotmânyunk annâl is inkâbb, mivel a boersâg reszerol a bizotmâny elOtt tegnap
nyilvânitott igeretnek eredmenye nem Ion, sziiksegesnek lâttya bizotmânyunk
·ezen târgyat az ide vonatkoz6 levelek felterjesztese mellet nagy Melt6sâgodnak foljelenteni. A tovâbbi e târgybani intezkedes megerkezteig pedig meg:tanâlâ bizotmânyunk mai napon videkiink fokapitânyât, hogy a hat6sâgâban
1ev6 katonai erovel ezen merenyt meggâtolni s a hasonl6 jeleneteknek elejet
wenni melt6ztasson.
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lungă vTeme feişpanu vostru fiind, totdeauna aţi fost cătră mine cu
credinţă şi cu dragoste, am nădejde că credinţa şi dragostea aceea, cu care
pîrră acuma m-aţi cuprins, şi de acu1n nainte voi dobîndi-o de la voi; aşadar~l,
pentru a ţinea pacea şi liniştea între
am aflat de lipsă a vi le descoperi,
încredinţat fiind că cuvintele mele le veţi prin1i cu cea n1ai n1are credinFt,
iară pre an1ăgitori-i veţi depărta de la voi.

de mai

Pă1nîntul

urbarial 4 , carele astăzi e al vostru, pîn~1. acu1na n-au fost
slobod, nmnai aţi fost îndatoraţi a da după el dijm~t şi a face robote, nici
n-aţi fost slobozi cu păn1întul acela după voia voastr{J_ a rîndui; iară acuma,
la Dieta cea n1ai din unnă, dmnnii pămînteşti aduser~t jertf~t pe altariulpatriei
şi pe voi de la darea porţiei don1neşti, a dij·mei şi a robotelor vă dezlegară
şi vă sloboziră din bună voia lor, fiind ei în acea nădejde, că statu îi va despă_gubi pre ei; şi acestea toate, înălţa tu în1păratu şi craiul Ferdinand le-au
întitrit; si asa, cu acestea, ·voi făr~t samă 1nult ati dobîndit; si nu numai aceea
aţi dubî~di( că de acuma înainte dmnnilor p'ăn1înteşti 111~ veţi 1nai lucra,
pentru pămîntul urbarîal nu veţi 1nai plăti şi din1jZi. nu Yeţi n1ai da; şi cea
mc:ti n1are şi nespusă dobîndă iaste, că pă:mintu vostru în veac îi slobod, şi de
acun1 nainte cu vemea despre lucru 'Vostru puteţi ...-oi orîndui;. aceasta e aceea
.care voi preste măsură n1ult aţi dobîndit. iară spahii 5 despre altă parte 1nult
or păgubit, şi ei jertva aceasta din bună 'Voia lor or făcut, a cărora pagubă
atit este de n1are, cîtă iaste dobînda voastră; şi sînt spahii, carii pînă actnna
au avut şi mai n1ult decît ce le-au fost de lipsă, iară acuma să află în lipsa cea
mai n1are; însă dînşii nun1ai în acea dulce si1nţire află n1îngăiere, că au adus
jertf~i pe altarul patriei.
În aşa stări înprcjur, a vostră cea n1ai sfîntă datorie este a lăuda pre
D-zeu, carele această milă au adus-o vouă; şi dadil voi pentru aceasta bună
tate nu ati arăta multăn1ire si dragoste ditră spahii vostri, voi ati fi pre păTI1Întu ac~sta cel nen{ain1ulţinnitoriu popor.
'
·'
Iară voi lăcuitorii varn1eghiei Crasovii, voi sinteti oameni întelepti,
cetăţeni păciuitori şi cu buna sim,ţire; aŞa v~t cunosc pr~ voi de mai' multă
vrerrl.e; despre care sînt încredinţat d\ şi voi v~t veţi bucura cn ceilalţi lăcui
tori ai tării despre bun{ttătile acestea, si-i veti unna după pilda acelora, care
pentru 'bunătăţile. acestea 'se îmbncur{~_' şi să ~asp{ttă, la care ospătare chiamă
şi pre spahii lor; şi care văzînd că sp{âa lor neavînd acuma robote şi nu poate
econmnia sa aşa a rîndui ca 1nai nainte, nu veţi lăsa pre ei la lipsă, nun1ai veţi
2"jutora pre ei cu lucru, nu de fiţea 6 , nun1ai pre plată cuvincioasă.
Eu vă chiem pre voi la această frun1oas~t şi n1erituoasă pild{t, că aşa
v-o milui şi pre voi D-zeu şi aşa va binecuvînta şi patria.
Sînt 1nulti oameni nebuni, carii nu sînt indestulati cu aceea ce le-au
d2,t legea ţ~trii'; numai însătoşaţi 7 după averea altora Şi îngăduind amăgi
torilorinai n1ulte le poftesc; aşadară, să ştiţi, că legea ţării vă slobode de plata
1)anilor fnm.ăritului, de dijn1a după păn1întul u!·barial, de facerea robotelor
urbariale; iarăsi să nu socotiti, dt doar~t aci srt intelege si iberlandu 8 , pădurea,
drepttl birtului, căsăpii, pes~{n-itnl, vînatul, mo~ii Şi t~ate celelalte drepturi
sp5jeşti 9 ; nu, acestea toate r{nnîne numai a spaiei singur; direptu lui e sfînt
şi neatîrnat; şi care se atîrnă de acestea, păcătuieşte împotriva sfintei legi
si a poruncilor d-zeesti; acela vată1nă legea Utrii; acela e nen1ultă1nitoriu
despre bunătatea lui D-zeu: acela e vrednic de 'pedeapsă; şi fiţi înc~ezuţi, că
,care va îndr~tzni a să atîrna de bunul şi dreptul spaii, va fi după legea ţării
groaznic pedepsit; drept aceea, păziţi-v{t a vă atîrna de bunul spaiilor, fiţi
-oan:.eni şi cetăţeni pacinici; că annna sînteţi oameni slobozi; aşa şi portarea
voastră să fie cun1 se cuvine oan1enilor slobozi; cu îndoită sîrguinţă lucraţi
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5 Spahîi sau spăii = cuvînt moştenit în Banat din pe:·ioada dominaţiei turceşti, care a
•continuat să fie folosit aici pînă la 1848, pentru a-i desemna pe proprietarii feudali.
8 pe fiţea =pe gratis, de pomană.
7 Insătosati =lacomi.
8 Iberla~d~ = alodiul sau partea de moşie feudală pe care nobilii o rezervaseră pentru
.a o lucra în regie proprie, devenită, odată cu desfiinţarea relaţiilor feudale, proprietate de tip
burghez.
,
9 Drepturi sp~tieşti = monopolurile senioriale ale cîrciumăritului, măcelăritului, pescui-tului, vînatului si morăritului.
10 Porţia 'varmeghii = impozitele comitatense sau judeţene.
11 Lucrul varmeghii =obligaţia de a presta zile de muncă gratuită, de pildă pentru
'!întreţinerea şi repararea drumurilor publice.
12 Culfîntarea comitelui suprem al comitatului Caraş cuprinde ideile guvernului provizoriu
>ungar. Ea avea menirea de a-i convinge pe foştii ţărani dependenţi din comitatul Caraş că
eliberarea de obligaţiile feudale şi transformarea lor în oameni liberi ar fi un dar al bunăvoin
*ei oficialităţii şi nobilimii.
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1-lodod, 16 mai 1848
Melt6sagos Liber Bar6, Kiralyi Biztos es Fo Ispany Ur!
Megbizatasi hivatalos allasomb61 kifoly6 kotelessegemnel fogva ezennel
jelenteni kivanom, hogy a huszarok megerkezven, a felso udvarba beszallasoliattam, hussal es minden sziikseges kellekekkel ellattattam, s ugy lattszik,
lwgy a nep az eddig nyersessegebol j6val lelyebb szallott, es remenylem,
bogy a csend helyre alland, mert mar kerelemmel folyamodnak, igerven az
-eddigi koltsegek s okozott karok megteriteset; a nyomoz6dast folytattyuk, s
.annak folytan kijott egy nehany korcsma bitorl6k biinteteseiket mar be is
fizeth~k, s egynek, kinek jelenleg arulasa alatt levo bora talaltatott, bora t
-elkoboztattam. Az eddigi nyomoz6das szerent bunosebbek kozziil 3at elfo;gattam., kik orizet alatt leven, meg ma szandekozom tobbeket is befogatni s
.a nagyobb vetkeseket, milyep.ek a helyseg eskiidt emberei, kik a megyei
tiszti rendeleteknek nem engedelmeskedtek, Zilahra bekisertetni, - hanem
mivel igen sokan jonnek ki, oly kissebb hibasok, kik magok nem lazzitottak,
.de a lazzitasnak engedve, tiltas elleni legeltetesbe s mas ily nemti kicsapongasokba elegyedtek, nem tudom, ha valyon minnyajan bekisertetendok
]esznek e, vagy pedig hibajokhoz keppest itt a helyszinen testi biintetessel
megbuntethetnek? Mi erant midon tovabbi rendeletet kikerne!fi, tisztelettel
maradtam a Melt6sagos Bar6 Kiralyi Biztos es Fo Ispany Urnak alazatos
:szolgaja
Hadad, Majus 16an 1848.
Hatfaludi Elek
Onorate domnule liber baron, comisar regal

şi

comite suprem!

Potrivit datoriei ce-mi revine din 1nisiunea mea oficială raportez că
nusarii au sosit şi i-am incartiruit in curtea [nobiliară] de sus. Se remarcă
<> diminuare a dîrzeniei poporului. Sper că liniştea va fi restabilită, deoarece
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acestea:să lucreze sub strictă supraveghere 1nilitară, n1ai multe sau mai puţine
zile_,_ potrivit vinovăţiilor lor :._la repararea podurilor sau drumurilor din
Hodod.·

Concept. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Clur-Napoca. Fond. Arh. fam. vVesselenyi.
Copie~ul de scrisori al lui vVesselenyi Mik16s.

1

V. doc. 42.
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Zalău,

16 mai 1843
Zilah, 1848 1najus 16

Sterka Solucz .Sândor puspoki helytartonak
Inser Vonutz a bâdoni unitus pap ellen panaszolvan elottem: az 6
netalan igaznak talâland6 panasza es set:~lme orvoslâsâra ont igen. 'szivesen es bizalm.asan kerem. Kerem Ont egyszers1nind, sziveskedjek
engetn a balâzsfalvi papi gyiHes folymnatja s eredn1enye fel61 tud6sitani.
Tisztelettel maradok.
Zal~1u,

Vicarului eparhial Alexandru

16 mai 1848

Sterca-Şuluţiu

Vonuţ Inşer n1i s-a plîns împotriva preotului unit din Badon. Vă rog
cu deosebită an'labilitate si in •od confidential sr1-i rezolvati plîngerea în
cazul în care s-ar dovedi' justă.
'
'
Ţotocla tă vă cer srt b1nevoiti a mă încunostinta despre desfăşurarea Şl
rezultatul Adunării de la Blaj. '
' '
Ccincept. Arh. Isi:. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napow. Fond. Arh. fam. Wesselenyi.
Copierul de scrisori al lui vVesselenyi Mikl6s.
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Cau·ei, '6 mai 1848
1848-ik evben a kihirdetett torvenyek magyarâzatabol s kiilonosen az
urberi viszonyokb6l szârmazott panaszok jegyzokonyve

1
Majus honap 11-d Endn§d helysegben, a torvenyek 1nagyarazatâb6l
kerdes tâmadvan az {1rberi vagy n1ajorsâgi foldon lakok, vagy illy terrneszetii foldekkel birok minosegenek meghatârozâsa irant:
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Ez iigyben. erdeklett leven, a:zok meghatârozâsa - minthogy Endreden
urberi por, hol ezek kimutathattak volna, soha nem folyt - igen bajos;
ennelfogva a kozponti vâlasztmany megkerendo leend, hogy e târgyban
·erdektelen bir6 altal rendelkezni melt6ztassek.
2
Majus 12-d Kortvelyesi ad6z6 lakosok, Nemeti Samuel, Garnai Jânos,
-Forda Sandor, Keeskes Andrâs, Fodor Istvan, Garnai Mihâly, Firi Andras,
Veres Andrâs, Garnai Istvan, -Kelemen Ferene, Fiilop Mikl6s, Balâzs Pâl,
Kovâes Sandor, Pap Jânos, abbeli folyamodvânyukat adjak be, mi szerint
j6llehet lak6 telkeik a Maria Tereziai urberbe bent nem foglaltatnak, mindaz
.altal belso telkeik foldesuraik altal kiilso szânt6 es kaszal6 foldekkel mâr
regi id6t61 fogva lattatvân el, mellyek utan minden kozterheket es fizeteseket,
mint a tobbi jobbagyok teljesitettek is; e felett a J 6zsef esâszar idejebeli
orszâgos osszeirâsban bent foglaltattak, mint illyes foldekkel ellâtott
telekek; de a legfelsobb helyen ellatâs vegett fent levo urberi rendbeszedo
perben a folyamod6k telkeik mindemellett is urberieknek- itten az elso
bir6sâg âltal urberi telkeknek nem iteitetven; âmbâr az altaluk leirt foldet
1najorsâgiaknak a foldesurasag altal nem bizonyittatvân; ezen tekinteteknel
fogva, minthogy a mai napig is szolgâlatok Iegyen, folyomad6k hasznâlatuk
alatti foldjeikert az urberi szolgâlatokat elenyeszteto torvenyeknek magukra
mikepen leendo alkalmazâsât kerik meghatâroztatni.
Kortvelyes helysege urberi szabalyoz6 pore a nagymelt6sagu Helytart6 Tanâeshoz leven megbirâlâs vegett felkiildve a folyamodvânyban
elsorolt telkek minosege annak rendelkezesetol fi'lggven, az onnan nyerendo
itelet bevârasâra n1ind a foldes ur, mind a folyamod6k a jelen âllapot
megtartâsa mellett utasittatnak en reszemrol, elsorolt kiteteleiket a legkozelebb tartand6 bizottmanyi iilesben a panaszosok megnyugtatâsâra
bejelentven.

3
U gyanakkor kortvelyesi nemes lakosok: Pap J ânos helyettes hadnagy,
Bân Ferene, Pap Zsigmond, ifj. Ban Ferene, or. Vineze Ferenc, Szalai Gâbor,
-Or. Pap Jânos, Nagy Pâl, ifj. Vineze Ferene, Kovâes Sandor, Kovâes J6zsef,
Szalai J 6zsef, Sâgi Peter, Pap Gâbor, Kovâes J6zsefne, Sâgi Andrâs, Cseese
Ferene, id. Kovâes Janos, Zoltai Zsigmond, Almâsi Mihâly, Kovâes Jânos,
Pap J6zsef, Szalai Jânosne, Sâgi Ferene, Adorjân J6zsef, Tasy Imre, Cseke
Jânos, Kovâes Zsigmond, Ban Gergely, Kovâes Mihalyne, ifj. Kovâes Sandor
- mindnyâjan bâr nemesek, de meg is jobbâgyi szolgâlattal s tartozâssal
terhelt minoseg§ foldekkel birvân, noha a regi urberbe beirva ninesenek de
mint hogy ember emlekezete 6ta az ad6z6kkal egyarant terhelve voltak a
.szolgâlattal: kerik magukat a torveny oltalmaba felvetetni, annyival is
:inkabb mert Szlâvy Tivadar ur reszere a tized fizetesevel is mindekkorig
terhelve voltak.
E mostani kihirdetett torvenyek esak az urberi birtokokra terjedven ki,
ba a panaszkod6k kerelme ezek koren kiviil esik: utasittatnak a legfelsobb
megvizsgâlâs alatt levo por visszaerkeztenek bekes bevârâsara az uriszek âltal
iteletileg kimondottaknak epsegben tartâsa mellett; a hol is a kerdeses mino.segek meghatâroztatvân: mindenki ismeros leend ·helyzetevel.

4
Mâjus h6nap 13-Dengeleg helysegben Beesky J6zsef urnak panaszâra,
.a harmas esârdânal val6sâgos majorsâgi foldjen telepiilt 16 zsellereit illetoleg~
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kik eddig a kozottiik tortent egyezsegnel fogva- minthogy telkeikhez egy
egy hold folddel is dotaltattak- 35 napot szolgaltak, most mar ezen szolgalatot csak urberi ertelemben 18 napra szoritkozva kivanjakteljesiteni;kimondatott:
·
Hogy jelen torvenyek kihirdetese utan urberi ertelemben vett szolgalatr61 sz6 sem lehet; ennelfogva a mar koztudomas szerint is majorsagi foldon.
telepitett zsellerek, Becsky J 6zsef es koztiik a fent levo alap szerzodes voualan szabad egyezkedesi jog-ukban tovabbra is meghagyatnak.

5
Majus 13-d Portelek helysegben az eloljar6kkal a lakossag rosszui
ertelmezett torveny nyoman a papi szolgalatot megtagadni hataroza el magat,
minthogy esoben tett munkajokat kesz volt rajuk becsiiltetni, sot mas hatarra is hajtotta oket dolgozni; mindazonaltal megis esztendo fogytan keszeknek nyilatkoztak a szolgalatot penziil felvaltani.
A papi ber a mostan kihirdetett torvenyek altal eltorolve nem leven,.
annak vilagos ertelmenel fogva oda utasittatnak, hogy azt az eddigi m6d
szerint minden lakos husegesen teljesitse; ne adj anak e torveny ellenes megtagadassal rossz peldat, mellynek indit6i, ha intesemnek nem engednek, szigoruan fognak biintettetni; egyebirant azon kitetelt, miszerint a lakossagra kart
becsiilni kesz lett volna, tisztelendo ur, vagy hogy mas hatarra hajtotta.
volna dolog tetel vegett a folyamod6kat: altaluk nem bizonyittatvan,,
illyes ragalmaza~ok a ingerlesektolleendo eltatrtozkodasra komolyan intetnek.
6
Ugyanott Ziman j6zsef ur testverei neveben eloada, hogy ezelOtt
szamosabb evekkel megosztozvan, olly telkeket kaptak tobben, mellyr61 a.
szabad rendelkezesiik alatt all6 jobbagy kibecsiiltetven: lak6helyiil hasznal-·
tattak. Pal testveriik elhalvan, a neki jutott lak6helyben telepiilt zseller~.
evenkinti ~zolgalat mellett, a telek utanni fel kerttel kegyelembol tovabbra
is meghagyatott. Most mar a kerdeses Csuha Gabor nevu curialis telken lakO.
z~eller az egesz kertet hasznalataba veven: egyszersmind a szolgalatot is
eroszakosan megtagada.
A kerdeses telek minemiisege folyamatban levo urberi porben hataroz-.
tatik s iteltetik meg, mellynek vegrehajtasaig a kerdeses telek sorsat az
att61 teljesittetni szokott szolgalat hatarozza: ha akar sz6beli, akar irasbeli
urberi szolgalatot targyaz6 egyezkedesok volt folyamad6knak Csuha Janos-·
sal, azon esetben a torvenynek h6dolni, ellenben ha ez nem volt, bepanasz-.
lott -mint sz6val is emlitetett a helyszinen- foldesurainak engedelmes~edni
tartozik.

7
Majus 13-d Verend helyseg a papi tized hibas magyarazatab61 mas
zavarg6 helysegek peldajara, a papi szokott termeszetbeli fizeteseket kesz-.
penzben kivanvan teljesiteni, valaszoltatott:
A torveny vilagos szavai szerint a lakossag minden vallas kulonbseg·
nelkiil illeto papjainak eddigi tartozasat teljesiteni koteles; be kell varnunk e·
tekintetben a }ovo orszaggyules rendelkezeset, mikoron az orszag rendei
hihetoleg gondoskodni fognak a jelen torve,ny igerete szerint 1ninden lelkesz.
uraknak vallas kiilonbseg nelkiil orszagos penztarb6l·leend6 fizettetesok
irant; az ideig tehat j6zanon gondolkozva senki megtagadast nem tehetven::
eddigi gyakorlatban volt papi bereket es szolgalatokat teljesitsek.
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8
Majus 15-d Domahida helysegben Risk6 Mihaly az irânt terjeszte
elo panaszat, hogy iga v6n6 n1arhaja nem leven, telke utâni kuls6 illetmenyet
tekintetes Don1ahidy Pal ur elveve:
A folyan1od6 altal lalda telek az urberi porben lâthat6 azonositott
tâblâs osszeirăsban- n1elly felsobb helyen is j6vâ hagyatott - be.îrva nem
levenj ezen uton a k'ovetelt foldek s ez âltal a telek urberinek ki nen1 m.ondathatYan, annal fogva a kerdeses foldeknek 111in6segiik meghatârozăsa ezen
uton hatâskoriinkon kivul esik.
Kelt Nagy Karolyban, mâjus 16-d. 1848.

Gyulai Antal, szolgabir6
Zanathy 1\l[ihâly, eskiidt
Procesul verbal prilejuit de plîngerile provocate de aplicarea legilor
enunţate în anul 1848 şi n1ai cu seatnă a celor cu privire la relaţiile urbariale.

1
La data de 11 mai, în localitatea Andrid s-a pus. întrebarea referitoare
la definirea calităţii celor ce locuiesc pe pămînturile urbariale sau pe cele alodiale, respectiv a celor care deţin pămînturi de această natură.
·
În această problen1ă ar prezenta interes definirea calităţii lor, deoarece
la Andr:id nicicînd nu a avut loc vreun proces urbarial, cu prilejul dtruia srt
fi fost posibilă lămurirea chestiunii. De aceea, comitetul pennanent va trebui
rugat să binevoiască a dispune în această proble1nă printr-un judecător ilnparţial.

2
La 12 mai au înaintat o petitie locuitorii contribuabili elin Curtuiuseni:
Nemeti Samuel, Garnai Janos, Forda Sandor, Kecskes Andras, Fodor Istvân,
Garnai Mihaly, Firi Andras, Veres Andras, Garnai Istvan, Kele1nen Ferenc,
Ful6p Mikl6s, Balazs Pal, Kovacs Sandor, Pap Janos. Potrivit acesteia,
sesiile pe care locuiesc, deşi nu sînt incluse în urbarialul ~/[ariei Tereza, totuşi
intravilanele lor au fost completate mai de mult de către nobili cu arături şi
fîneţe extravilane. La fel ca ş} ceilalţi iobagi, au suportat şi ei toate sarcinile
comune, inclusiv impozitele. In plus, aceste sesii, completate cu pă1nîntutile
sus-1nen(ionate, au figurat în conscripţia din vren1ea în1păratului Iosif [al
II-1ea]. In pofida faptului că în hotărîrea forului suprem de reglementare a
urbariilor, sesiile petiţionarilor s-au considerat urbariale, totuşi, aici,, în faţa
prin1ei instanţe judecătoreşti, ele nu au fost acceptate de proprietarii de n1oşii
ca loturi iobăgesti, desi ei nu au reusit cu acest prilej să aducă dovezi referitoare la caracte{ul alodial c:tl pămînh~rilor descrise de iobagi. În urn1a acestor
consideraţii, întrucît pînă azi prestează slujbele [iobăgeşti], petiţionarii cer
clarificarea aplicării legilor asupra pă1nînturilor _aflate în folosinţa lor.
Întrucît procesul de regle1nentare urbarială a localităţii Curtuiuşeni a
fost înaintat pentru decizie la înălţatul Consiliu de Locotenenţă, specificarea
[categoriei din care fac parte] sesiile enumerate în petiţie, depinde de decizia
acestui for. Din partea n1ea an1 dispus ca atît dmnnul de pămînt, cît şi petiţio
narii să aştepte decizia de. acolo, menţinînd pînă atunci situaţia prezentă.
Pentru liniştirea pîrîtorilor, le-a1n adus la cunoştinţă că argu1nentele expuse
de ei le voi prezenta în faţa con1itetului cu ocazia proximei şedinţe.
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3
. Tot atunci, locuitorii 9.in Curtuiuşeni: Pap Janos, locţiitor de locotenent,
Ban Ferenc, Pap Zsigmond, Ban Ferenc juriior, Vineze Ferenc senior, Szalai
Gâbor, Pap Janos senior, Nagy Pal, Vineze Ferenc junior, Kovacs Sandor,
Kovacs J6zsef, Szalai J6zsef, Sagi Peter, Pap Gabor~ soţia lui Kovas J6zsef,
Sâgi Andras, Csecse ~erenc, Kovacs Janos senior, Zoltai Zsigmond, Aln1asi
lVfihaly, Kovacs Janos, Pap J6zsef, soţia lui Szalai Janos, Sagi Ferenc, Adorjân J6zsef, Tasy Inire, Czeke Janos, Kovacs Zsigmond, Ban Gergely, soţia
lui Kovacs Mihaly, Kovacs Sandor junior, desi sînt cu totii nobili, detin totusi
pămînturi care nu sînt trecute în vechiul urbariu, dar ,sî~t înfăţişate'~ a fi gr~
vate cu pres taţii iobăgeşti; fiindcă din vre1nuri imen1o'riale au fost grevaţi cu
prestatii, deopotrivă cu ceilalti contribuabili, cer să fie inclusi sub oblăduirea
legîi'[~grare]; cu atît mai vîrt~s, cu cît li s-a impus totdeauna 'şi dijma, pe care
au trebuit s-o dea domnului Szlavy Tivadar.
Legile enunţate se extind exclusiv asupra posesiunilor urbariale; dacă
petiţia celor cu doleanţele nu se referă la această categorie, atunci ei sînt
indrumaţi: să aştepte liniştiţi rejudecarea procesului ce se află în cercetarea
forurilor supreme; să se conformeze cu stricteţe verdictului pronunţat de
către judecătoria. urbarială; acolo se va stabili categoria fiecăruia.

4
·Potrivit jalbei domnului Becsky J6zsef din Dindeşti, depusă la 13 mai,
cei ·.16 jeleri ai săi, stabiliţi pe pămînturile sale indiscutabil alodiale de lîngă
cele trei hanuri, care, în urma convenţiei avute cu ei, au slujit [anual] 35 de
zile, deoarece au mai fost dotaţi cu un iugăr de păn1înt în afară de sesiile lor,
acum doresc să presteze această slujbă numai în sens urbarial, prin reducerea
ei la 18 zile~ S-a decis c~t:
.. dupăc anunţarea prezentelor legi nu n1ai poate fi vorba de slujbe
în sens urbarial; de aceea jelerii stabiliţi pe pămînturi, care sînt considerate
de obşte alodiale, vor fi lrtsaţi în drepturile lor, potrivit înţelegerii avute cu
Becsky J 6zsef.

5
La 13 1nai populaţia din Portiţa s-a decis srl. refuze prestaţia preoţească,
în urma falsei interpreirtri a legii, întrucît [preotul] intenţiona să le ceară
despăgubiri pentru muncile efectuate de ei pe timp de ploaie; 1nai tnult,
i-a mînat să lucreze si în alt hotar. Totusi în urm~L cu un an s-au declarat gata
să-şi răscun1pere cu 'bani-slujbele lor. '
Retribuţia preoţească. nefiind ştearsă de legile enunţate acum, potrivit
înţelesului lor clar, fiecare locuitor este îndrumat să se achite de ea cu punctualitate, după obiceiul existent în prezent, şi să nu dea un exemplu rău printr-un
refuz ilegal. Dacă iniţiatorii nu se vor conforma avertismentului 1neu, atunci
vor fi aspru pedepsiţi. De albninteri, afirmaţiile potrivit cărora domnul pă
rinte ar fi fost gata s~t-şi evalueze paguba pe seatna locuitorilor sau aceea că
i-ar fi mînat pe petiţion4ri să muncească pe un alt hotar, nu au fost dovedite; de aceea sînt avertizaţi serios ca pe viitor să se abţină de la asemenea
ce~Jomnii şi provocări.
· ·
·

6
Tot acolo, domnul Ziman J6zsef, în numele fr~ţilor săi, a relatat că
în urmă cu mai multi ani, [cu ocazia unei mosteniri], fratii săi au primit niste
sesii., din care iobag~l a fost dat afară. Frateie lor Pal decedînd, jelerul c~re
l't- c. 3713
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elfoglalt 1najorsag foldgyei birtokaban vissza adatassanak s curialis hellyeken
egyezes n1ellf'tt lak6 zsellerek; tartozasaik tellyesittesere szoritassanak, a
kisgytiles idei 549 szamok al6li rendelet kovetkezteben esmerve a pojnicaiaknak akaratosagokat s engedetlensegoket, segediil magunk melle felveven
a jarasbeli szolgabîr6 urat is, az erintett panasznak visgalatara foly6 1848ban
majus 15en Pojnicara felmenven miutan az erdonek levagasat a pojnicaiak
kozonsegessen •elesmertek Bizossar61 a thi va ta tott 16 szambol all6 becsiis
birâkkal kimentiink a panaszban îrt allodialis erdoknek megbecsiilesere,
de mivel a kărt csak 52 forint 50 krajcarokra kiszamîtas szerint. becsiiltek
meg, erd6keriil6 Marian Mitrujjal, Avram Grigoriaval es Morosan Todoral
hiit utan fel adattuk ki hanyszor hozzott azon erd6kb61 fat, az ide zart
jegyzek szerint jott vilăgosagra, melly szerint vilagos, hogy a kar sokkal
tobbre megy mintsem az megbecsiiltetett. A jegyzekben foglalt pojnicai
lakC.sok csak azzal mentettek magokat, hogy az a falu kozerdeje lenne, s
pasztorlăsara ezel6tt 4 evig 1nagok is fizettek az erdo keriilonek. Hogy pedig
az eTintett La Ruzset, La Fundeture es Pe Szelistye nev{1 erdok, hol a kar
tortent, allodialis erdok Iegyenek, az ide zart 1820ki urbarialis conscripti6nak fragmentumab61 vilagos.
1\'Ii mâr az allodialis lab egy reszenek elfoglal~sat illeti, elesmertelc
magok a foglalok illy rendel:
1. Morosan Todor 1 veka zab 1 s egy veka buza vetesnyit - hîr nelkiil
szantvan fel.
2. Csare Onuc Inasfel veka ferosegot hîr Iielkiil.
3. Merian Mitn1 harom veka zab vetesiit, de alîtasa szerint Laszl6
Irnre hirevel.
4. Kinpan T6dor ot vekas foldet, de ezt a .helybeli dmninalis bir6
Bretye Onuc elesmerese szerint az udvart6l csereben birja 30 evektol olta.
5. Triff Gyorgy harom vekas foldet birja 25 evektol olta at dominalis
bîr6 elisrnerese szerint is, 1nelyet Katona Las4l6 adta volt neki.
6. Kinpan Petre egy veka zab ala val6 folclet hir nelkiil szantott.
7. Kozma Grigoria negy yeka zab ala val6 foldet, ez is hir nelkiil
s csak az iden foglalt.
8. Bretye Gavrilla harom nyil foldet foglalt el, mellyek koziil 2 nyilt 2
Katona Laszl6 adta nekie, de a harmadikat hir nelkiil.
9. Morosan Zaharia fel veka iab ala val6 foldet hat evektol olta
foglalt el.
.
10. Merian Lika a Szimion 3 vekas foldet foglalt el az iden hir nelkiil.
De minyajjan feleletyek renden azt feleltek tovabba, hogy keszek a
foldes urasâgnak be vetve is vissza bocsa tani.
Kihallgatatvân vegtere allodialis hellyeken lak6 Bretye Juon, Koszte
Flore, Morosân Vaszilika es Merian Joszip zsellerek contractualis tartozasaikat 1niert netn praestâljâk, azt feleltek, hogy lâtva a tobb colonusckat,
hogy nenl szolgâlnak, azt gondoltak, miszerint ok sem tartoznak, de mas
fel61 az ok szolgâlatyok nyari napokban voit, n1eg nem multa el idejet. A
szolgâl6 emberek, kik feles szâmmal voltak jelen, a szolgâlatra nezve azt
feleltek, hogy 6k oromest elmentek volna szolgâlatra a torvenv ki hirdeteseig, de nem hajtattak. Kolt Pojnicân, mâjus 16ân 1848.
.,
Botha Lâszl6, r. szolgabir6
Ratz Illyes, megyei iilnok
Pokol Ignâc, iilnok
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În fine, jelerii Ioan Brete, Florea Coste, Vasilica ~Im·oşan şi Iosip
Marian, care locuiesc pe pămînturi alodiale, au fost întrebaţi de ce nu-şi
prestează îndatoririle lor contractuale. Au răspuns că văzînd mai mulţi
coloni că nu slujesc, au gîndit că nici dînşii nu sînt datori s-o facă; pe de
altă parte slujba lor se referea la zile de vară, aşa că mai e timp. În majoritatea lor, jelerii slujbaşi aflaţi de faţă au răspuns că dînşii ar fi mers
bucurosi
să le presteze si pînă la anuntarea lee-ii, dar n-au fost trimisi.
'
'
'
,
Datat în Poieniţa, la 16 mai 1848
\....}

,., Vasile Botha, jltde nobiliar în termen
Ilieş Raţ, asesor comitatens
Ignat Pocol, agent
Original. Arh. St. Cluj-Napoca.

Fond. Arh. district.

Chioar,

nr.

565/1848.

Foto: 17.954-17.956.
1 l\tlie1ţa sau ferdela ori feldera (veka în ungureşte} era nu numai o măsură de volum,
una ele suprafaţă. Ca măsu~·ă ele greutate mierţa ardeleană echivala cu 16 kg grîu uscat
ş' curat. Exista şi o mierţă de Pozso1_1y sau Bratislava, utilizată în comitatele nord-vestice
(Bihor, Satu Mare, Maramureş), care era aproximativ cu l/4 mai mică. În schimb, mierţa, ca
unitate de suprafaţă; a rezultat din obiceiul existent în evul mediu, ca în fiecare sat cîţiva.
ţărani specializaţi' să arunce boabele de grîu cuprinse într-o mierţă aproximativ pe aceeaşi
suprafaţ~L După ce Transilvania a trecut sub stă.pînirea austriacă, autorităţile habsburgice au
echivalat suprafaţa pe care se aruncau 8 mierţe de grîu cu un iugăr de 1 600 stj 2 • Prin
urmare 4 m.ierţe sau o găleaUi (kcbc)l în ungmcşte) era egală cu l/2 iugăr; 2 mierţe cu 1/4
iugăr etc. În comitatele nord-vestice iugărul era mai mic, de 1 100-1 200 stj 2 , deoarece şi
mierţa de Bra.tislava cîntărea. mai puţin.
· 2 Săgeata era tot o unitate
de suprafaţă, dar nu de dimensiuni exacte ca iugărul san
sthij~nul. Ea ~e utiliza de regtllă 'în ca.zu't posesiunilor obşteşti. Conscripţiile oficiale şi
partknla re arată că mai existati pînă 'la. 1848 colectivităţi săteşti, care continuau.. să folosească
în comun suprafeţe niai restrînse de fînaţe şi p~•clutL Acei membri ai colectivităţii care aveau
drep~tul la o astfel de posesiune p,a.rticipau la. 'împ~nţirea anuală ori periodică a. fînaţului
sau pădurii respective în atitea p~nţi cîţi îndreptăţiţi erau. Fiecare din aceste părţi, ce se
repartiza prin tragere la sorţi, se numea să.geată. Întrucît de-a. lungul timpului cei ce erau
îndreptăţiţi se înmulţeau, partea ce revenea unuia devenea. mai mică., dar se numea tot
săgeată. În schimb săgeţiJf:, sau părţile care rezu1tau la împărţirea. intre fraţi a averilor
nobiliare, la moartea p~trin1ilor, puteau avea suprafeţe de sute de iugăre.
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Vie.na, 16 mai Ul48

Becs, 16/5 1848
Szeretett Kedvesse sziv etnnek, Lelkem edes j6 Marik6m!
.... Szemtanuja v~lek, ked,;es Angyalcm, az itt tegnap yegbe ment mâsodik felvonâsanak a mârci:us .15-en tortent revoluti6nak, an1ely azt eszkozolte,
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hogy itt mar csak arnyeka es neve maradt fenn a Monarchianak, s meg
csak egy lepes es a respublica keszen van, ami legott meglesz, n1ihelyt a
tanul6k azt kivanni fogjâk.
Hogy a tortenteket megerthesd, elore kell bocsajtanom ezeknek felvilago.<-ita.'-âra nemely kO:rnyulallasokat ... Az ujonnan felallitott National
Gardânak (melylyel egyesiilve van az eddig is itt fennallott ugynevezett
Biirger n1ilitz 1 , es· amelynek egy nagy reszet tesii a felfegyverkeztetett
deakok :::erege Academische Legion nev alatt) volt. egy ugy nevezett Central
Cmniteje, rnelynek tulsagos kicsapongasai mâr megsokaltatvân, a Nationa,l
Garda con1mendansanak egy napi parancsa jelent meg, mely ezen Central
, Comitet feloszlatottnak nyilatkoztatta. Ez egyszer szornyu nagy ingeriiltseget okozott a tanul6k kozt, minthogy azon cotniteban 6k birtak elhatăroz6
befolyassal.
Tovabba a napokban jelent meg az 6 Felsege es a miniszterek alăirâ
sa:val megerositett rendelet, mely a kozelebbrol egybegyiilendo constitual6 gyules . tagjainak vâlasztasa modjat es a gyillesnek magânak el.rendezeset meghatarozza, mely szerent ket kan1ara lett volna: az als6, a nep
als6bb osztalyainak kepviseloje, mely 383 tagb61 âllott volna, es akiket a
nep vâltisztott volna, a vâlaszt6k koze nem ertetven a berert dolgoz6 munkâsok, cseledek, egysz6val, akik nincsenek megtelepedve es bizonyos mennyisegu ad6t nem fizetnek, es a felso, amelynek 200 tagjai koziil a csâszâr 50~et
a f6hercegekb6l es tetszese szerint mâsokb6l nevezett volna ·ki; a mas 150-et
pedig a tobb ad6t fizet6 nagyobb birtokos osztâly vâlasztotta volna. -Ezen
rendeletnek ket âgaval nen1 voltak tnegelegedve; eloszor azzal, hogy miert
vagyon ket kamara; ·mert a fels6 csak birtokos·okb6l âUvân ezek a koznep
erdeke ellen dolgozva, az als6 hâznak a koznep erdekebeni mukodeset akadâlyoznak, masodszor .azzal,. hogy aJ, kovetvâlaszthatâsi jus miert vagyon
censushoz kotve, es mier:t. vagynak abb6Lkirekesztve a.tnunkâsok es az
ugynevezett semtnivel sem bir6 proletâriusok.
Ezek ellen tehăt u.m. a Central Cmnitet feloszt6 napi parancs ellen,
a ket kamara ellen es a vâlasztâsi jognak censushoz kotese ellen petitio
nyujtatott be · 6 felsegehez, melyre a vâlasz csak netn erkezven, elhatâroztâk
fegyveres kezzel râtnenni a Burgra, es a vâlaszt kicsikorni. Azert tennap,
azaz 15-en hetfon delben Allarmot vertek es 2 6ra tâjban az Universitas
tagj ai es a National garda mind fegyverben volt. A National gardab61 mind
kapura eros orizet tetetett. Az Akademia pedig az Universitas piacân âllott
2-tol 8 6râig, vârva a petitiora kelend6 vâlaszt. Minekutanna igy hat egesz
6râig kirukkolva vârtak, es a vâlasz. csak nenl erkezett volna, a sok ezerekre men6 fegyveres nepet a Burgba menetelre kommandiroztâk. Akkor
megindult a Zug, szornyu kiabalâsok, dobolâs es lânna kozt, en a Szent
Istvân piacon allva lattam ott defilirozni a roppant fegyveres erot, melynek
szâ1na 20 ezeren bizonyoson feljiil volt. Egy all6 6rânâl tovabb tartott, amig ott
elementek. A Burg piac kiâllitott katpnâkkal tomve tele es âgyukkal ellâtva
- elzarva volt. Azert oda be nem mehetve, kiviilrol koriil fogtak, es egy
ki.ildottseget utasitottak a csâszarhoz, hol a csâszari csalad tagjai es a
:minisztetek egybegyulve voltak. Jottek le iizenetek, hogy holnap meg fogjak kapni a valaszt, de erre szornyu orditâssal feleltek, hogy meg ma adjak
ki, mert addig haza nem mennek. 10 6rakor jott egy lovas, aki hirdette
fenn sz6val, hogy minden aga a petiti6nak meg van adva. Akkor egy szajjal
kialtottâk: Irâsban van-e? Feleltek, hogy holnap irasban ki fogjak kapni.
Erre ujra szornyu zajjal orditottâk: "heute noch" "vorwă.rts in die Burg" 2
es evvel benyomultak amennyien csak fertek a Burg piacra es orditottâk

118

heute oder nie" 3 • Nen1sokara iras ban hoztak le miniszter Pillersdorf alafrt con-

~essi6kat, melyeket egy Burian nevu deak olvasott fel- aki erdelyi-, n1elyek
igy sz6lottak: 1. Zuriicknahme des Tagbefehls. 2..An~ Petitionen bewilligt.

•

3. Das vVahlgesetz abzuăndern. 4. Zur ers.ten Conshtutwnellen Versammlung
eine Cammer. 5. Die vVăhler ohne Census 4 • Akkor az irassal sem akartak
megelegedni, azt praetendaltak, hogy rogton nyomtassak ki es osszak szerte.
Ejfel mar eltolt volt es nem nyugodtak meg addig, mig egy National gardista l6haton koriil nen1 jart es becsiiletet es fejet adta zălogul, hogy reggel
ki lesz nymntatva; an1i n1eg is tottent, mert reggel mindenfele ki voltak
nyomtatasban ragasztva, es igy osztan takarodtak nagy kesore haza. :En
ezeket mind szemeimnlel la ttam es fiileimmel hallottanl, es eszerent amint
fennebb is irarri, itt a l\{onarchianak csak neve es arnyeka maradott, s
n1ihelyt a deakoknak tetszeni fog, azonnal respublicat proclamalhatnak.
N agy resze. a kozonsegnek bosszankodva nezi lagysagat azoknak, kiken âll
a dolgok elhatarozasa, mely annyira ment, hogy foherceg Ferenc Karoly,
miutan mindent, a mit kivantak, nekik inegadtak, n1eg lement a J6zsef
piacon all6 deakok es polgari orokhoz, es l11egkoszonte nekiek, hogy oly szep
szamtnal egybe seregeltek a tron es kozboldogsag vedelmere. A tennapi
esemenyek kovetkezteben a ministerek mindnyaj.an ~lem_ondottak hivatalaikrol; es a CSaSZclf' b~resere Csak ideiglenesen VÎSzik addig, Infg ll1clSOkat
kaphak helyettok.
De mar szinte kifogyok az idobol Neked is irni valamit, draga Lelkecs;..
kem, mert az eddigiek nem a te szamodra irattak. Isten jo voltab61 egeszsegem nagyon j6! de idotoltesem borzaszt6. :Mar most csak abban jarnek, hogy
surgeto keresemre valaszt nyerhessek. Pontiust61 Pilatusra jarok, de senki
sem akar sen1n1it tudni r6la. Minden azt mondja: "nem tollen1: fiigg", s ha
kerdem, hogy de hat kitol? azon feleletet nyerem: "nem tudom". 1\II§.r en
meg egy het haradekot szabtam ki s ha az alatt sem. l{apok valaszt, anelkul
is leindulok. Nincs az a nap, n1elyen 5-6 nagy helyt ne jarjak, mely neken1,
tudod lelkem kicsidem, mely rettento dolog._ Tennap delelott juthattam el
kamarai alelnokokhoz. Eddig igazan nem .erkezhettem. rea. Azok se tudjak,
n1i fog velek tortenni .
De 1nar nagyon keso az ido. Ketto fele jar az ora. l\!Iar csak ideje alunni.
J6 j6 ejcakat, szivem Kedvessei
17/5. ]6 reggelt, draga lelkem Kicsidein! Sietek, mert egy kisse most
igazan szokasom ellen j6cskan kihuztam, · es Recsei bizonyoson mindjart
toppan be, s osztan 11 6rakor herceg Eszterhazihoz vagyok jelentve. Azert
csak roviden szives szives cs6kot kiildok az en kedves lelkeimnek, s j6 Istenenlnek aldasat es oltaln1at.
A nagy ferfiu holnap indul lefele 5 • Tolle akartam ezen levelemet ki.Hdeni, de remelem, hogy postan hamarabb fog megerkezni. 9-kerol irt kedves
leveledet is vettem, Angyalkan1 Inelybollatom, hogy Te is ugy jârtal az en
elso levelemmel , mint en a Tieddel, ti. nem vetted. Azt nagyon sajnalmn,
de majd Isten kegyelmebol elpanaszlon1 sz6val - Kicsidem - sz6val abban
foglalt nyomorusâgomat.
Isten veliink, sziven1 szeretett Kedvesse, Isten veliink! Bar mar Olelhetne
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răspuns că numai. mîine va obţine. decizia. Dar la aceasta s-a auzit un
răcnet îngrozitor, ca ea .să şe dea încă azi. Altminteri, pînă atunci nu merg
acasă. La orele 10 a sosit un călăreţ care a anunţat cu voce tare că toate clau-

1 s-a

zele petiţiei erau aprobate. Atunci s-a strig<at la unison: "În scris?". S-a ră.s
puns că mîine vor primi în scris. La aceasta au urlat diri nou zgomotos:
"Heutenoch'', "Vorwărts jn.die Burg" .2 • Cu aceasta,au intrat cîţi au putut în
piaţa Burgului strigînd: "Heute oder nie" 3 • Nu peste mult s-au adus în scris
concesiile semnate de ministrul Pillersdorf, care· au fost citite de un student
transilvănean cu numele Buriân. Ele sunau astfel: 1. Zuriicknahme des
Tagbefehls. 2. Alle Petitibnen bewilligt. 3. Das Wahlgesetz abzuăndern.
4. Zur ersten Constitutionellen Versammlung einer Cammer. 5. Die Wăhler
~hrie'Census 4 • Atunci nu.au vrut să se mulţumească nici cu textul scris, d
au preţins să fie imediat tipărit şi împărţit peste tot. Trecuse deja de miezul
nopţii şi nu s-au liniştit pînă ce un membru al gărzii naţionale n-a sosit călare,
oferind cuvîntul său de onoare şi capul zălog că pînă dimineaţa vor fi tipărite.
Ceea ce s-a şi întîmplat, deoarece dimineaţa au fost afişate peste tot tipărite.
Pînă la :urmă s-au împrăştiat spre casă, dar foarte tîrziu. Toate acestea le-am
văzut cu ochii şi le-am auzit cu urechile. Prin urmare, după cum am precizat
mai înainte, aici a rămas doar numele şii!fumbra monarhiei; cînd le va conveni studenţilor, ei vor putea imediat proclama republica. Majoritatea publicului urmăreşte cu amărăciune moliciunea acelora de care depinde soarta
lucrurilor. S-a mers pînă acolo, încît arhiducele Franz Karl le-a acordat tot
ceea ce au dorit. A coborît chiar la studenţii Şi burghezii care străjuiau piaţa
J 6zsef, mulţumindu-le că s-au întrunit î~tr-un număr aşa de frumos pentru
a pă±area tronului şi a fericirii publice .. In urma evenimentelor de ieri .toţi
miniştrii au demisionat din posturile lor;· păstrîndu-le doar temporar la rugă
mintea împăratului, pînă ce se vor găsi alţii pentru a-i înlocui.
Aproape am epuizat timpul şi ţie nu ţi-am scris ceva. Cele de pînă
acum nu ţie ţi le-am aşternut dragă, sufletul meu. Din bunăvoinţa lui Dumnezeu sănătatea mea este foarte bună. Dar vremea mi-o petrec îngrozitor.
Acum urmăresc doar obţinerea unui răspuns la cererea mea urgentă. Umblu
de la Pont la Pilat, însă nimeni nu· vrea să ştie nitnic ·despre ea. Toţi spun:
"nu depinde de mine"; iar cînd întreb, atunci de cine? - obţin următorul
răspuns: "nu ştiu". Eu mi-am rezervat însă o săptămînă de răgaz. Dacă în
acest răstimp nu voi primi răspunsul, voi porni acasă şi fără el. Nu e zi să nu
umblu în 5_:6 locuri, ceea ce după cum şti, micuţul meu suflet, constituie
pentru n1ine un lucru îngrozitor. Ieri, înainte de masă, am reuşit să ajung
pînă la vicepreşedintele camerei. Pînă acum nu mi-am putut face răgaz.
Nici cei de aici nu ştiu ce se va întîmpla cu dînşii.
Timpul este însă deja foarte înaintat, fiind aproape orele două. E tin1pul
să mă culc. Noapte bună, dragii inimii mele!
17 mai. Bună dimineaţa dragă micuţă, sufletul meu! Mă grăbesc, deoarece
acuma am dormit foarte mult, ceea ce nu obisnuiesc, iar Recsei va veni fără
îndoială în curînd pe la mine, după care, la ~rele ·11, sînt anunţat la prinţul"
Eszterhâzi. De aceea vă trimit un scurt sărut, dragilor mei sufleţei, împreună
cu blagoslovirea şi grija bunului D~mnezeu.
Marele bărbat va porni mîine în jos 5 • Am vrut să trimit această scrisoare cu el, dar sper că prin poştă va ajunge mai repede. Am primit şi amabila
ta scrisoare din 9, înger al meu, din care observ că şi tu ai păţit la fel ca şi
mine cu prima ta scrisoare, şi anume nu ţi-a parvenit. Regret foarte mult
aceasta, dar cu mila lui Dumnezeu o să-ţi rovestesc:prin viu grai _.....·micuţa
mea- mizeriile pe care le-am îndurat.
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cititori ca oricare altă gazetă ardeleană. Solicitîndu-vă din nou sprijinul pentru gazeta mea, rămîn un1ilul serv al mări ei voastre.
Cluj, 16 mai 1848. ·
K ovari Laszl6
Or~ginaL

Arh.-.. Ist. FiJ. Acad. RS.R.,
sel6nyi. Misive.

1

2

Cluj-Napoca.

Fond. Arh.",fam. Wes....

Controlorul.
Curierul.
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Pesta,. 16 mai 1848
Tisztelt Beliigy Minister Ur!
Gyors a talakulasa korrnany formanknak igenyli ugyan oly gyors alakitasat az als6bb osztalyoknak a municipalis rendezesben, ugyan azon
elvben es ala~pan; ezen ket tetel szoros testveri kapcsolatban all: ennek
fel oldasa lesz âzon feladat, mely benniinket szent celunkhoz vezerel. Sajnosan
kell tapasztalnunk, hogy tobb varosokban akadalyokra talalunk, melyet hogy
ezen uj instituti6nak erot adhassunk, sziikseges leend elobb kiegyenliteni.
A temesvari legut6bbi tisztujftas egy katonai tisztikar ala rendeltetett
egy ornagy vezerlete alatt, ki is sz6sz616 lett; leginkabb nyilvanult ez az
ut6bbi kovetvalasztas alkalmaval oly annyira, hogy a polgarsâg kesztetve
voit a Cancellariahoz folyamodni a valasztast megsemmisitendo es maganak
kikerni, hogy a valasztas a most mar 30 valaszt6kkal ujra tortenjek.
Uj torvenyeink ezen patriciusokat meg semmisitik, azonba:n ezek
torvenytelen uton ujra zsarnoki helyzetokbe akarjâk magokat tenni, oly
szerepet vev-en magokra, mint a veszedelmes pretorianusok Roma buka~
sakoL Gyulekezeteket .hirdetnek, melyben ok magokat a nep jogok kiviv6inak
feltoljak s magokat mint a nep akaratânak kifolyâsat hirdetik. Veletleniil
oda menven ezen 1-6 gyiilekezetokben, latâm mukodesuket, a hol egy
casta nyârs polgâr a ne talantan egeszen mas ujvalasztas ellen val6sagos dictatori szereppel akart fellepni: en megsemmisitem alnok tervoket, miutan en
negyszeri felbenszakassztâs utân ezen rovid szavakkal "ki fog benniinket
ezen valasztmany hatalma ellen vedeni" feloszlatâm a târsasâgot, lehuzvan
âlarcaikat, nyilvanosan kijelentven târsasâgi iranyukat.
Majus 3kan ujj6lag oszvegyult ezen tarsasag a belvarosban es a Fabrik
kiilvarosban, miutân a varoshâznâl ki ragasztott hirdetmeny valasztâst rendelt a jovo napra, a valasztast rendezo elnok valasztasâra; a polgâr mester
ezen jovetelnek sz6noklatott tartvân ugyan ezen oszve jovetelt nep akaratnak
nyilatkoztatta, ţnondvân, hogy 6 ezt ket nep gyulesbol kivette; erre en felsz6laltam, mely beszedben meg mondtam nekik, hogy ezen âllitâs nem all, miutan
1848ban. a polgarn'ak mas .alakja lenne, mint azelOtt midon a polgarsag
kereskedokbol es cehbeliekbol allott s igy a cilozott kizdrdsa a.'honoratioroknak,
rnely a vâlaszt6knak kozel egy atad reszet teszi, oly alakot vesz magara, mint
1
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egy forradalom. Az intelligentia ·ellen erre meg rendiilt a terem, es hatalmas
"kivele" utan 80-90 torok ezen vegsz6t gepileg. utanozta, ez .igy utanoztatott tovabba is es en a termet elhagy:hn, 1nelly egy casta zsarnoksagat6l
fiiggot s mely castaval, ,valamint a varosi tanacsal is a polgar nlester es f6
iigyesz ugy banik, mint legenyeivel; azon polgarmester, nlely gyalazatosan az
orszag gyulesrol. vissza hivatott aki a 1nartiusi napokban oly annyira meg
vettetett, jelenleg a sz6sz616val egyetemben,· ki: a . nlasodik kovet valasztaskor ki fiityiiltetett, reszletben ujj6lag nep kegyben ~âl, miutan mint leg
di.i.lrosebb zsid6 iildoz6, jovend6jet ez altal gondolta biztositva lenni, ·a nemzetori osszeiras is rendetleniil folyt, n1ely csak uj reacti6t sziilend.
Az ne1n lehet, hogy az ujjonan valaszt6k effele fellepesek ·aHal kizarassanak, miutan a kedelyek, ugy is ~ngeriiltek.
Budapesten a legnagyobb polgari egyseget latom, mig minalunk a
panslavisticus propaganda annyira vitte mukodeseit, az olah resz, mely a
magyar erdekekhez hiven ragaszkodik, az el6bbiekt6l elkiilonozest 6hajt es
ingadozik 1 .
Mint j6 gondolkodasu· honpolgar illy er6szakoskodâsokat ·beken. ilem
nezhetek, ne hogy kes6bben az elvakitottak az uj rosz tisztvisel6k altal megsirassak gyava valasztasokat. Sietek a kiegyenlites oltarahoz, midon e
jelen 1ninisteriumot kerem a majus 22ere kitltzott tisztvalasztasi hatarnapot
lTIÎnel tovabbra halasztani; hogy ez altal az uj valaszt6k kellokep felvilagositatvan azon egy zsarnoki clubnak ala ne rendeltessenek.
Miutan a jelenben ezen club altal megvalasztatott valasztmanyi elnok
meg a torvenyes magyar nyelvet sem tudvan, a nelkiil ped4 valasztmanyi
elnok nem. lehet, keren1 a Beliigyminister urat ezen valasztasi elnokot felfi.i.gesz te ni.
Azon sok panaszokb61, mellyeket sajnosan kell tapasztalnunk, egyet
adok el6. Petrovich Thim6th ad6szed6 penztaraba teten1es oszeg hianyzott,
ki altal fog ez meg fizetetni? Miutan ongyilkos lett, nehany tanacsnokok
pedig ITiinden vagyonaikat felesegokre iratak a t; ezen ertelemben naponta
halatszanak panaszok nyilvanos, ugy egyesek penzeik elveszteser61; rnellyeket ezzennel tisztelt miniszter ur bolcs belatasa ala terjesztven, maradok
hozza advan fut6lagosan azon innen nem hibazhat6 pontot, mely az
olah reszt illetven, oly formaban, hogy mind addig, mig ezen osztaly rnagat
a rac alarendeltsege al61 emancipalya, a honoratiorok ezen ujabbi torveny
altal meghozott valasztasokban valarnint 1ninden erdekeire, n1ellyek torvenyesek, befollyanak 2 •
Kolt Pesten, majus 16an 1848.
Tisztel6]e:
Holly Antal, temesvari polgar
Pesta, 16 ma1 1848
Stimate domnule ministru de interne!
Transformarea accelerată a formei noastre de guvernămînt necesită
modificarea tot atît de rapidă, conform. aceloraşi principii
şi forme, a claselor de jos, a organizării municipale. Aceste două chestiuni
sînt într-o strînsă conexiune frătească: rezolvarea lor va constitui acea
sarcină care ne va călăuzi la ating~rea ţelului nostru sacru. Trebuie să constain

egală măsură şi
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tăm cu regret că în mai multe oraşe ne lovim de obstacole, pe care mai întîi
este necesar săle nţyelăm pentru casă reuşinl a da forţa necesară noilor noastre
i-nstituţii.

Recentele alegeri de dregători din Timişoara au fost conduse de un grup
de ofiţeri sub .con1anda unui m:aior, care a devenit purtătorul lor de cuvînt.
Cu prilejul recentei, alegeri de deputaţi, acest lucru s-a manifestat· cel ma1
elocvent, în aşa m~tsf:trrt, încît cetăţenii au fost nevoiţi să se adreseze Cancelariej
tauliceJ.,: cerînd a:qularea alegerii şi repetarea ei, de această dată cu 30 de -alegrttori.
.
Noile noastre legi îi nimicesc pe aceşti patricieni; ei intel}ţionează însă
;Să parvină din nou ih ipostaza lor anterioară de tirani, angajîndu-se în roluri
.asemănătoare cu a periculoşilor pretorieni de pe vremea căderii Romei. Anunţă
<i.dunări în care se intitulează ei înşişi cuceritori ai drepturilor poporului, afir111înd că sînt reprezentanţi ai voinţei acestuia. Mergînd acolo întîmplător,
la prima lor adunare, am văzut cum. activează; o castă de mic bur&hezi a
încercat srt se opună unor eventuale noi alegeri printr-un veritabil rol dictatorial.
Eu le-an1 nimicit planul lor mişelesc, prin faptul că de patru ori i-am întrerupt
cu aceste cuvinte: "Cine ne va apăra pe noi împotriva puterii_ celor aleşi";
prin [intervenţiile mele] am dizol-vat adunarea, demascînd şi denunţînd în
public scppurile grupării.
La 3 mai această grupare s-a întrul!it din nou în Cetate şi în suburbia
Fabrica, după ce un afiş, expus la primrtrie, a anunţat pentru ziua următoare
desemnarea preşedintelui care să coordoneze alegerile. Primarul rostise o
cuvîntare în faţa celor întruniţi, declarînd că această adunare ar fi o expresie
<i. voinţei poporului; el a argumentat că aceasta ar reieşi din esenţa celor două
adunări populare. La care, eu am luat cuvîntul, spunînd că: "această afirmaţie
nu este valabilă, deoarece în 1848 sub noţiunea de cetrtţean se înţelege cu
totul altceva, decît anterior", cînd burghezia era constituită din comercianti
şi 1nembrii breslelor; astfel intenţia de a se exclude honoratiorii, care constituie
aproape a cincea parte a alegătorilor, ia un aspect cvasi-revoluţionar. La acestea,
sala s-a pus în mişcare. După un puternic strigrtt de ,;afară cu ei", îndreptat împotriva. inteligenţei, pe care 1-au repetat mecanic îndelungat 80-90 de
gitlejuri, am părăsit şi eu sala ce depindea de tirania unei caste. Primarul si
procurorul supren1 se comportă cu consiliul oraşului cum se procedeaz'ă
cu nişte calfe. Acel primar a fost rechemat în mod ruşinos de la Dieta ţării,
unde, în zilele lui martie, era obiectul unui dispreţ general; acum, împreună
'cu oratorul, care cu prilejul celei de-a doua alegeri de< deputaţi a fost
fluierat, în parte sînt din nou favoriţii poporului. El a încercat să-şi asigure
viitorul prin acţiuni furibunde antisemite. Conscrierea gărzii naţionale a decurs
de asemenea în dezordine, ceea ce va genera numai o nouă reacţiune.
Nu este permis ca noii alegători să fie excluşi prin astfel de procedee,
deoarece spiritele sînt şi aşa întărîtate.
,
Observ la Budapesta cea mai mare unitate cetăţenească. In schimb,
la noi, propaganda panslaviastă, prin activitatea ei, a împins lucrurile pînă
intr-acolo, încît partea românească, care este ataşată intereselor maghiare,
începe să exprime o dorinţă de separare şi stă în cumpănă 1 .
Ca cetăţean ·cu gîndire corectă nu _pot să privesc liniştit asemenea violenţe, ca nu cumva mai tîrziu cei orbi ţi de noii răi dregători să se căiască pentru
alegerile lor laşe. Grăbesc la altarul echităţii, atunci cînd rog actualul guvern
să amîne pentru cît mai tîrziu data alegerilor de dregători stabilită pe 22
mai. Prin aceasta noii alegători ar putea fi îndeajuns lămuriţi ca să. nu se
supună acelui club de tirani.
·

125

·1. Die romanische N ation, gestutzt auf. dern Grundsatzte der Freiheit,
Gleichheit und Bruderlichkeit, verlangt · ihre National-Selbststandigkeit
in politischer Hinsicht, /damit sie in ihrem Namen als romanische Nation
gelte, ihre Vertreter beim Landtage im Verhaltnisse zu ihrer Anzahl, ihre
Beamten in allen administrativen, richterlichen und Militair-Zweigen in eben
demselben V erhaltnisse habe und sich ihrer eigenen · N ational-Sprache in
allen sie betreffenden Angelegenheiten, und zwar sowohl in der Ge-setzgebung
als 'auch in der Verwaltung bediene. Sie verlangt zugleich ei ne allgemeine
j ă.hrliche National-V ersammlung und ein permanen tes N a tional-Comi tee. In
den gesetzlichen Akten der ubrigen standischen N ationen Siebenburgens,
verlangt sie, in deren Sprache Romanen, wie sie sich nennen, und nicht Olahok
und Walachen genannt zu werden.
· 2. Sie verlangt, daB die romanische Kirche ohne Unterschied der· Confession frei, von jeder anderen Kirche unabhangig, mit den ubrigen Kirchen
des Landes in allen Rechten und Vortheilen gleichgestellt werde und bleibe.
Sie verlangt die \!Viederherstellung der. romanischen Nletropolie (Erzbisthums) und der jahrlichen Synoden nach dem alten Rechte, welche sowohl
.aus geistlichen als auch weltlichen :peputirten bestehen sollen und -in welchen
die rqmanischen Bischofe frei, nach der Stimmenmehrheit, ohne Candidation
. gewăhlt werden sollen. Wenn d~e Bischofe der ubrigen Nationen und Confessionen kunftighin als Vertreter ihrer Kirche Sitz und Stimme auf dem Landtage haben und ihre Dom-Capitel reprasentirt werden sollen, so verlangt die
romanische N ation dieselben Rechţe fur ihre Bischofe und Dom-Capitel.
3.· Da die romanische Nation zum BewuBtsein der individuellen Rechte
der Menschheit gekommen,. so verlangt sie unverzuglich die Aufhebung der
Robotten ohne alle Entschădigung von Seiten des zu emancipirenden Landmannes, sowohl in den Comitaten, Distrikten, Stuhlen, als auch in den :Militair-Grănzen. Sie verlangt zugleich die Aufhebung des Zehends, als eines ungerechten, die Landes-Oeconomie hemmenden Contributions-Mittels. .
4.. Sie verlangt die Aufhebung sămmtlicher Zunfte und privilegirten
Handels-Korperschaften, mithin vollkommene ind11strielle und komerzielle
Freiheit.
S. Sie verlangt die Aufhebung der Mauthen und jeder anderen Hindernisse des Handels mit den Nachbarlăndern, dann die Abscha_ffung der doppelten Steuer fur die aus Mangel der inlăndischen Hutweiden iri den benachbarten Donaufurstenthumern auszuubende Viehzucht.
6. Die Abschaffung des Zehends der Metalle, die im Vaterlande exploitirt werden, und die gleichformige Berechtigung der Metallurgen sowohl,
als auch der Urbarien in Bezug auf das Grubenfeld-MaB.
7. Vollkommene Rede- und Peressefreiheit ohne jede Erlegung einer
Caution von Seiten des Buchdruckers oder Schriftstellers.
8. Garantirung der personlichen Freiheit, Associations- und Versammlungsrecht.
9. Oeffentliches und mundliches Verfahren in der Rechtspflege und
Geschworenen Gerichte (J ury) fur die Strafgerichtspflege.
.
. 10. Allgemeine Volksbewaffnung oder romanische National-Garde
mit Auflosung der Grănz-Miliz. Bis zur Realisirung derselben sollen aber die
Grănzer verhăltnismă.Big zu ihrer uralten Se~len-Anzahl den Dienst machen
und ihre eigenen N ational-Offiziere haben.
11. Die Ernennung einer gemischten Commission .Zur Untersuchung
und V erhandlung să.mm-tlicher Klagen d.er Lan des-Leu te hinsich tlich der
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Copie. Arh. Bisericii Sf. Nicolae din Braşov. Fond. Protopopiat, nr. 1707.
Foto: 4903-4909. Publicat în:·Romiinen der Osterreichischen Monarchie, I, vVien,
.1849, p. 9-12; N. Popea, .Memorialul arhiepiscopului §i metropolitului Andrei
baron Şaguna, I, Sibiu, 1889, p. 132-135; T.V. Păcăţian, Cartea de aur, I, p.
365-367.
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românească

a acestei petiţii se

găseşte

în cadrul documentului nr. 4 .
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Aiud, 17 mai 1848
Kirendeltetesiink nyoman foly6 h6 14-en reggel ki szallottunk Balas
falvara, s ott mar is roppant nep tomeget talaltunk, melly a sziintelen cso
portokba erkezok altal mind nevekedett. Ez nap del elOtt conferentia voit a
templomba, melybe a kovetkezo pontok valtak mind petitio targyai hata- rozatta: 1. Mikas szabado:ri .bo.csattatasa, s mig el bocsattatik addig innen
nem: tavozas. 2. a rogton itelO szek megsziintetese. 3. Ola nemzetiseg, olâ
teritoriumm~l (egy ifiu Hunyad megyet, Als6fejert, Fogarast es a Mezoseget ajanlotta) s nepesseg aranyabani kepviselettel, s hivatal viselessel.
4. robot megsziintetese. 5. Addig unio nem, mig az ola nemzet is reprezentalva)esz, hogy o is sz6lhasson hozza.
14ken del utan ujra conferentia, melybe a piispokok is jelen voltak,
melyben delelOtti hatarozatok eszkozlOje Barnutz felszollitatott azoknak
elO terj.esztesire, s o ezt megis tette, de sokkal szelidebb alakba, mint amilyenbe
del elOtt hozattak volt, peldaul az ola foldrol nem emlekezett, se arr61, hogy
addig nem oszlik el a gyules, mig Mikast el nem eresztik.
·.,·Estve ki vilagittatott Balasfalva, a Clericanak ablakaiba a kovetkezo
transparensek voltak: Az elso emeletbe a kozepso ablakba voit a Trajan
kepe, alatta irasba eltettetett Ferdinand csâszar es a csaszarne, alatta imperium sempiternum in daco romanos, e mellett a ket piispokek Lemeny es
Schaguna eltettek. Egy zaszl6jak voit, fekete-sarga, az ausztriai ketfeju sassal,
a tobbi kek, fejer, veres, az egyiken ezen felirast olvas6k Virtutya Ron1ana
reinvia ta:.
Foly6 h6 15en hosszas templomozas utan meg hivattak a kormany
szeki biztosok a templom elibe gyulesre, hol · is a biztosokt61 fel sz6litott
Schaguna intette a nepet a bekere es csendre, arra: hogy urberi es egyebb
tartozasaikat tellyesitsek, mig annak meg sziintetese felol a Regia Proposîtio
nyoman tanâcskoznak, s a torveny javaslat megerosittetven es kihirdettetven
torvennye v{ţlik, meg n1agyarazta, hogy a rogtoh itelO szek nem az olahot
biinteti, hanem a· csend zavar6t, legyen a?- barmily nemzetbol val6 satobbi,
satobbi. Ezu'târl' a:~bi:Ztosok ajanlvan a csendbe es rendbe val6. tanacskozast,
eltavoztak a gyulesoor·es a 15 ezeren feljiili szamb61 all6 sokasag kiindult
M:on9ra fele a mezore. Ott ujra templomoztak hosszason, vegre egy eskii
format keszitettek, melybe meg eskiidtek az Ausztriai Csaszar es Erdelyi
Fejedelem, ~tgy a haza husegere, .fl: mas e hazaban levo nemzetek jogai kimelesere, de a magok nemzetisegenek s nyelvenek is a torveny ~ttjdni emelesere.
Megjegyzend6, hogy az alavont sz6k ki voltak hagyva az ajanlott eskiibol
s azo.kat az oreg piispok Lemeny tetette be az eskii formaba. Elkezdodven
a tanacskozas, egy petiti6t hatâroztak a kormany szekhez, melybe kerik: 1.
J.2 -
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el hitessek, hogy az urak vannak ellenok, s ·a csaszar egyediil mellettok.
Lehet, hogy a generalis ezen maga viselete utasitasat:>6Lfolyt ki, de mi az
elosoroltakat rosz hatasuaknak talaltuk, s sziiksegesnek arr61 a tisztelt
bizotmanyt tud6sitani.
·
Ezekhez jarulnak tobb apr6sagok, s nyilatkoz,atok; mellyeket le :irni
nen'l lehet, de melyek elobbi meggyozodesiinket oregbitettek.
Nagy Enyed, mâjus 17-diken, 1848 .

•

Pogany Karoly f6b1r6
Ne-am deplasat la Blaj în dimineaţa zilei de 14 ale lunii curente, potrivit misiunii noastre. Acolo am găsit deja o imensă ~asă de oameni, care
prin sosirea continuă a altor grupuri creştea continuu: In această zi, înainte
de masă, a avut loc o conferinţă în biserică, unde [s-au adoptat] următoa
rele puncte ale petiţiei: 1. eliberarea lui Micaş; pînă ce nu i se va da dnimul, nu se va pleca de aici; 2. suprimarea judecăţii stata:riale; 3~ naţiune
română, cu teritoriu· românesc, (((un tînăr român a propus comitatul Hunedoara, Alba de Jos, Făgăraş şi Cîmpia [Transilvaniei] >>, cu reprezentare în
raport cu numărul populaţiei· şi· cu; [acces .la] funcţii dregător eşti; 4. desfiinţarea robotei; 5. uniune nu, pînă ce naţiunea română nu va fi reprezentată
pentru a-şi spune cuvîntu~.
,
În după amiaza zilei de 14 s-a ţinut iarăşi conferinţă în prezenţa episcopilor. [Simion] Bărnuţiu, care a elaborat hotărîrile de dinainte de masă,
a fost chemat să le prezinte. El a şi făcut acest lucru, dar, faţă de formulările de dinainte de masă, într-o formă mult mai moderată. De pildă, n-a
mai menţionat pămîntul românesc şi nici faptul că Adunarea nu se va dizolva pînă ce Micaş nu va fi eliberat:
Seara Blajul a fost iluminat. Iri ferestrele [Institutului] teologic se
aflau următoarele transparente: la etajul întîi în geamul din mijloc, portretul
lui Traian; sub el, preamăriţi în scris, împăratul Ferdinand şi împărăteasa;
mai jos, imperium sempiternum in daco-romanos; lîngă care se proslăveau
cei doi episcopi, Lemeni şi Şaguna. Mai exista un stindard negru-galben
cu vulturul austriac bicefal şi altele albastru-alb-roşu; pe unul din ele se
putea, citi inscripţia: Virtutea romană reînviată.
In ·15 Le., după o lungă slujbă bisericească, comisarii guberniali au
fost invitaţi la Adunarea din faţa catedralei. Somat de comisari, Şaguna
a chemat poporul la pace şi linişte, la îndeplinirea. îndatoririlor urbariale şi
de altă natură, pînă cînd nu se va dezbate desfiinţarea lor pe baza propoziţiilor [propunerilor] regale şi pînă ce propunerile de legi nu se vor sancţiona, nu se vor promulga şi nu vor deveni legi. El a explicat că judecă
toria statarială nu pe român îl pedepseşte, ci pe cel care tulbură liniştea,
fie el de orice natiune etc. După aceasta, comisarii, recomandînd desfăsu
rarea consfătuirii in liniste si ordine, au părăsit Adunarea, iar multimea 'ce
depăşea numărul de 15 ~ii de persoane a pornit spre cîmpia diJ!spte Mănă
rade. Acolo au celebrat din nou o lungă slujbă bisericească. In fine, s-a
elaborat o nouă formă de jurămînt, prin care au jurat: să fie credincioşi
împăratului austriac, principelui Transilvaniei şi patriei; să respecte drepturile celorlalte naţiuni din această patrie; să contribuie la propăşirea pe
cale legală a propriei naţionalităţi şi limbi. De remarcat că [iniţial] cuvintele
subliniate au fost omise din jurămîntul recomandat. Ele au fost intercalate
în textul jurămîntului în 1,1rma intervenţiei bătrînului episcop Ioan Lemeni.
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A fost somat, de asemenea, să dea m'-din de a se trage salve de' tunuri
pentru a ~e accentua caracterul festiv al zilei. Imediat a promis şi a întrebat,
de cîte on? Răspunsul a fost că ori de ·cîte ori se vor da semne din turn.
El a acceptat, însă mai mulţi i-au atras atenţia că prin aceste salve va
pune asupra petiţiei pecetea· întăririi ei' de către monarh. Astfel· numai
a-tunci s-au tras trei salve de tunuri, cînd Îlnpăratul era· ovationat. Dar si
aceasta a fost suficient ca s~l. convingă poporul neştiutor că don{nii sînt împ~
hiva lui şi că numai împ~tratul stă alături de el. S-ar putea ca acestea să
se fi petrecut conform dispoziţiei generalului.· Noi am_ considerat însă cele
înşiruite ca avînd efecte d~mnătoare. ·Despre ele am socotit necesar să încunostintăn1 onorata comisie.
·
·
· ' S-ar mai putea adăuga şi alte i.ucturi m~trunte ca [de pildă] declaraţiile ce nu pot fi descrise, dar care ne-au întărit convingerile noastre anterioare.
Aiud, 17 n1ai 1848.
Pogâny Kâroly, prin1-jude didguitor interin1ar
Or-iginal. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr.

1266jl848. Foto: 3059-3063.

1 Pogany Karoly, exponent al intereselor nobilimii maghiare, insinuează că atitudinea
antiunionistrt a liderilor Adunării de la Blaj ar fi fost determinată nu ele interese naţionale, ci
de mituirea lor cu bani de către patriciatul săsesc; ele asemenea că ar fi fost dirijaţi ele partida
conservatoare de la Viena, răsturnată de la putere ele revoluţie.
2 Pogany Karoly îşi demonstrează rolul de apărător al intereselor nobilimii şi prin calificativul calomnios de "comedie", pe care-I dă desfăşur~u·ii Adunării, pentru că ea s-a pronunţat
îtnpotriva anacronicelor tribunale statariale, puse în slujba reprimării luptei revoluţionare a
Inaselor.
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Cftuj, 17 tn.ai 1848
A

Gărăg

szertartâsu mind

~et Piispăkăknek !?iilăn

Vâratlanul ertette a kirâlyi kormanyszek a balâsfalvi gyulesre rendelt
kormânyszeki biztosok hivatalos tud6sitâsâb6l, miszerint noha mind F6
Tisztelend6segednek, mind pedig (egyesiilt piispoknek) a gorog nem egyesiilt
piispoknek
(nem egyesiilt piispoknek) a gorog egyesiilt piispoknek
(mind kett6nek) meghagyatott vala innen kozelebb telt Szent Gyorgy
hava 17diker61 5245 szâm alatt bocsatott ,rendeletnel fogva, hogy azon
gy{ilesre csak az esperesteket, es a nemzetbol val6 nemely ertelmesebb egyeneket hivjanak ossze: megis mintegy tizenotezer ember vagyon ottan osszegyiilekezve; es a kituzott s felvetetni megengedett târgyon, tudni illik, az
orszâg gydlesere adand6 kerelem iranti ertekez6desen .kiviil egyeb targyak
is hozatnak fel. Mire nezve minden kovetkezhet6 esetre F6 Tisztelendosegtek
felclet terhe alatt maradvân, rneghagyatik ezennel, hogy a megengedett
fennebbl. târgyon kiviil semrni egyebre nem. terjeszkedve, azt ment61 hamarâbb elvegezni igyekezzenek, es azt elvegezven, a gy{Hest legottan oszlassak el.
Kolosvârtt, mâjus 17-ken 1848.
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tettleges felbontasara hasznalhatnak, rendelfii latta sziiksegesnek a kiralyi
fo kormanyszek, mely egyebb arant legfobb allasâb6l kifoly6 kotelessegenek
esmerte es esineri most a nagyfeiedelenlseg minden lakosait. riemzet es
vaUas kiilOnbseg nelkiil mind addig· m:ig a torvenyek hatarain tul csapnak,
partfogolni es partfogoltaţni,
Kolosvârtt, mâjus 17-en 1848.
Către consilierul .Înaltului Guberniu, Szab6 Lajos, şi către baronul
Banffy Mikl6s, comitele suprem al comitatului Alba de Jos, comisari
ai Guberniului suprem. detaşaţi la Adunarea de la Blaj a românilor
. din acest mare principat, eate S--'a început cu îngăduinţă de sus

Atunci cînd potrivit ordonanţei nr. 5245, emisă în 17 aprilie, Scaunul
gubernial regesc le-a pern1is locuitorilor de naţionalitate română din acest
n'lare principat să ţină o adunare în locul şi tiinpul specificat, pentru a se
consfătui în prîvinţa:-petiţiei lor ce o vor înainta Dietei, prin acest fapt a
demonstrăt cu prisos1nţa că nu doreşte să-i oprim~. Dimpotrivă, intenţio
nează să le deschidă calea pentru a înainta pe cale legală cererile ~or, oferindu-le posibilitate pentrp aceasta.,.. De aceea, pentru Scaunul gubernial
regesc suprem a fost o surpriză să afle din raportul măriilor voastre înaintat
aci despre felul cum. a decurs începutul acelei Adunări din 15 .ale lunii
-curente; şi anume că porpenita Adunare intenţionează să se extindă şi la
alte domenii în afara subiectului propus şi îngăduit. Referitor la aceasta,
prin prezenţa excelenţele voastre sînteţi îndrurnaţi să întreprindeţi măsuri
-ea adunarea srt se limiteze .la subiectul stabilit, să dezbată cererile ce vor fi
înaintat~ Dietei; iar după discutarea lor să se disperseze.
În ceea ce priveşte cererea pomenitei Adunări, care a fost anexată
aci împreună cu raportul măriilor voastre, s-o înştiinţaţi că împotriva lui
Francisc l\'licaş .au fost aduse mai multe acuzaţii grave, întrucît s-a constatat
că. a depus o vastă activitate clandestină, suspectată de a avea scopuri
dăunătoare. Guberniul regal suprem a considerat necesară arestarea lui şi
în.cep<;!rea unei investigaţii privind faptele sale. -Raportul de investigare a
fost trimis abia azi Scaunului gubernial regesc suprem. El va fi studiat
de urgenţă şi se va aduce o hotărîre dreaptă. Referitor la tribunalele statariale, acestea au fost [înfiinţate] împotriva tuturor răufăcătorilor, indiferent
de naţionalitate şi nu numai contra celor români. Scaunul gubernial regesc
.suprem a considerat nec~sară înfiinţarea lor întrucît actuala etapă de agitaţie
generală ar putea fi folosită pentru atacarea violentă a persoanei şi a verii
sau pentru tulburarea de facto a liniştii legale. De altminteri, a considerat
şi consideră şi acum ca o datorie, emanată din înalta sa poziţie, să apere
şi să-i pună sub ocrotire pe toţi locuitorii marelui principat al Transilvaniei,
fără deosebire de naţionalitate şi religie, pînă nu se depăşesc limitele legilor.
Cluj, 17 mai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond.

G.P., nr. 6477J1848. Fato:

1774-1777·
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Ciuj, 17 n1ai 1848
An des.

hierlăndigen

Herrn Commandirenden Generalen Excellenz

In der Nebenlage habe ich die Ehre Euerer Excellenz den Bericht
·des Obergespans des Ober Albenser Kmnitats Grafen Denes Kalnoky vom
11-ten l.M., vermog welchem derselbe Ineine Venvendung bei Euerer Excellenz zu dem Ende ausspricht, damit die in Birthălm. stationirte Kavallerie
Abtheilung angewiesen werde, ihm auf sein Einschreiten, die benothigte
Assistenz zur Unterdruckung des in Vetserd bereits ausgebrochenen und
in anderen Ortschaften etwa ausbrechenden Aufstandes, zu leisten - zur
gutigen Berucksichtigung und Erofnung des Verfugten hietnit dienstfreundlich n1izutheilen.
Klausenburg, am 17. J\l[ai 1848.'
Către

ilustritatea sa domnul comandant suprei'n din

această ţară

An1 onoarea a comunica excelentei voastre sub forma unei anexe
raportul din 11 mai al comitelui suprem din comitatul Alba de Sus, contele
Kal~oky Denes; prin el mă roagă să intervin pe .lîngă măria voastră în favoarea cererii sale de a i se ordona detasatnentului de cavalerie stationat
în Biertan să-i acorde la cerere asistenta ri.ecesară în vederea înăbusirli răs
coalei care a izbucnit deja la Vecerd, precuni şi a celor ce se vor declanşa
eventual în alte localităţi; vă rog să, n-o neglijaţi şi să-mi comunicaţi dispozitiile date.
' Cluj, 17 tnai 1848.
Concept. Arh., St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1244/1848. Foto: 3019-3020
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Cllllj, 17 Inai 1848
An Seine Excellenz den k. k.
Gen~ralen Freiherr v. Puchner

hierlăndigen

Herrh Commandirenden ·

Die im Unter Albenser Komitat aufgestellte permanente Deputation
hat bei mir mittels ihrer Vorstellung vmn 15-ten l.M. unter Vorlegung der
ihr von den betreffenden prozessual Stuhlrichtern daruber zugekmnmenen
Berichte - daB in Mihalcfalva, Obrazsa, O. Csesztve und N. Cserged so
wie in mehreren um Blasendorf liegenden Ortschaften, die scharenweis zusarnnlengerotteten Bewohner derselben nicht nur die Verlautbarung des
diesem Komitat durch das k. Gubernium bewilligten Standrechtes verhindert, die hierauf beziiglichen Anonzen herabgerissen und die errichteten
Pf3.hle gewaltsan1 zerstort, sondern auch vorzuglich in Betze, einen Mann
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korul oszve pontosult katonasagra ott tobbe sziikseg netn lt~end, egy szazadot a Bianchi ezeredbol Bece helysegeben szallitatni es annak parancsnokat
oda utasitani ne terheltessek, hogy a polgâri hat6sagnak a megbmnlott rend
es fugges helyrehozasâban illo segittsegiil legyen, elvegezven pedig itt teendojit, a hat6sag altal ki-jelelendo mas helysegekre, hason celb61 szaljon ki.
Mirol is melt6sagodat ideiglenesen, addig is n1ig a fohadi kormanyz6
ur vilassza t vennem oly utasitdssal ki vântam ertesiteni, hogy a 1VI aros mentibe1~t levâ, mint âllitatik, fel ldzzadt nemelly helysegeknek, mint Becenek,
Mihâlcfalvdnak, Obrdsdnak lecsendesitesere egyiket ai illeto keruleti tisztek
k6zvd kuldje âlt, ki ha szukseg leend a katonai erfJt is hasznâlja fel 2 •
Kolosvart, majus 17-diken, 1848~
Către

comitele suprem al comitatului Alba de Jos

Potrivit dorinţei exprimate în raportul nr. 51 din 15 a Le., care mi-a
·fost adresat din partea comitetului permanent, constituit în nobilul comitat
de sub cîrmuirea n1ăriei voastre, l-am rugat astăzi pe preaînaltul comandânt mjlit~r supren1 din patria noastră [Transilvania], ca, imediat ce nu
va n1ai avea nevoie de arn1ata concentrată în jurul Blajului, să binevoiască:
a detaşa o cmnpanie din Regimentul Bianchi în localitatea· Beţa; să-i dea
dispoziţii con1andantului acesteţa să ofere un ajutor corespunzător a1:1torităţilor civile la restabilirea ordinii şi supunerii; după terminarea misiunii
de aici să o trimită cu acelaşi scop în alte localităţi indicate de aceste
autorităţi.

Dorind să vă înştiinţez pe măria voastră despre acestea în mod provizoriu, pînă ce voi obţine răspunsul dmnnului guvernator suprem, vă ordon
ca pentru pactjie:area unor localităţi din apropierea 1\llureşului, cum ar fi
Beţa, Mihalţ, Obreja, care, dupâ cum se afirmă, s-au răsculat, să delegaţi acolo
unul din dregătorii cercu,lui respectiv; dacă va fi cazul, el să facă ~tz şi de
forţă armată

2•

Cluj, 17 lllai 1848.
Ccnapt. A1h. St. Budarcsta. Fond.. G. Pr., nr. 1224/1848. Foto: 2992-2995.
1
2

Text intercalat de mîna guvernatorului.
Idem.
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Cluj, 17 mai 1848
An Seine k.k. Apostolische

Majestăt

Im N achhange zu meinem allerunterthănigsten Vortrage vom 28ten
April 1. J., Z. 952, worin ich Euer Majestăt zu bitten mich erkiihnt hatte,
das hierlandige k.k. General Commando dazu zu ermăchtigen geruhen zu
wollen, daruit es fur die in mehreren Stădten und ~Iărkten errichteten Burgergarden benothigten Waffen in angemessener Anzahl auf mein j_ewediges
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mikent fegyvert visznek ki Szekelyfoldrol, felingerli a kedelyeket, azt monda
elebb, hogy szijjak vannak benne, kesobb pedig Uzonban, hogy rossz fegyverek, melyeket megigazitas vegett kiildenek Fejervarra. A szekelyseg tudta,
hogy a Kezdivasarhelyen leteve volt fegyverek j6 allapotban vannak, mivel a
csattantyus fegyverek kiadasakor oket arra kenyszeritettek, hogy a regi
fegyvereket kiigazitva adjak be; ekkor gyanakodni kezdtek s arulast61 feltek;
feltek, hogy kiindittasok is nem a haza vedelmere, hanem Olaszhonba, mint
egy meszarszekre tortent, s into peldaullattak maguk elott allni an1indig
szâjukon forg6 francia haborukori peldât, arnikor szâzadonkent vittek ki
oket hazâjukb61, s kunn alakitottâk oket oszve hadi testte. Neveltek az ingerultseget sz6noklatok, melyek nem lazitâsra, hanem szabad.;agra val6 buz'ditasra voltak ugyan intezve, de a pâlinkât6l felhevUlt erzekekre (kiindulâskor
regi szokas szerint mindig lakomâk szoktak lenni) mejjen hatottak. A sok
ezeiekre meno sokasag a fegyverekletart6ztatasat, s ~ ket csztâlynak addigi
otthon maradasât kovetelte, mig ezen korulmenyekrol a kirâlyi korn'lâny
szektol, melytol egyedul kivan fuggeni, felvilăgositast nyer. A csendori
bizottn1âny kuldottsege kiszall Uzonba, maga is okot lat a gyanura, s
lâ tva a nep nagy felingerultseget, a fegyvereket addig, mig a kiralyi konnânyszek rendelkezend, a szek hazahoz Sepsiszentgyorgyre viteti el, s .azt is
helyesli, hogy a kiinduland6 vitezek Uzonban varjak el a kiralyi kormanyszek valaszât. Az ingetultseg a.legnagyobb fokra hâgott, egy resze a vitezeknek menni, mas n~sze maracini akart, voft apa, ki fobelovessel fenyegette
fiât ha megyen, volt mâs, ki hasonl6val fenyegette a n1agăet ha eskiijet
rnegszegi, s marad, a nep a hidakat kezde elszedrii, hogy gătolja azaltal is a
katonasâg kiinditâsât; lâtvan ezeket az oda erkezett ezredes, ugy talâlta,
hogy a kiindulâsi parancs a legborzaszt6bb belhaborunak lesz - a kedelyek
ily felingeriilt allapotaban - jelszava, melyben testver testver ellen harcoland, s azt a rendelest adta ki, hogy a kiinduland6 vitezek maradjanak
Uzonban ujabb rendeletig. Nlasnap kijott Brass6b6l generalis \IVolnhofer,
s felve att61, hogy ha Uzonban egyiitt marad a mar is nagyon felingerult
negy szâzad, annak csak kicsapongâsok lesznek kovetkezesei, azt adta ki napi-,
parancsba, hogy menjenek baza, de legyenek keszen elso rendeletere kiindulni; rnelyre haz a is oszlohak.
Fel levei1 e szerint vilagositva a dolgok allâsar61, egyetertven nemes
Haromszek fokiralybirâjaval, felsz61it6k azokat, kiknek nagyobb hatâsat
gondolhatni a nepre, a seged kez nyujtasra, meg rnagyarazvan nekik a d6log
allasat, meg azt, hogy nrily veszely fenyegeti az uzoni esemenyek ~miatt
n1agyar polgârtarsaikat, s altalaban n1ily zavart, s talăm hazank vegveszelyet
okoznâ az, ha a felsobbsegtoli fiiggetlenseg elaradna, minnyajan, kiket
felsz61itank, s azok kozt az uzoni esemenyekbe nagyon befolyt ·Gal Dani · is
segelyiinkre voltak a kozcsend es fiigges helyre allităsara, s hogy oda is hassanak, hova szemelyesen nern 1nehettek el, az A alatt ide m.ellekelt ropiratba
sz6litâk fel a nepet az engedelmessegre es rogtoni kiindulâsra. Az ertelmesebbek meg beerkeztunk el6tt kivantak a nepet bekere es csendre inteni, amint
ez B alatt ide mellekelt s mâr bemeneteliinkkor sajt6 alatt levo ropiratb61
kitetszik. Nli is felsz6litast bocsatottunk a nephez, melyben biztositottuk, hogy
a felsz6litott negy szâzad Erdely orszăg hatârain kiviil nem fog vitetni, s ki
jelentok, 1nikent bizva a nemes szekely nernzet hazafi buzgaln1ăba es testveri
szeretetebe, s legkevesbbe sem. ketelkedve, hogy huseges lesz azon eskiijere,
melyet mint katona letett, fel is sz6lit6k az ezredest, hogy az Uzonb61 hazatert legenyekbol vonja oszve a negy szazadot, s inditsa ki N agyenyedre es
Tordara. Ezzel meg nem elegedve, Sepsiszentgyorgyon, Kezdivasarhelyt es
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nobiltlf:;scaun Trei Scaune, la Sfîntu Gheorghe. Acolo am căutat înainte de
toate să ne informăm în ce situaţie se află chestiunea. Am constatat că- evenimentele de la Ozun au fost consecinţa unei regretatabile neînţelegeri- care
a exercitat o înrîurire n'lai adîncă asupra spiritelor exacerbate de evenimentele
cotidiene, decît altă dată. Lucrul s-a petrecut astfel:
Cele patru companii nu au întîrziat nici un moment să pornească,
de îndată ce li s-a dat ordin; punctul de plecare a fost Ozunul, unde s-au şi
adunat; tot în această vreme~ colonelul a primit ordin de a împărţi aproximativ o mie de arme pentru gărzile din mai multe oraşe şi de a le transporta
la Brasov; el s~a folosit de prilej, care făcea de prisos o altă escortă; unitatea
ce por~ise din Tîrgu Secuiesc spre Ozun escorta şi transportul; pe drum ofiterul a fost întrebat ce conţin lăzile; el, temîndu-se că transportarea armelor
in afara Secuiinii ar putea să tulbure opiniile, a răspuns, mai întîi, că sînt
curele [harnaşament]; mai tîrziu, la Ozun, că ar fi arme defecte care erau
trimise la Alba Iulia pentru a fi reparate; Secuii ştiau însă că armele păstrate
la Tirgu Secuiesc erau în stare bună, deoarece Cînd li s-au distribuit puştile
cu cocoş au fost siliţi să le restituie pe cele vechi, reparate; de acum au început
să fie suspiciosi, temîndu-se de trădare. Ei se temeau că detasarea lor -În
afar.a teritoriul~i secuiesc nu avea scopul apărării patriei, ci pleca'rea în Italia,
pentru' a· fi folosiţi drept carne de tun; un exemplu, precedent asemănător,·
stătea în faţal6r, ;despre care se vorbea mult; în războiUl francez fusese scoasă
în p_fara graniţei dte o·ce>mpanie, formîndu-se acolo din ele un corp combatant;
nervozitatea a fost sustinută si prin cuvîntările care au exercitat o înrîurire
adîocă asupra spi,ritelor'încălzite de rachiu, deşi-· nu au avut ca scop s~t pro- ·
voace o revoltă, ci doar să' îndemne la libertate; multimea de mai multe n1ii
a revendicat sechestrarea armelor si rămînerea acasă 'a celor două divizioane
pînă ce nu va primi lă1nuriri despr~ această împrejurare de la Scaunul gubernial regesc, de care dorea să depindă în exclusivitate; delegaţia comitetului
pentru 1nentinerea linistii s-a deplasat la Ozun; ea însăsi a văzut un motiv
de suspiciun'e, observînd marea surescitare a poporului; ;_dat ordin ca armele
să fie transportate la casa scăunală din Sfîntu Gheorghe; pînă .ce va decide
Scaunul gubernial a consimţit, de asemenea, ca ostaşii detaşaţi să aştepte
la O.zun răspunsul acestuia; ·nervozitatea atinsese paroxismul; o parte din
ostaşi vroiau să plece, cealaltă parte să rămînă; au fost părinţi care şi-au
ameninţat fiii că-i vor în1puşca dacă vor pleca; în schiinb, alţii i-au ameninţat
în mod asemănător dacă-şi vor călca jurămîntul şi vor rămîne; poporul a început
să demonteze podurile, pentru a împiedica pornirea soldaţilor. Văzînd toate
acestea, colonelul care sosise acolo a conchis că <'>rdinul de pornire va constitui
cauza celei mai groaznice revolte cu lupte fratricide în actuala stare de agitaţie a spiritelor;, iată de ce a dat ordin ca ostaşii care trebuiau să pornească
să rămînă la Ozun pînă la noi dispoziţii; în ziua următoare a venit din Braşov
generalul vVohlnhofer; dînsul, temîndu-se că dacă cele patru companii care
se aflau deja într-o stare foarte agitată vor rămînea împreună atunci acest
fapt va putea duce la excese, a dat ordinul de zi pe baza căruia [ostaşii] erau
lăsaţi la vatră, dar [trebuiau] să fie gata să pornească la prima poruncă; după
· care s-au dus acasă.
Prin urmare ne-am lămurit asupra stării lucrurilor; în bună înţelegere
cu judele regesc suprem din nobilul Trei Scaune i-am son1at să ne vină în
ajutor cei consideraţi că vor avea influenţă asupra poporului ; le-am explicat
situaţia şi le-am arătat• ce pericol ameninţă în starea de acolo pe concetăţenii
noştri unguri şi în general ce catastrofă ar putea suferi patria noastră, dacă
nesupunerea faţă de superiori s-ar extinde; toţi pe carei-am solicitat-printre
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era însă la îndemîna lui. Exemplarul cu plicul, trimis nouă, îl expediem aci,
anexat sub D, maiestuosului Scaun gubernial regesc supren1. Procedînd
astfel, conform instrucţiunilor noastre, rămînem servii umili ai Scaunului
gubernial regesc suprem.
Aiud, 17 mai 1848.
Mikes Janos
Zeyk Karoly
G.P., nr. 6521/1848. Fato: 1808-1811.
Copie. Bibl. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Coleeţia lui Nagyajtai Kovacs Istvan.

Original. Arh. St. Budapesta. Fond.
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În

primăvara

anului 1848 secuii au aderat la uniune.
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Karlowitz, 17 mai 1848
Către

natia rumânească de la natia
sinţeră î~chinăciune de sănătate t'

sîrbească

cea ma1

plăcută Şl

mai

Au bătut ceasul şi pentru noi şi pentru voi fraţilor! Au bătut ceasul
libertăţii, egalităţii şi a fr--ăţietăţii! A[l] libertăţii, care vrea, care pofteşte,
nu numai ca să fie tot omul: liber, ci şi toată naţia,_ a[l] egalităţii, care nu
sufe~·ă ca să se rădice o naţie asupra altora şi să domnească preste, ele, ci
vrea ca după vecinica şi nestrămutata dreptate, după vrednicia personalităţii
riaţiei, care e la toate naţiile fără deschilinirea puterii şi a mărimii lor, asenlenea toate naţiile într-un rînd să stee cu asemenea drepturi a[le] frăţietăţii,
carea pofteşte de la naţiile cele apăsate frăţasca întră sine iubire şi sinţera,
tare, nărăvire împotriva apăsătorilor naţionalităţilor, a[le] drepturilor lor
fireşti şi a[le] vredniciei lor, iară de la domnitoarele, pînă acum, naţii cere,
ca cu celelalte natii frătăste să se înpăce si acelora în pace si dragoste să le

dee toate drepturile, ce' d~pă fire li se cu.Jin.
'
Ca natie, vă trimitem noi vouă închinăciune de sănătate, iubitilor fraW
Noi, cărora' pînă eri ne-au fost oprit a ne numi naţie; noi, a căror~ limbă' şi
naţionalitate au fost pînă eri apăsate; noi, carii numai atuncia am însămnat
ceva cind ne-am lăpădat de limba si de dulcea noastră nationalitate;' noi,
cărora ne-au amărunţat 1 cea de pre 'urmă perire a naţionalităţii prin lăţirea
limbei magiare.
Aceste grele şi afund tăiate răni, răni de moarte, am ştiut noi şi am .~îm
tit c3. sint si a[le] voastre răni; am stiut si stim noi că au fost cîmpul si a voastre
~1ationalit~ti aceia însăsi gheată, ~area2 ~noastre, că v-au amăruntat si ·~ouă
cu' noi dinpreună perir~a. Şi Încă nu sîntem toţi. Şi fraţii noştri, ~lov~cii 1 în
Ungaria de sus,_ şi ei or fost în acea însăşi primejdie; ei sînt goniţi ca ,şţ şi
noi; ei sînt apăsati ca si si noi; ei au fost siliti cu tăriia, ca si si noi, a întroduce
limbă străină si 'neîntăl~asă în scolile si bisericile, în lu~r~rile si ocîrmuirile
lor.; cu un cuvint, tuturor naţiil~r care' trăesc sub sfînta cortină a Ungariei
li s-au săpat groapa, marea şi groaznica groapă, a~upra căriia s-ar fi rădic'at
lesped~a şi monumentul domnitoruluimagiarism! Insă toată tăriia merge :cu
13 -
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natie ruJilânească, carea are meritul său trecut, şi încă mai măritul viitoriu;
ca;ea e harnică cu alte naţii a se pune în rînd. Arătaţi că şi voi ştiţi, cum că
nu e destul numai înaintea judecăţii a fi asemenea şi în casa sa în limba sa a
vorbi, ci că vreţi ca în lume întră celelalte naţii să fiţi asemenea şi ca cînd
ca naţie cătră oarecare naţie vorbiţi în dulcea voastră, iară nu în străină vîrîtă
limbă să puteţi vorbi. Libertate în aceia numai se cuprinde vrednicia naţio
nală, carea trebuie să ne fie nouă tuturora mai plăcută decît viaţa noastră;
pentru că întru aceia e vaza naţiei, carea sîntem datori pînă la o picătură de
sînge a o apăra; căci mai cuvincios e naţiei viteze cu laudă a peri, decît fără
de vază a trăi.
Noi, în rugarea noastră cătră a sa ţ[ezaro] c[răiască] maiestate, nu[ma]i
noi credincioşi şi supuşi rămînem, n~-an1 îngrijit şi de voi ca de credincioşii
si adevăraţii noştri fraţi, şi ne-am rugat: ca şi a voastră naţională stare de sine
in duhul libertăţii, în duhul naţionalităţii, să se hotărască şi să se asigureze.
De aci vedeţi, că noi sîntem gata pre voi în renaşterea voastră naţională din
totadinsul şi frăţeşte a vă ajuta. Voi sînteţi fraţii noştri nu numai după o
biserică, ci şi după unele acele greotăţi şi doriri. Noi dorim, ca să asigurăm
a noastră sîrbească, voi a voastră rumânească naţionalitate. Amîndouă
dorurile sînt drepte; pre amîndoi noi un apăsătoriu ne sugrumă; să ne nărăvim
frăţeşte şi să ne ajutăm unii pre alţii, pentru că o nărăveală e binecuvîntarea
lui D[umne]zeu. Noi am dat naţiei noastre trup însuflat cu duhul naţionalităţii
şi am hotărît legătura şi nărăveala cu treiunita crăime Slavonia, Croaţia şi
Dalmaţia, pentru că aşa vom fi mai tari. Faceţi şi voi aceasta; apoi vă însoţiţi cu noi, nu ca robul vremii trecute, ci ca naţie liberă pre temeiul desăvîr
sitei egalităţi şi desăvîrşitei garanţii a naţionalităţii voastre, ca a fraţilor
~oştri; apoi atuncea vom fi şi mai tari. Din ceasul acela în care s-au stîrnit
in voi acea energică şi sinţeră voe, voi sînteţi naţie liberă, vi asigurată limba,
biserica şi naţionalitatea, vi asigurat viitoriul vostru, căci legătura aceia,
nărăveala aceia, se va preface în zidul hinez, carele v;a nimici toată asuprirea
vrăjmăşască. Să ne îmbrăţişem frăţeşte, ca fraţii cei credincioşi şi adevăraţi!
Noi nu vrem nimica, nici cîtu-i un fir de păr nu vrem să avem mai mult decît
voi; numai vrem ca să fiti fratii noştri! Asa vom înflori si noi si voi întru
asernenea cu celelalte libe{e naţii, care trăes~ sub sfînta co~nă ur{gurească şi
strălucita Casă a Austriei.
. Să trăiască libertatea tuturor naţiilor; să trăiască duhul vremii; să
trăiască împăratul şi craiul nostru Ferdinand, încununat cu coruna ungu:...
rea.scă; să trăiască frăţietatea şi egalitatea întră toate naţiile, care trăesc sub
coruna ungurească!
În Karloviţ, în 5 mai, anul 1848.
Din sesia deputăţiei naţionale.
Prez[ident]ul deputăţiei,
Iosif m.p. arhiepiscop şi mitropolit, alesul patriarh sîrbesc
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Beli1gyminiszterium, nr. 302/1848. E. Foto: 27197-27199. Publicat de K Popea,
Op. rit., p. 142-145; T.V. Păcăţian, Cartea de Aur, vol. I, p. 232-236; în limba
maghiară: Pap Denes, Okmdnytdr, vol. I, p. 72-76; în limba sîrbă:
Thim
J6zsef, A ma.gyarorszdgi 1848-49-iki szerb jolkelis tortenete, voi. II, Dud.apest,
1930, p. 244-250.
1 Amărunţat
:!

Carea

= ameninţat ..
=greşeală, fie în manuscris,

fie în textul

tipărit;

corect = ca

şi.
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Deoarece ase1nenea uneltiri sînt foarte periculoase şi pot avea cele
mai tragice urn1ări, comunitatea consideră că este de datoria ei neapărată
să ceară cu insistenţă ca magistratul nu doar să-1 tragă la răspundere pe notarul menţionat şi să-1 pedepsească arestîndu-1 pentru aceasta, ci şi să-i tri1nită
de urgenţă pe inspectorii domeniali în localităţile respective şi să-i ţină acolo
pînă cî~d se 0ya fiV ,re,stabilit liniştea, şi Vo.rdir;te~, Vin,dicîndu-li-se să-i aresteze
pe instigatorn straini de acest fel ŞI sa-I tnmita Incoace.
Această informatie se va comunica senatorilor Friedrich Fabricius si
Friedrich Bon1ches ca' anexă la însărcinarea lor sub nr. magistratului 2186/
1848, pentru a cerceta instigarea populaţiei săteşti din Săcele de care se face
vinovat notarul Nlikl6s din Cernat, pentru a ţine cont de ea; cmnunitatea
orasului va fi inforn1ată că după ce a aflat că notarul Mikl6s din Cernat a
înt~c1nit o petiţie către oficiul scaunului Ciuc, în care se cere încorporarea
teritoriului Celor Şapte Sate la scaunul Trei Scaune şi a adunat pe această
petiţie n1ai multe semnături de la locuitorii acelor sate, Magistratul a ordonat
îndată o anchetă împotriva respectivului, şi va face totul pentru a-1 pedepsi
cînd ancheta va fi încheiată si se va constata că notarul amintit este vÎ11ovat.
· Prezentată în 17 n1ai 1848.
Dilln1ont
E.1:tms. Arh. St., Braşov. Fond. Arh. Magistrat. Braşov. Registrul de procese
verbale (Magistratsprotokolle), nr. 2225/1848, IY, C 321, p. 1870-1871. Foto:
9351-9352
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Brineoveneşti,

17 ·Inai 1848

Tekintetes Tiszcseg!
A tekintetes tiszcsegnek foly6 holnap 9r61 653 szam alatt kolt rendelese
kovetkezeseiil tiszte1ettel bator vagyok jelenteni, hogy a midon ezen rendelest t\szteltem, jarasomb61 mar el voltak indulva, s ez okb61 egy egyent is a
Balasfalvara lejendo meneteltol le [nem] tart6ztathattam, mind a rnellett
meg is jarasomb61 kevesen vagynak oda, u.m.: 1 decspatakdr6l: a pap es
tractualis notarius S6vag6. J ozeff, a k6zlak6k koziill Puj Mihaila es Koszta
Juonyica. Orosz Idecsrol: Bretan Szi1nion, a ki a helybeli papsagra meg
van valasztva, Deddr6l: a pap Mathe Theodor es koz lakos Sejovan Vaszilika, Loverrol: Sztazsina Gyorgi es Csenger Andre. Szakdlb6l: Borusza
Tagyer. es Zeyk Juon. Kovesdrol: Sandor Zaharia, Borlancsa Tagyeruk. l\Iely
jelentesen1 utan alazatos tisztelettel maradtam a tekintetes tisztsegnek alazatos szolgaja
·
V ecs, majus 17. 1848.
Boer Elek, szolga bir6
A magyarregeni, abafaji, vajdaszentivanyi, mojosi, pagocsai, zahi,
orkei falus birak sietve kiildjek meg
Boer, szolga bir6
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dînsul o puşcă cu ţeavă mare; eu, care ştiam că potrivit unui decret superior
românii nu au voie să poarte arn'le, i-am oprit, le-am sechestrat arma care. era
încărcată şi i-am întrebat cui o duc?; la care unul răspun~e: eu sînt I uon
Bălghian din Ciugudu de Sus; "puşca este a mea, dar nu an'l ştiut că este
interzisă purtarea armelor; de altminteri, la mine se găsesc puşti şi pistoale
pentru mai m;tlt de 40~50'"' de .perso_ane; est_e suficient s~l-lni _proc~r nun"lai
ţevi; restul s1nt capabil sa confecţ10nez, fie pentru percuţ1e, fie pentru
cremene".
Am considerat de datoria n'lea să raportez cazul, pentru ca, pînă ia
noi dispoziţii, să se ia astfel de\ n'lăsuri, încît să li se interzică şi să nu li se
permită românilor extren1,de agitaţi să fabrice arme, în condiţiile atît de tulburi ale patriei noastre. Inaintîndu-vă cu umilinţă raportul meu, rămîn cu
~dîncă stimă sluga supusă a măritului domn jude regesc suprem.
Zudor Karoly, jude nobiliar
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. scaun.
258/1848.
1

Arieş.

Acte prezidia1e, nr.

Documentul a fost înregistrat în ziua de 17 mai 1848.

63
Plăieşti,

17 mai 1848

Melt6sagos Fo Kiraly Bir6 Ur!
Tudon1âsâra jutvân ezen alland6 bizotmânynak, hogy a nemes szek
tobb helysegeben azon egyenek is, kik kezdetben keszsegeket nyilvânitottak
az orseregben val6 âllâsra, az egybe gyulesek s gyakorlatok idejen nem
kivânnak megjelenni, minek oka abban feneklik: hogy vagynak a nen1zet
kebleben olyanok, kik a rendek intezkedesevel szembe a nepet bujtogatni
mereszlik, mire nezve tisztelettel keri az âlland6 bizotmâny a melt6sâgos
fo kirâly bir6 urat, hogy minden helysegeknek - nemzeti birtokos lakossait,
kik magok s csalâdjok, szemelyeik, hâzokat s vagyonokot szeretik, a nemzetnek, honnak megn1aradâsât 6hajtjâk, a fejedelem s a hon val6di barattyainak barâttyok kivânnak lenni, melt6ztasson fel szollittatni, hogy n'lind
azok telyes tehetsegek s erejek szerent a koz csend es bel bâtorsâg oltalmâra
inteztetett orseregbe val6 âllâsba s abba val6 âlhatatos meg maradâsba ne
vonakodjanak, hogy azok senkinek bujtogat6 szavâra ne hallgassanak. !vlelt6ztasson a melt6sâgos fo kirâly bir6 ur a bujtogat6kat ki ker:estetni, s fel
vilâgositni oket, hogy ha bujtogatâsokat tovâbb folytattyâk, ugy fognak
tekintetni, mint a nemzetnek ellensegei.
Nemes Aranyosszekben, Kovenden 1848-ba punkosd hava 17-en tartott
âlland6 bizotmâny ulesebol.
Boncza Samuel, bizotrnânyi jegyzo
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1. .Hogy a papfiât Pap Sândort 2 : tobbedmagâval a congressus kovetnek
vâlasztvân, rninden 6rân induland6 Becs be·; hogy elkeszîtett es irâs ban tet t
serelmeiket, kivânataikat, a felsegnek addig is rnig a dieta kinyilnek, oket
t.i. Pap Sândort Balâsfalvâr61 inditjâk el. ·
.
2. Az olâhoka t kozonsegesen a cifra zaszl6 alâ beeskettek a felseg husegire, hogy csak is a felsegtol fognak fiiggeni, mely azt teszi, hogy nem a
magyar miniszterium korrnânyât61.
·.
..
3. Saguna az âltaluk ·keszitett â1lâsr.a a sok nep toniege kozott felâllvân, beszedet tartott, ajânlotta az engedelmesseget, az urber ezentul jobbani
megtetelet, addig amig a Felsegtol a kivânt szabadsâg es polgârizâsok megjonne vagy lekiildetik, ajânlvân egysze}!smind azt is hogy ezentul az o1âhok
ugy nezzek egymâst, nlint egy-vallâson l<evok, mi·vel mâr az unita vallâs egy
a -disunitâval, semmi kiilombseg a ketto kozott nincsen s nem is leszen soba~
ugy nezzek egymâst mint edes .ctes.tvereiket.
4. Az uni6t nemelyek el fogaqtâk, nemelyek pedig nem, vegre azf
alitottâk meg, hogy, az uni6t csakis ugy fogadjâk el, hogy ha a Felseg elhatârozza es j6nak l:Hja.
5. Mikâsnak edesapja, miutân a papok a szokott Isteni tiszteletet a
templomban veghez vittek, fia elszabaditâsa irânt fel sz6lalt; sok vivâtkozâsok ufân az hatâroztatott: hogy irjanak fel a Felseges kir. fokormânyhoz
es kerjek elbocsâttattâsât, a tobbseg egy elsobben azon âllott, hogy ha nem
mutatnak valami ollyas, az baza veszedelmere keszitett es talân nâla kapott
iromânyokat, azonnal eroszakkal is szabaditsâk ki. De ezt egy veres ovos
esperest nem engedte, ellentmondott.
6. Balâzsfalva mellett egy nagy kaszâl6 ret vagyon, melyen a sok nep
oszve gyulve voit, azt az unitus piispok a balâsfalvi koznepnek adta orok
hasznâlâsra, annak emlekiil, hogy a szabadsâg megnyerese felett ottan folytattatott a vitatkozâs es oda gy{Ht az orszâgb61 a sok nep tomege.
Ezen fennevezett als6oroszi ember ugy nyilatkozott, hogy o olyan
igazat mondott, hogy ha valaki vagy tobbet mond vagy mâskeppen adja
fel a Balâsfalvân tortent dolgokat, gyalâzatosan fog hazudni. Egyebb irânt
ezeknek jelentese mellett alâzatos mely tisztelettel vagyok a tekintetes alispâny ur alâzatos szolgâja, M. Bodon3 , 17-a Maj 1848.
Kovâcs Sândor, szolgabir6
Onorate domnule vicecomite!
Duprt ce onoratul domn vicecomite a plecat de aici, l-an1 chen1aţ de
ori în faţa n1ea pe preotul român din Budiu, salutîndu-1 respectuos. Insă
nu l-am putut determina cu nici u:n prilej, trimiţîndu-mi cu furie ţărănească
vorbă că nu vine. Mai mult, intenţionînd să-i chem la mine pe doi oameni,
nu i-a lăsat nici pe ei să vină în faţa mea. Ce urmări va avea îndemnul fără
limite la r}izvrătire al acestui paroh o las la binevoitoarea şi înţeleapta apreciere a domnului vicecomite. El merită detenţie. Altminteri nu va înceta cu
practicile sale nelegiuite. De altfel, i-am ordonat judelui primar sătesc să-i
escorteze legaţi în faţa mea pe cei doi oameni pe care i-mn chemat la mine,
dar la interdicţia parohului n-au venit.
Dansul şi voia bună continuă sfidător la casa preotului; de asemenea
consumul de ţuică şi strigătele de vivat. Ţăranii maghiari se află şi ei acolo,,
fiind solidari cu ţăranii români. Nici de la paroh, nici de la oamenii care au
două
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65
Filia, 17 mai 1848
!.ielt6sâgos Fo Kiraly Bir6 Ur!
Midon az egesz orszâgunkba lassu forradalom - kiilfoldrol aggaszt6
ki rontasokr61 hallunk es olvasunk: en meg mâig is oly szerencses vagyok,
hogy ezen fiuszekbol ilyesmit nem jelenthetek - mert mi szemelyesek ko~t
szemelyes erdekbe ront ki es meg koz csendet nem hâboritt6 eddig-: kiilom-:ben a regi szekely monda szerint a szomszed hdz mdr meg gyult, mert HârOill-'
szek naponta szerencsetlenebb esemenyek nezo helye s felheto ide is el jon
az oldokl6 vihar. - Hâromszeken ket kiilfoldr61 be jott, onnan szârmazott
polgâr târsink annyira izgatnak- s folytonoson mukodnek, hogy a nemesseg
es katonai tisztek ma holnap nincsenek bâtorsâgba- Torjân tobb fourak
fekv6 es ing6 vagyonâra tett kezet a katonasâg- irt6ztat6 hîreket hallunk,
mirol bizonyost tudva azonnal sietek jelenteni. Annyi oromet most is meg
irhatok, hogy tegnap az itt visgâl6 major tobb katona es polgâri tizsteket
tanâlva edgyiitt vîgon orom konyeit hullatâ az itteni koz csend es beke:rr.
Fiile, 17 Mâi 1848
Mely tisztelettelleven a melt6sâgos f6kirâlybir6 urnak alâzatos szolgâja,
Boda Kâroly, Helyettes Kirâly Bir9
Mărite

domnule jude suprem regesc!

În vreme ce în ţara noastră se petrece o revoluţie lentă, auzim si citim
despre influenţele nefaste din străină ta te; pînă. azi am norocul să ~u pot
raporta asemenea lucruri din acest scaun filial; pînă în prezent nimic nu a
cauzat vreun rău intereselor noastre personale şi nu a tulburat liniştea publică;
totuşi, potrivit vechii zicale secui eşti: casa vecinului s-a aprins deja, întrucît
în Trei Scaune se desfăşoară evenimente mai puţin norocoase, putem să ne
tetnem că furtuna ucigătoare va ajunge şi aici. În Trei Scaune agită doi concetăţeni născuţi aici şi acum veniţi din afară; agitînd într-una, azi-mîine
nobilimea şi ofiţerimea nu se vor mai afla în siguranţă; la Turia armata a·
pus mîna pe averea imobilă şi mobilă a tnai multor demnitari; se aud zvonuri
îngrozitoare, despre care, dacă voi afla ceva precis, mă voi grăbi să vă raportez imediat; acum pot să scriu deocamdată vestea îmbucurătoare că ieri un
maior, venit în inspecţie, a găsit mai mulţi dregători militari şi civili împreună;
el a plîns de bucurie văzînd liniştea publică şi pacea de aici.
Rămîn cu adîncă stimă umilul serv,
Filia, 17 mai 1848
Boda Kâroly, vicejude regesc interimar
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. scaun. Odorhei. Acie administrative,
1848, pach. nr. 2.
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Domnului ministru de interne Szemere Bertalan l
Potrivit ordonanţei nr. 538 din 2 ale lunii curente, raportez următoarele
d.espre re~ultatele celor constatate în activitatea mea oficială:
am primit scrisoarea dv. oficială din 28 aprilie trecut, prin care mi s-a
propus să conduc în continuare acest comitat; nu m-am putut prezenta la
adunarea generală a comitatului Caraş din 3 mai care ~-a desfăşurat sub
preşedinţia primului vicecomite; la 7 a Le: m-a:J? _prezer:tat însă ~a Lugoj,
unde am preluat de facto conducerea· com1tatulu1 ŞI prez1dez contmuu adunările comitetului. În urma înfiinţării gărzilor cetăţeneşti printre locuitorii
ortodocşi ai acestui ccmitat s-au scornit şi răspîndit ştiri false, cînd despre
intrarea trupelor turceşti; cînd despre a celor ruseşti; de asemenea, despre în-credinţarea puterii arhiducelui pal atin Ştefan şi despre înlăturarea de la domnie
de către guvernul ungar a maiestăţ ii sale imperiale regale Ferdinand I, de care
flocuitorii] sînt ataşaţi cu un devotament ieşit din comun. Poporul este nelicistit şi din cauza că ultimele legi nu au fost aşternute pe hîrtie în 1nod clar,
detern1inînd ivirea unor excese pe ici-colo. Astfel, s-au produs atacuri violente
împotriva averilor rămase proprietarilor de moşii; totuşi, atacurile s-au stopat
prin măsurile oficiale ale funcţionarilor. Pentru a stăvili asemenea fapte am
emis o circulară în limba română către toţi locuitorii în care: le-am explicat
conţinutul real al legilor cu privire la abolirea iobăgiei; i-am îndemnat să
fie recunoscători proprietarilor de moşii şi să cruţe averile acestora; i-am sfă
tuit să mentină linistea si ordinea; să-i îndepărteze din rîndurile lor si să:-i
aresteze pe ~ei ce-i ~gită' cu ştiri false sau fac agitaţii; să efectueze c~ grijă
însărnîntările, la care sînt rămasi în urmă, ba chiar să vină în ajutorul fostilor
lor dom~i de pămînt in schimbul unei retribuţii. Am cerut episcopului de la
Tin1işoara şi celui de la Vîrş~ţ, de care sînt ataşaţi cu mare încredere, să o facă
cunoscută de pe amvon prin preoţii lor.
În prezent în tot comitatul domneşte liniştea şi pacea. Am speranţa
certă că ele se vor mentine si de acum înainte, dacă nu se vor întîmpla evenimente extraordinare, d~şi a~est comitat este lipsit de o armată permanentă.
Ar putea să contribuie la interpretări false şi faptul că în comitatul vecin Timiş
funcţionarii au extins explicarea noţiunii ce poate fi înţeleasă din legile privind
eliberarea iobagilor de îndatoririle urbariale şi asupra regaliilor.
Însămînţările de primăvară, exceptînd cele ale porurhbului care se fac
în prezent, au fost terminate.
Locuitorii noştri se eschivează în general de la gărzile cetăţeneşti, iar
aceia care s-au înscris nu vor să depună jurămîntul. Exceptînd Lugojul,
Oraviţa, Făgetul şi Bocşa Vasiovei, în restullocalităţilor nici după opinia mea
nu este consult a-i forţa.
După terminarea şedinţelor comitetelorl mă voi grăbi spre acasă pentru
a-mi rezolva problemele mele particulare. Voi rămîne cîteva zile acasă ŞI
apoi mă voi întoarce pentru a vizita imediat comitatul.
Datat la Lugoj, 17 mai 1848.
Gyiirky Pal, comite suprem al comitatului Caras,
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Leveltarr
Beliigyminiszterium, nr. 129/1848. E. Foto: 590-591.
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Egyebirânt a megyei tobbi helysegekben a belrend, csend es kozbâtor·
Lugoson, mâjus 17en 1848.

sag mai napig j6 âllapotban van.

Krass6 megyei elso alispan,
Jaka bffy Krist6f
Domnule ministru de interne!
Mă grăbesc a vă înştiinţa domnule ministru despre atacarea, în două
rînduri, cu brutalitate, a dreptului de proprietar.
În hotarul satului Herendeşti există într-o singură taria 185 iug~tre de
pămint ~lo_dial aparţin~:r;d lui Piacsek Pâl. Locuito:ii îl reven~ic~ ~i:: ~ele
mai ."vechi tlmpun, dar Şlln prezent. Cazul a fost dezbatut pe cale ]Unde1ca Şl pe
cea obişnuită urbarială. Comuna nu s-a împăcat însă cu decizia judecăto
xească desi a fost confirmată si la locuri mai înalte. Ea a înaintat de mai
multe 'ori forurilor superioare ~ereri cu pretenţia sa. Dar tot de atîtea ori a
fost respinsă, găsindu-se neîntemeiată. Mai mult, anul trecut, Cancelaria
aulică a Ungariei a interzis, odată pentru totdeauna, să se mai apeleze în
această chestiune. În pofida acestora, acum s-a făcut un nou apel la tninistrul justiţiei. Despre această petiţie se va înainta un referat de către adunarea comitetului [permanent].
În 16 ale lunii curente, proprietarul de moşie susc.menţionat şi-a expus
plîngerile sale la şedinţa comitetului. Potrivit acestora, unii locuitori ai comunei si-au dus vitele pe pămîntul alodial care a fost semănat cu trifoi. Făptasii
au fost condamnaţi de către judecătoria pazei cîmpului. Dar toate acest~a
.s-au desconsiderat astăzi, cînd animalele comunei au fost mînate în totalitatea lor pe pămîntul în cauză semănat cu trifoi. Drept urmare s-a înfiinţat
jtnediat o judecătorie penală. Ea s-a deplasat la faţa locului în după masa
acestei zile sub preşedinţia mea. Am chemat acolo şi garda cetăţenească,
sub comanda căpitanului în rezervă Asb6th Lajos, deşi nu este încă organizată
deplin. Dintre făptaşi, cîţiva au fost prinşi şi traşi la răspundere. Aceştia au
mărturisit, în concordantă cu martorii, că pentru mînarea vacilor boilor
cailor şi porcilor pe păn:'J.întul domnesc este răspunzător întreg satul fără.
excepţie, deoarece au premeditat fapta cu păstorii. Locuitorii, prezenţi în
mare număr, au fost de acord cu aceasta. Nu s-a putut astfel depista instigarea.
întrucît cazul nu aparţine competenţei tribunalului statarial, acea judecătorie
penală s-a considerat îndreptăţită să-1 judece. S-a dovedit că: mînarea animalelor acolo s-a făcut sub supravegherea a douăsprezece din cele 14 persoane
denunţate, în pofida avertismentului judelui sătesc şi al preotului, de a nu
face pagubă domeniului şi de a duce vitele [de pe alodiu], fiindcă altminteri
vor avea necazuri; ei au păscut vitele continuu în trifoiul domenial chiar si
atunci cînd forul judecătoresc s-a deplasat la faţa locului. De aceea au fo~t
condamnaţi o parte la un an şi jumătate, a [doua] parte la un an si a [treia]
parte la o jumătate de an închisoare, precum şi la 25 de lovituri 'cu nuiele,
pe care să le sufer~ "la !iecar~ j1lll_lătate d: an. După_ p~onunţarea sentinţei au
mai fost denunţaţi Inca 8 partaş1 la fapta. Pe aceştia 1-am arestat imediat si
am pus să fie escortaţi în temniţa comitatului. Judecătoria va delibera asup~a
lor în ziua următoare.
Celălalt caz a fost săvîrşit la Duleu, satul lui Gheorghe Ioanovici. Si
aici cîţiva au ocupat de facto o parte a pămîntului domenial. Am întrepri~s
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Arad, 17 mai 1848
Tekintetes Elso Al Ispan Ur!
f\.loll irottak panasioson be jelenteni kentelenitetiink, mikeppen, az
altallunk contractus szerint alakitott killon kerteszeink, bar tobbszori ki
oktatasok es tiszti fel szollitasunk utan is, makacson vonakodva, contractualis tartozâsaikat, es napi munkassagikat meg tagadvan, mind benniinket,
mind magukatt ut6bbi terheltetes es karositasban meriteni nem atalljak. Mely
makacsagokban ut6bbra is onkinten hagyatva, ma..soknak is rossz peldaul
szolgalvan, hivatalos,an kerjiik: mindezen Kavna, Kresztamenes, Silingia,
es Felso, ugy Als6 Repszeghi · kiilon kertesz lakossaikat, az engedelmesseg
es kotelessegeik telyesitesekre hathatossan szoritani lnelt6ztasson, feketlensegben nem hagyatvan onkentes makacsagokat: akik is e vegett folyamodvân: minden tisztelettel maradunk tekintetes al ispan urnak alazatos szolgai
6aradon 17 mâ j. 1848.

Hendrey Pal
Deseo Adam

Bochdanovits Ferenc
Daniel Antal

Onora te domnule pnn1 vicecomi te!
Subsemnaţii

sîntem nevoiţi să vă aducem la cunoştinţă că grădina:di
de noi în mod special pe bază de contract, au refuzat cu încă
păţînare să se achite de îndatoririle contr9-ctuale şi de muncile lor zilnice,
chiar după repetate lămuriri şi somaţii ale dregătorilor. Astfel ei n-au ezitat
să ne facă greutăţi şi pagube. Menţinîndu-se în continuare în încăpăţînarea lor,
ei servesc şi altora ca exemplu rău. Cerem în mod oficial să binevoiţi a-i
constrînge eficient la supunere şi la achitarea îndatoririlor pe locuitorii
angajaţi pentru grădinărit din Camna, Minişel, Şilindia, Răpsigu de Jos şi
Răpsigu de Sus şi să-i scoateţi din încăpăţînarea lor brutală fără frîu.
Cei care cerem acest lucru rămînem cu respect servii umili ai onoratului
domn vicecomite.
Aradu Vechi, 17 mai 1848.
noştri, angajaţi

Hendrey Pal
Deseo Adam
Original. Arh. St. Arad. Fond. Arh. comitat.
n~lli4~
•
·
iiJ4-
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Bochdanovits Ferenc
Daniel Antal
Arad. Acta

Vicecomitis,

nr.
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Bizalomteljes keresiinket ujb61 is hazafiui szîvere kotve maradunk
()nnek tisztelO polgartarsai
Kolozsvar, majus 17n 1848.
Banffi Daniel
Id. Bethlen J anos
Weer Farkas
J 6sika Mikl6s
Id. Bethlen Gabor
Teleki Domokos
Ifj. Bethlen J an os
Kemeny Gyorgy
Pâlffy Jânos
Mult stima te conte!
De cînd domnia voastră ne-aţi părăsit anturajul, noi v-am urmărit
cu încredere, dar chestiunile noastre au luat o întorsătură şi mai serioasă.
Desi neînfrînarea iobagilor pare-se că încetează datorită intervenţiei hotă
rît~ a Scaunului gubernial, iar Adunarea în desfăşurare de la Blaj a rămas
pînă în prezent în limitele ordinii si păcii, totusi, în sînul natiunii săsesti
continuă încă instigările împotriva ~niunii şi a ~elorlalte două 'naţiuni [privilegiate]. Pomenita Adunare a românilor- despre finalul căreia încă nu
avem cunoştinţă- s-a declarat prin poziţia sa de pînă acum pentru respingerea sau cel puţin amînarea uniunii şi pentru o naţionalitate clar separată.
Referitor la această Adunare este caracteristic şi faptul că pe lîngă singurul
steag austriac au fost văzute şi numeroase steaguri 1noldoveneşti. Neliniştea
noastră poate fi sustinuta si cu împrejurarea că desi sensul miscarilor este
contrar tuturor int~reselor' tării si imperiului, totu'si procedur~ celor mai
importanţi comandanţi ai tut~ror u'nităţilor militare n~ este propice, cum ar fi
de dorit, pentru linişte şi ordine în importanta conjunctura din prezent. Serveşte n1otiv de bănuială serioasă că acestea se întîmplă ca urmare a consimţămîntului sau cel puţin a toleranţei cîrmuirii superioare. Această credinţă
îngrijorează, desigur, pe de o parte pe toţi cetăţenii buni ai ţării, iar pe de
altă parte îi încurajează pe agitatori la practicarea liberă a uneltirilor.
În adunarea de azi a partenerilor noştri noi am hotărît să ne folosim
de toate-mijloacele publice legale, ce ne stau la dispoziţie, atît pentru lămu
rirea poporului de rînd, cît şi pentru liniştirea Guberniului; întrucît, ca şi
pînă acuma, la fel şi în prezent, considerăn1 că unitatea imperiului este indis~
pensabilă, noi vrem.s-ţ) menţinem din răsputeri spre binele patriei şi să rea""
lizăm uniunea în acest sens1 .
Succesul acestor străduinţe bărbăteşti ale noastre şi în .general dezvoltarea paşnică a ţării în împrejurările îngrijorătoare din prezent, menţinerea
ei pe o atare cale, noi o putem spera cu certitudine nun1ai atunci cînd şi din
partea noastră va fi cineva, care va promova o astfel de strădanie curată la
locul cel mai de sus şi va fi capabil să susţină cu tărie dezideratele patriei în
multitudinea de revendicări ce se manifestă pretutindeni.
Noi vă solicităm să acceptati această frumoasă misiune. V-am însotit
cu sincera încredere a inimilor n~astre în noua d-voastră funcţie. A treb~it
însă să constatăm cu sentimentul cel mai dureros de înfrigurare a inimii noastre că tocmai acuma intenţionaţi să părăsiţi locul activităţii voastre, cînd o
colaborare a dv. în folosul patriei ar fi deosebit de necesară. Din oricare parte
ar proveni această intenţie, noi vă cerem, cu încredere patriotică, să vă înă~
buşiti celelalte sentimente ale inimii si să dati ascultare imboldului iubirii de
patrie. Ea vă solicita să fiţi interpretul inim'ii patriei şi luptătorul de frunte
al straduintelor noastre nu numai acum, ci si în decursul proximei Diete de
mare impo;tanţă; ca şi în trecut, noi.avem şi ~cuma încredere în domnia voas'-
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szerencsenk volt, csak is egyediil a lelki, es testi erejeben eros piispok melt6sagos Saguna Andras ur bolcs vezerlesenek, intezvenyei pontos tellyesitese
pedig nagy nepszen'isegenek tulajdonithat6.
Mellyek jelentese utan mely tisztelettel orokliink a felseges k. fo korroanyszeknek, Nagy-Enyeden majus 18an 1848, alazatos szolgai. Szab6Lajos s.k., B. Banfy Mikl6s s.k.

Slăvi te

Scaun gubernial regesc suprem!

În continuarea relatării noastre, pe care am trimis-o preamăritului guvernator regesc suprem, despre desfăşurarea părţii preliminare a Adunării populare româneşti de la Blaj ce s-a ţinut în 15 ale lunii curente, cu onoare anexăm
aici principiile ei formulate în mai multe puncte. Pornind de la ele, eminenţa
sa domnul episcop Andrei Şaguna a rostit în faţa poporului un discurs, după
.care Adunarea a fost deschisă în mod solemn. [Anexa] .f.; Despre rezultatele
Adunării de două zile şi jumătate trimit anexa .ff. , un extras scurt, pînă cînd
procesul verbal va fi trimis pe cale obişnuită. Raportăm umil, că am fost
invitaţi în ultima zi la locul Adunării de o delegaţie, după ce procesul verbal
fusese întocmit. Ne-am prezentat la locul Adunării, unde eminenJele lor, cei
<loi domni episcopi, s-au adresat poporului cu cîte o cuvîntare foarte. clară,
.adecvată ocaziei. Ambii au arătat că fiecare avea datoria ... 1 de a respecta
în mod strict legile care erau necesare în viata socială, chiar si în cadrul celei
mai frumoase libertăţi. De asemenea, să pre~teze muncile iobăgeşti la vreme
pînă cînd, într-un timp scurt, se va enunţa pe cale obişnuită legea ce se va
.adopta despre desfiinţarea pe veci a relaţiilor urbariale. Mai mult, textul
,[cuvîntărilor] anexat aci sub .f j j. a şi fost dat fiecăruia. După toate acestea noi
.am declarat închisă Adunarea. Am adus totuşi obiecţia ·că după încheierea
Adunării petiţiile ce se vor înainta să nu mai fie discutate ca deziderate ale
intregului popor.
Într-adevăr este demnă de admirat împrejurarea că un popor în mare
majoritate neinstruit, depăşind poate numărul de douăzeci de mii de persoane,
.a fost treaz şi s-a comportat în tot timpul adunării impecabil din punct de
vedere moral. Aşa cum am mai avut norocul să arătăm preamăritului domn
,guvernator suprem această circumstanţă se datorează exclusiv conducerii
înţelepte a eminenţei sale domnului episcop Andrei Şaguna, tăriei sale
morale şi fizice. S-au îndeplinit întocmai măsurile lui, datorită marii sale
popularităţi.

Raportîndu-vă
slăvitului

toate acestea, rămînem cu
Scaun gubernial regesc suprem,

adîncă stimă

servii umili ai

Szah6 Lajos m.p.
b[aron] Bănffy Mikl6s m.p.
Publicat de Papiu, Istoria românilor, II, p. 305T 306.

t

Cuvinte omise în publicaţia lui Papiu.
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întelepte a excelenţei voastre dacă nu cumva ar fi mai bine să se renunţe la
<ldce altă dezbatere a acestei afaceri, cu atît mai mult cu cît conform raportului
comisarilor guberniali conţii Mikes Jânos şi Zeyk Kâroly, avocatul Gâl care
.a :provocat-o prin cuvîntările sale necugetate, recunoscîndu-şi vina a contribuit activ la convingerea celor două divizioane de secui să pornească în
:marş şi şi-a reparat astfel greşeala. Vă rog să-1ni comunicaţi hotărîrea pe care
.o veţi lua în această problemă.
Cluj, 18 mai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1263/1848.

Fato: 30.57-3058.
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<:luj~

18 mai 1848
An seine Excellenz den k

hierlănd.

Herrn Commandierenden Generalen.

In Folge der schătzbaren Note vom 17. May 1. J. Z. 444 u~ 454 in Betreff der 50 000 scharfen 5/4 lothigen Infanterie Patronen SteinschloB Feuergewehren, welche fur die National Burger Garden, in dem K-arlsburger
Zeughause in Bereitschaft stehen, habe ich mit vielem Danke die Ehre Euer
.Excellenz in Kenntniss zu setzen: daB ich die erwăhnten 50 000 Patronen
folgender MaBen aufzutheilen befunden: fur Klausenburg 29 000 - fur
Thorda 6 000 - Enyed 6 000 - Abrudbânya 3 000 und Dees 6 000 - und die
betreffenden Ober Beamten untern heutigen angewiesen habe: durch bevollmăchtigte Commissăre, deren Vollmacht fur Klausenburg und Abrudbânya von dem Ober Richter, fur Thorda, und Enyed von den Ober Gespănen des Thordaer und Unter Albenser Komitats, fur Dees endlich von
.d_em dirig. Ober Richter vom Innen Szolnoker Komitate unterzeichnet werd.en,- gegen gleich bare Bezahlung per Stuck zu 1,1-277/5000 xr. C. M. oder
20 f. 55 4/10 per 1 000 Stuck, die ihnen zugewiesene Menge aus dem Karlsburger Zeughause abholen zu lassen.
Klausenburg, am 18. May 1848.
Către excelenţa

sa comandantul suprem

cezaro-crăiesc

din Transilvania

Ca răspuns la preţuita adresă din 1 mai a.c. nr. 444 şi 454 în privinţa
celor 50 000 de cartuşe de infanterie, încărcate cu 5/4 lot, pentru puşti cu
cremene, care stau la dispoziţia gărzilor cetăţeneşti în arsenalul din Alba
Iulia, am onoarea să aduc la cunoştinţa excelenţei voastre, odată cu mulţumirile noastre, că le-am împărţit în felul următor: pentru Cluj 29 000, pentru
Turda 6 000, pentru Ai ud 6 000, pentru Abrud 3 000 şi pentru Dej 6 000;
i-am îndrumat azi pe respectivii funcţionari supremi să trimită comisari
plenipotenţiali, a căror împuternicire să fie semnată pentru Cluj şi Abrud
de judele suprem, pentru Turda şi Aiud de comiţîi supremi ai comitatelor
Turda şi Alba de Jos, iar pentru Dej de judele suprem diriguitor al comitatului Solnoc Interior; ei vor prelua contra plată pe loc în bani lichizi can-

167

1. Judelui primar din Cluj,

2.
3.
4.
5.

Comitelui suprem al comitatului Turda,
Comitelui suprem al comitatului Alba de Jos,
J udelui primar din Abrud,
Judelui suprem [administrator] al comitatului Solnocu Interior,
M6sa J6zsef.
Potrivit rescriptului nr. 444 şi 454 din 16 ale lunii curente, adresat
mie de către comandantul militar suprem al ţării, am fost încunoştiinţat
că s-au întreprins măsurile corespunzătoare pentru a se furniza, contra cost,
cartuşele de plumb necesare gărzilor cetăţeneşti înfiinţate în această patrie ..
Comandantul cetăţii din Alba Iulia vă va sta [cu ele] la dispoziţie. Acest
lucru am dorit să vi-1 comunic pentru a-l lua la cunoştinţă:
1, 4, 5 · domnia voastră
2, 3 excelenţa voastră;
adăugînd că [sînt repartizate]:
1. pentru garda acestui oraş, douăzeci şi nouă mii;
2. pentru garda oraşului Turda, şase mii;
3. pentru garda din Ai ud, şase mii;
4. pentru garda din Abrud, trei mii;
5. pentru garda din Dej, şase mii;
pentru toţi: să binevoi ţi a îndruma comisarul ce va prelua cartuşele grele
de plumb de la pomenitul comandant de cetate, să fie inzestrat cu scrisoare
de împuternicire, avînd iscălitura excelenţei, respectiv a domniei voastre;
pentru sus-menţionata cantitate de cartuşe, calculînd bucata cu 1277/5000
creiţari, se va plăti la o mie de bucăţi 20 florini şi 55 4/10 creiţari în florini
de metal;
2, 3, 4, despre acestea vă înştiinţez pe excelenţa, respectiv domnia
voastră, cu obiecţiunea că mîine seară va sosi numărul de arme promis,
cerut să fie alocat pentru garda cetăţenească anterior pomenită; potrivit
ordonanţei mele din anul acesta, emisă sub nr. 952 E, ele vor sosi la Cluj;
pentru preluarea lor să trimiteţi aici un comisar; el să prezinte atît declaraţia
semnată de adunarea orăşenească, potrivit căreia se vor restitui în stare tot
atît de bună, cum sînt în prezent, cît şi cheltuielile transportării lor .Pînă aicea,
avansate de oraşul Cluj.
2. Aiudul şi Abrudul;
3. Turda şi Abrudul;
4. Turda şi Aiudttl;
2, 3, 4, pe baza ordonanţelor oficiale oraşele de sub aceste numere vor
transporta [armele şi ·muniţiile] 1 sub escortă militară pe propria lor cheltuială.
Cluj, 18 mai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1227 j1848. Foto: 3000-3003
1

Text intercalat de mîna guvernatorului,
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<:luj, 18 mai 1848
Nemes Hâromsz.ek

Fo

Kirâly birâjânak.

Melt6sâgodnak jelen ev es h6 14kâr6li jelenţ1nenyere 1 , 1nelynel fogva
a kezdivâsârhelyi osszes tisztviselOseg ellen a helyi kozonseg neveben benyujtott, ide vissza fogott kerlevel tartalma szerint folmerult bizodalmatlansâg
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mielOtt Csâki Gorb6ra atment volna, foly6 h6 12ken rendelest vetetett az
irânt, hogy mivel a drâgi uradalomhoz tartoz6 urberesek eddigi szolgâlattyokat tenni kezeslevel mellett el vâllaltâk, foly6 h6 14ken a Drâgban levo, s
meg mostan is kirendelt katonasâggal Csaki Gorb6ra menjen ât, az odaval6
falusbirâk a naponkenti 150 buza, szena, zab reszleteket, sziikseges vâg6kat,
a drâgi uradalomhoz tartoz6 emberektol gyujtsek fel, mit ingyen fognak a
katonâknak kiadni, ugy a bizottmânynak napidijâra, azoknak es a katonatiszteknek tartâsâra megkivântat6 penzmennyiseget es minden sziiksege.seket ugy gyujtsenek oszve, hogy fogyatkozâs ne legyen. Mely rendeles
·utân a Csâki gorb6i uradalomhoz tartoz6 urberesek foly6 h6 13kân Drâgba
joven, jelentek, hogy bâr6 J 6sika J ânosne rendeletebol eddig tenni szokott
szolgâlattyoknak fele resze elengedtetett, s azt is, hogy erintett uradalom
udvarbirâjât az egesz szolgâlat elengedesere kertek - azt el is engedte volna
-mire nezve felsz6litatvân nevezett udvarbir6 A alatt feleletet kiildotte
at, mit meg magyarâzvân, s hibâs fellepeseket megertetven B alatti kezes
level ereje mellett, magokat az elmaradott, s a rendes felszolgâlat pontos
teljesitesere is koteleztek.
Ezen jelentes tudomasul vetetven, a bemutatott
kezeslevel, a leveltârba elhelyezes s illetoleg megorzes
vegett, Doboka megyenek kiildessek ât.
Bâr6 Bornemisza
În conformitate cu decretul Guberniului regesc suprem nr. 5598 a.c.,
comisarul teritorial Szab6 J 6zsef raportează că: după ce a restabilit ordinea
şi pacea pe domeniul Dragu, întrucît iobagii de aici s-au angajat printr-o
declaraţie de chezăşie să presteze slujbele pe care refuzaseră anterior să le
îndeplinească, în 12 l.c. a primit ordin-ql de a se deplasa, în 14 Le., la
·Gîrbou, cu armata ce staţiona la Dragu. Inainte de a se deplasa la Gîrbou
a dat dispoziţii juzilor săteşti de acolo să adune de la oamenii aparţinători
·domeniului din Dragu cîte 150 porţii de grîu, fîn şi ovăz, animale de tăiat
fără pla,tă şi banii necesari întreţinerii ofiţerilor, astfel încît să nu le lipsească
nimic. In urma emiterii acestei dispoziţii, iobagii din Gîrbou au venit la
Dragu în 13 Le. şi au raportat că soţia baronului J6sika Jânos i-a scutit
de jumătate din slujbele pe care obişnui au să le efectueze; de asemenea,
·Că au cerut judelui domenial în cauză să-i scutească de întreaga slujbă iobă.gească, el fiind de acord. De aceea a fost somat acest jude domenial. Numitul jude domenial a trimis răspunsul său anexat sub A. După ce le-a fost
explicat, [sătenii] şi-au dat seama de comportamentul lor greşit. Ei şi-au
luat angajamentul că vor efectua punctual jumătate din slujbele lor iobă
.geşti prin scrisoarea de chezăşie de sub B.
Acest raport fiind luat la cunoştinţă, va fi trimis comitatului Dăl_,îca
pentru a fi depus şi păstrat la arhivă, împreună cu declaraţia de chezăşie
prezentată.

Baron Bornemisza
Referat gubernial. Arh.
1842-1843.

St.

Budapesta. Fond. G.P., nr.

6574/1848.

Fato:
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în numele sacrei maiestăţi cezaro-crăieşti şi apostolice domnul domn
al nostru, să i se aducă la cunoştinţă preabinecuvîntatului Guberniu regal
al Nlarelui Principat al Transilvaniei:
Canonicul cancelar al bisericii catearale din Blaj, Timotei Cipariu, a
înaintat o cerere, sprijinită de superiorul său episcopul de Făgăraş, pentru
a i se admite în mod milostiv să devină men1bru al asociaţiei denumită
"Deutsche morgenlăndische Gesellschaft" 1 ; ea a fost prezentată de Guberniul crăiese cu raportul său numărul 8793 din 23 iulie 1847; se răspunde,
odată cu restituirea anexelor, că acest drept i s-a acordat; în rest, :intinzîndu-i în mod milostiv mîna cezaro-crăiască şi de principe, asigură [Guberniul] de bunăvoinţa sa.
Dat în Viena [capitala] Austriei la 18 mai 1848.
Ladislau Eszterhâzi, conte

B[aron] Ap6r Lazâr

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr.
1

Societatea

germană

7121/1848. Foto:

2022~2032.

pentru orient.
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Sibiu, 18 mai 1848
.. An Seine Excellenz den k.k. Herrn wirklichen geheirrien. Ra,th und
Kominandeur des kaiserlichen osterreichischen _Leopold Ordens,
Obergespann des Szabolcser Comitats und Landes Gouverneur in Siebenbiirgen etc. etc. etc. Joseph Grafen Teleki von Szek
Kămnierer,

Hermannstadt am 18ten J\llay 1848
In Erwiderung cler. hochgeschătzten Note vom 15-ten. d::M; Praes~
1200 beehre ich mich Euer Excellent eine Abschrift cler, an den.Herrn Thesaurariats Vice· Praesidenten Grafen von Beldi so eben ergehenden General
Commando Prăesidial Note zur geneigten vv~issenschaft beizuschlie:Ben.
Puchrier m. p.
Abschrift cler, an den Herrn Thesaurariats Vi,ce Prăsidel1ten· Grafen
von B~ldi ergangenen Note Praesidiale Nro 441 et 487 vom 18·ten
Mai 1848
In Erwiderung der beiden geschătzten Zuschriften vom 13ten. urid
17ten d.M., Nro 817 und 842/C.P., beehre ich n1ich Euer .Hochgeboren ~~
eroffnen, daB die fur die Dauer des Blasendorfer Confluxes in die .dortige
Gegerid entsendete Landwehr Kompagnie des Infanterie Regiments. Baron
Sivkovich bis riun noch nicht zuriickgekehrt und det Termiri ihrer Eirir{ikkung nach Carlsburg von verschiedenen Umstănden bedfngt sei, sonach
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trimiterii la Cîmpeni a companiei respective şi cu domnul cmnite supre1n
al comitatului Alba de Jos; cu atît n1ai Inult cu cît, în urma înţelege:rii
verbale cu excelenţa sa domnul guvernator, a fost detaşat un întreg div.izion
al Regimentului al doilea de secui la Aiud, cu scopul de a se putea detaşa
în caz de nevoie una sau alta din companiile acestuia în acele localităţi
din comitatul Alba de Jos, unde se răzvrătesc iobagii români sau dau naştere
la alte îngri j orări.
Considerînd că am rezolvat prin aceasta cererea excelenţei voastre,
regret că nu vă pot satisface dorinţa în ceea ce priveşte arn1ele solicitate;
mă rezum să vă asigur că am comunicat ilustrităţii sale don1nnlui guvernator
numărul de arme disponibile, cu rugă1nintea de a le în1părţi după aprecierea domniei sale; în cazul că aceste arme nu satisfac cerinţele n1omentului,
el să se; adreseze organelor superioare pentru aprobarea unei cantităţi :rnai
mari; această cerere voi fi şi eu de acord să o susţin pe cît va fi cu putinţă ..
Copie. Arh. St. Budapesta, Fond, G. Pr., nr.

1280/1848. Foto:

3112-3115
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Sibiu, 18 uaai 1848
An das Lobliche

ReuBmărkter

Stuhls Amt.

Als die N ations Universitaet n1ittels Einbegleitung vom 22. A prii
l.J. Univ. Z. 521 den Kreisbehorden der săchsischen Nation das von einem
AusschuB der Nations Universitaets Mitglieder ausgearbeitete Gutachten
iiber die seit den neuesten politischen Ereignissen in dem osterreichischen
Kaiserstaate und damit verbundenen Konigreich Ungarn Hir die vvichtigste
zu beachtetide Zeitfrage von der Vereinigung Siebenbiirgens mit Ungarn
mitzutheilen befunden hatte, ein Gutachten in welchem die zwei Ansichten
iiber die Venneidlichkeit und Unvermeidlichkeit dieser Vereinigug und Darlegung der Vortheile und iiberwiegenden N achtheile aufgefiihrt wo:rden
waren, hatte die Nations Universitaet den Zweck, daB nach dem stets
gewiirdigten Grundsatze uneingeschrănkter Berathung die Kreise diieses
Gutachten frei und unbefangen priifen und nach dem freien BeschluB bis
zur Erklărung der Gemeinden ihre Stimmabgebung zuriickhalten, den Abgeordneten die beliebige Weisung, welcher die Nations Universitaet keineswegs
vorgreifen wollte, ertheilen mochten.
Wiewohl nun der Gegenstand eben so wichtig als dringend, und zu
hoffen ist, daB in den Kreisen die iiber die vorberiihrte Vereinigungsfrage
seit kurzer Zeit aufeinander folgende Zeitschriften und Flugblătter zur Offentlichkeit gekommen und geeignet werden befunden worden sein, ihnen volle
Aufmerksamkeit zu widmen, so diirfte die Nations Universitaet ihre durch
die neuesten Zeitereignisse und das Erscheinen hochst berucksichtigungswerther urkundlicher Belege veranlaBte abgedrungene Ansicht nicht zu
spăt in die Kreise aussenden und hegt den \Vunsch, die Kreisbehorden wollen
bei Beurtheilung der Vereinigungsfrage Alles genau priifen, zusammenhalten
und das Beste beschlieBen.
·
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Universitatea

naţională consideră

dt următoarele sînt dovezi documen-

tare:
1. Legile Dietei ungare tipărite recent, din care se trimite cîte un exemplar în anex_ă, atră..,gîr:_du-se atenţia asupra legii 7, § 4,_ 5 r~< 6 din care rezult~
că se intenţwneaza sa nu se mal trateze problema un1unn conform punctului
de vedere în vigoare al dreptului public ci în aşa· fel încît prin contopirea
celor două ţări să nu mai rezulte nici o garanţie pentru constituţia şi
autonomia naţiunii săseşti;
2. Circulara publicului .din Miercurea, care, privind problema uniunii
prin prizmă ~storică şi pe ?a~a ~iscută::_ii ei de către _stări~e ~i or~inile ţării,
poate determina scaunele Şl d1stnctele sa acorde atenţ1e pnontara punctelor
de vedere cuprinse· în ea;
3. Foile volantemenţionate mai sus, dintre care cea cu privire la poziţia
Ungariei faţă de Austria merită o atenţie deosebită;
4. Adresa cu privire la respingerea uniunii cu Ungaria, înaintată alteţei
sale imperiale arhiducele Franz Karl şi preşedintele Cancelariei aulice a Transilvaniei pe care am com:unicat-o deja sub nr. universităţii 552.
Deoarece în aceste documente sînt date mai multe puncte de sprijin
·:si este înfăţişat pericolul evident pe care-I reprezintă în principiu pentru
~aţiune punerea însăşi ·a problemei uniunii, Univţrsitatea naţională nu s-a
putut ~bţine să nu mai· adauge· la expertiza trimisă rugămintea ca onoratul
()ficiu al scaunul~i să o folosească la modul optim în elaborarea instrucţiu
nilor pentru delegaţii la Universitate.

Salmen
OriginaL Arh. St. Sibiu. Fond. Arh.
5635.

L~niv. săseşti. nr.'

68j1848. Foto: 5632-

81
Sibiu, 18 Inai 1848
An Ein lăbliches Praesidium der lăblichen săchsischen N ations-Uni·
versităt!

Hermannstadt am

18ten Mai 1848

Nebst den, laut hierstelligen Cmnu.n!catţn V()m 24ten April l.l, ]?răs.
Nr. 238/R, und nach der Anzeige des Karlsburger Festungskomrp.andos vom
27ten April a.c. ~ N r. 446, an die Hermannstădter Biirgerwehr bereits erfolgten
und von dem Herrn National-Garde-Hauptmann Friedrich Grăf iibernommenen Ein Tausend ZweihunderL Stiick SteinschloB-Feuergewehrerţ neuer
Art sind auf meinen Prasi.dial Auftrag vom. 10ten May 1848, Nr. 340/R, an
das zweite Wallachen-Grenz-Intanterie-Regiments-Kommando. noch 200
(sage: Zwei Hun9-ert) Stiick SteinschloB:-Fe-g,ergew~hre neuer Adaus dem
Vorrathe des letztgenannten Regiments zur Disposition des Bistritzer Stadtund Distrikts-Magistrats fiir die dortige Biirgerwehr gegen die erforderlichen
Dokumente gestellt worden.
lJ5-

c.
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:ajkuak valasztasat is gatol6 lepesenek k6vetkez6 .okait irâsban is el6mbe
terjesztette hogy
lor a kituzott hatarid6, a Congressuson felveend6 targyakhoz megkivantat6 el6kesziilet tekintetebiil igen rovid, s igy a gyiilekezet mas alkalmatosb id6re leend6 elhalasztasaval, annak helyeiil nem Karlovitz, hanem
Temesvar jeloltessek ki,
2or hogy- miutân a karlovitzi Ersek es Metropolita az egyhazi gyiiJekezetre kiildend6 tagok szamat a torveny ertelmeben allit6lag nem hatarozta - a Ministerium egyel6re mind az osszes tagok a piispoki megyekben
ialaltat6 nep szâmahoz aranyos felosztasât, mind pedig azt is, hogy a kiilombozo ajku nepre minden egyes piispoki megyeben kell6 tekintettel viseltetve,
a. kiilonajkuak szamahoz keppest kiildend6 tagok szamat is megallapitsa,
miszerint amugy az en piispoki megyem· szerbajku lakosait kepvisel6 tagok
}{iil6n6ssen, es az olahajkuak szinte kiilonossen valasztassanak.
3or Hogy a vallâs es az olah nemzetiseg javara a Magyar Ministerium
:gorog nem egyesiilt osztalyaban olah egyenek is alkalmaztassanak.
Ezen kivanatok melyekhez a congressusba leend6 reszesiilese az olahajkuak altal kottetik - az illet6 Ministerium eleibe terjeszteset az ugyan
.erintett olahajku resz maga kebelebiil kinevezett valasztmanyra bizta,
mely valasztmany e napokban Budapesten megjelenend. :Mi engem illet,
·en minden er6mbiil igyekeztem az eltero velemenyiieket a torveny es
ministeri rendelet osvenyere visszavezetni, azt jelessen es foleg nyilvanitvan, hogy a kituzott gyiilekezet targyai oly termeszetuek, melyek az
.egyhaz es neveles oszves erdeket, nem tekintve e vallashoz tartoz6 barmily
ajkuak es nemzetisegiiek kiilombsegere, egyarant illetik; s hogy ennel fogva
:azon esetre, ha a kovetek mind, csupan olah ajkuakbul is valasztatnânak,
az ottan magok reszere kieszkozlendo j6 az egyhaz minden hiveire sziiksegkep
kiterjesztendo; hogy tovabba - noha a szerbajkuak reszerol onkenytes
.engedmenyek akkent tettettek, miszerint az olah re~z, mely a kovetek szamat
kevesli, maga maganak ezen szamot tetszese szerint hatarozza, s noha ez
:alkalommal abban mar meg is tortent a megallapodas, mi~zerint a szerbajku
-fel csak het es az olah resz, tiz kovetet valaszon, ,- meg is az ut6bbi azon
,oknal fogva, hogy az e megyere eso 17 szam igen csekely, s hogy velemenye
.·szerint annak 28 kovetbiil allania kellenek a valasztashoz jarulni nem akart.
:Mind ezen nehezsegeket olyanoknak allitottam en, mint a melyek a congres.sus rendezesere tartoznak, s melyeket az ottan megpenditendo rendezesi
kerdesre elohozni s elintezni lehetne, - de melyek, ha most magok val6sâgaban hagyatnak, is, ugy a gyiilekezeti targyakra mint a rendezesi kerdesre
:nezve semmi kovetkezmenyeket nem sziilnek; azonban effele alapos felvila.gositas az olahajku ,resz e16tt mit sem nyomott, mert az bar eme szavaim
igazsagat elismerve csak meg es az on szâmitasa szerinti kovetszam es a
;gyiilekezeti hely iranti eszrevetelei mellett maradvan, a valasztast6l vissza
'vonult. A szerbajku resz, maga valasztâsi jogaihoz elobb ragaszkod6lag,
.1<6veteit valasztani kivanta ugyan; es en e torvenyes kivanatnak engedve
.kesz lennek az igy eme resz âltal megvâlasztandott kovetekkel a karlovici
,gyiilekezeten megjelenni; de a jelenkori mozgalmak, es hihetolegi izgatasok
idejeben- hol mindket ajku nepnek megyes fopâsztorsagat kepviselem-tanacsosnak, sot a tomerdek sok nep itteni egybesereglese pillanatâban
.-egyhazom epsegevel megegyezonek nem tartottam mind addig, mig a fennebbi
.kerdesek a f6melt6sagu ministeriumnal fel nem oldatnak s mig a ket kiilonbozo nyelvu nep ugyan azon egyhazi kormany alatt all, az egyik ajku hiveimnek
itthagyâsaval, a masik ajkuakkal kovetvalasztast megtartatni; mely veszelyt
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urmare, popoarele de diferite grai uri să fie în mod just reprezentate în eparhii;.
deci numărul membrilor ce vor fi trimişi să fie stabilit în proporţie şi cu m.nnă
rul celor de alt grai; dar mai ales membrii care reprezintă locuitorii eparhiei
mele de grai sîrbesc şi cei de grai românesc să fie aleşi separat;
3. la secţia ortodoxă a Ministerului să fie angajat şi personal românesc:
spre folosul religiei şi al naţionalităţii române.
Aceste deziderate, de care, cei de grai românesc leagă viitoarea lor participare la Congres, au fost lăsate pe seama unei comisii alese din sînul celor
ce vorbesc româneşte, spre a fj î_nfăţişate Ministerului. Comisia se va prezenta.
în aceste zile la Budapesta. In ceea ce mă priveşte, eu m-am străduit din
1'-ăsputeri să-i readuc pe făgaşul legii şi al decretului ministerial pe cei de opinie·
contrară. Am arătat în mod deosebit că subiectele congresului sînt de aşa
natură, încît ele îi privesc deopotrivă, fără deosebire de limbă şi naţionalitate,.
pe toţi cei ce aparţin acestei biserici; ele exprimă toate interesele bisericii
si ale educaţiei. De· aceea chiar dacă toţi delegaţii s:..ar alege numai de cei
de grai românesc,. foloasele. pe care le-ar dobîndi acolo ar fi în mod necesar
extinse asupra tu.turor enotiaşilor bisericii. Din partea celor de grai sîrbesc
s-au făcut concesii benevole în sensul că au admis ca partea română, care
consideră numărul trimişilor prea redus, să-1 hotărască ea însăşi după voia
sa; în acest sens s-a şi ajuns la o înţelegere ca partea de grai sîrbesc să aleagă.
şapte, iar românii zece delegaţi; totuşi, pînă la urmă n-au fost de acord să.
procedeze la alegerea lor, susţinînd că numărul de 17 trimişi este insuficienL
şi că, după opinia lor, delegaţia din acest comitat [Timiş] ar. trebui să fie
compusă din 28 de reprezentanţi. Eu am: specificat că prin natura lor aceste
greutăţi aparţin de competenţa congresului. Acolo s-ar putea rezolva cu prilejul dezbatehi chestiunilor organizatorice. Dar chiar dacă se vor lăsa in
starea lor de acuni, ele nu vor avea nici o repercusiune asupra subiectelor
congresului şi asupra chestiunilor organizatorice. Dar asemenea explicaţii
temeinice nu au fost luate deloc în considerare din partea celor de grai românesc. Deşi dreptatea acestor cuvinte ale mele a fost recunoscută, au rămas.
la numărul de deputaţi calculat de dînşii şi la locul congresului fixat de ei,.
retrăgîndu.:.se de la alegeri. Partea de grai sîrbesc n-a renunţat la început
la drepturile sale de alegere, dorind să-şi desemneze delegaţii. Gedînd acestui deziderat legitim am înclinat să mă prezint cu delegaţii aleşi de această
parte la congresul de la Karlowitz. Dar mişcările din această etapă plină de
agitaţii n1.-au determinat să, ţin seama că eu reprezint, în calitate de suprem
păstor al eparhiei, poporul de ambele graiuri. Or, în acest moment nu e
potrivit să se adune o masă imensă de oameni, pînă cînd chestiunile de mai
sus nu vor fi lămurite la în.altul Minister. Totodată, pînă cînd poporul de două
graiuri diferite stă sub aceeaşi cîrmuire bisericească, nu consider consult,
pentru integritatea bisericii, să procedez la alegerea trin1işilor, părăsindu-i
pe o parte din enoriaşii mei de un grai şi alegînd delegaţii de alt grai. Acest
pericol a fost înţeles şi de alegătorii de grai sîrbesc. Temporar ei au renunţa't
s~l beneficieze de dreptul lor de alegere. Dacă, în pofida acestui lucru, este
inevitabilă alegerea membrilor congresului pentru data fixată sau pentru.
o altă dată ce va fi stabilită, atunci aştept ca ea să-mi fie adusă la cunoştinţă.
Mă încumet să atrag atenţia onoratului :Minister: că oricînd se va ţine congresul, alegerea membrilor ce. vor fi tritnişi acolo nu se poate efectua fără.
a se stabili dinainte numărul lor în proporţie cu ponderea celor de alt grai~
Aşadar, satisfacerea dezideratului, pomenit sub punctul nr. 2, este inevitabil
necesară.
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Mărite

domnule conte guvernator regal!

Adunarea de la Blaj, care a început la 15 mai angl curent, a continuat:
în _17, cîn~ a luat sfîrşit. Vă. în~i_ntăm anexat aici relatările colegilor
nostri din comitetul/ permanent tnmiŞJ acolo.
' Din aceste relatări, ~ecum Şi din evenimentele cotidiene ce mi-au
parvenit, reiese că în fruntea mişcării româneşti stau asemenea persoane"
care aţîţînd pofte fără margini fac imposibilă transformarea paşnică a patriei.
noastre.
· Este fără îndoială un fapt ce nu poate fi negat că [diferiţii] comandanţi
militari trimişi pentru menţinerea ordinii nu au primit nici o. îndru1nare,.
pe baza căreia ar fi trebuit să se supună dispoziţiilor autorităţilor civile.
Dimpotrivă, toate acţiunile lor atestă că ei cochetează cu poporul înfuriat
si cu agitatorii lui. Prin comportarea lor rău intenţionată, ei au înrădăcinat
in popor credinţa, potrivit căreia sensul mişcării este agreat de împărat..
Repercusiunile nefavorabile ·se şi văd, deoarece, pe lîngă intenţia abolirii
virtuale a relaţiilor urbariale, începe să se răspîndească şi ideea nefericită
a împărţirii pămînturilor.
De aceea, cerem cu respect excelenţei voastre, în interesul menţinerii
[poziţiilor] noastre şi a patriei, să binevoiţi a emite o ordonanţă către comandanţii militari care vin între noi, ca indiferent de grad să nu se amestece
în evenimente cu aprecieri sau dezaprobări, dînd astfel directive; dimpotrivă
ei să fie obligaţi a îndeplini întocmai tot ce li se ordonă de către autoritatea
civilă. Altminteri, nu putem răspunde de ordine şi pace.
În continuare, rămînem cu statornic respect slugile umile ale înălţimii
voastre.
Din partea comitetului permanent al comitatului Alba de Jos
Aiud, 18 mai 1848.
pînă

Benedek J 6zsef, prim jude
Pogany Karoly, prim jude
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr.

1266/1848. Foto: 3064-3065
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Sînpaul, 18 mai 1848
Nagymelt6sagu R6mai Szentbirodalombeli gr6f, Csaszari kirallyi kamaras, val6sagos belso allomanyi titkos tanacsos, Foispany es Fokormânyz6 ur, Kegyelmes uram!
A balasfalvi gyulesnek megis azon eredmenye lett, hogy a ·kiikiillovâri uradalom urberessei tartozasaik tellyesitteset makacsul meg-·
tagadtak, a ba torleti bizotmany reszerol a keriiletbeli fobir6 Wita Samuel
van kirendelve, es ha az o rendelkezesei foganatlanok tanalnânak lenni,.
akkor katonanak kell oda menni, ezen ellenszegiilesben egymagâban csekely,.
de erdekes kori.i.lmeny mutatkozott, egy magyar asszony torokbuza foldenek
kapallasât61 elkergettetett, hogy 6 annak a foldnek hadgyon beket, mert
a fOld az olahoke.
183

nobililor,> de<;>arece se t~m fo~rte ~ult c?- 'vor ·fi trădaţi. În caz de nevme
aş putea, ayea încr:dere" înt'r~o c__ompanie d~ drago~i ~i~1. ~agăr.
"
.
Asa-zisa garda· cetaţeneasca a fost deJa constituita 1n sensul ca 2-3sute de 'tineri şi persoane mai în vîrstă s-au strî:qs la Tîrnăveni. Aici au întocmit în mare grabă nişte statute, în care s-a hotărît clar că poporul de rînd
va fi acceptat. şi el. Comandant a fost ales contele Haller La jos, iar adjunct.
Szentpali J 6zsef. Au depus j?rămîntul solemn că vor fi credincioşi regelui,
şi patriei.
. . · ·
Să dea Dumnezeu ca rezultatele acestor intenţii blagoslovite să nu
pricinuiască vreun per~c~l. R~:P<?rtî~du-~ă. ce~e de mai sus, rămîn cu respect
uroilul serv ·al preamantulu1 Şl m1loshvulm domn.
Sînpaul, 18 mai ·1848.
Grof Haller Ignac, con1ite suprem
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1262/1848. Fato: 3050-3052.
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Cm·ei, 18 mai 1848
1Y1iniszter Ur!
A megyei hat6sag ideiglenes gyakorlatât rendezo 1847/8d evi XVIikr
torvenycikk reridelete szerint alkotott megyei bizotmany a foispani konnanyom alatt all6 Szatmar megyeben elso iileseit foly6 h6 16an kezdven, elso
feladata volt a tiszti karnak; a XVIIik torvenycikk szerii helyettesites utjan
kiegeszitese, mellyet az elso alispansagnak Korda Lorinc halala altali Inegiiresedese sziiksegesse, a tiszti karnak a masod alispan lekoszoneset koveto,
majd altalanos lemondasa pedig szinte atallanossa tett. Mi m6don, es mino
sikerrel teljesitetett ez? a jegyzo konyvnekide .j. ala csatolt kivonata elo
adja; -mit csak azon nyugtat6 megjegyze?sel ldserok fel miniszter urhoz,
miszerint a rend, bâr a helyettesitesi eljaras, bizotmany nepessegehez kepest
eleg elenk volt, leg kevesbbe sem zavartatott. A szolgabir6i karnak, es megyei
szamvevosegne'k, a foldes uri hat6sag Inegsziinte folytan, ugy SZÎhte a tiszti
iigyeszetnek, es alispani hivatalnak, a napi mozga1mak, es kicsapongasok
altal, a jegyzoi hivatalnak pedig a megyei elet atalakulasa mellett tetemesen
szaporodott teendoi c hivatalok egyeneinek szaporitâsa t siirgetve igenyelven;
mâs reszriil pe dig a koz ba torsag, es rendorseg szolgala tjâra rendezett kef ·
biztosnak mar a Helytart6-Tanâcsra ismetelve felpanaszlott, es az e hivatalnokoknak kettoztetesevfi orvosoltatni siirgetett elegtelensege, e terjedekeny es nepes megyeben na,.onta nyomaszt6bbâ valvan: a bizotmany a szolgabir6i kart egy kozepponti szolgabir6val es eskiidtel, a szâmvevoseget-'a foldesuri szam-vizsgâlatnak rea szallasa tekintetebol ket~ket szâz pengoforinttal evdijazand6 3 egyenekkel, - a tiszti iigyeszetet, es jegyzoi hivatalt
tovâbba, egy egy fizeteses egyennel szaporitatni, - az alispânsâg melle egy
toll vi vot adatni, es mind ezeknek, mind pedig a Helytart6-Tanâcsnâl mar
ismetelve siirgetett, ket uj csend biztosoknak a rendszeresitetese erânt, a·
11iniszteriurnot megkerni hatarozta: mit addig is, mig a megyei felterjesztes
Miniszter ur elebe· jutna, a sziikseg iranti oszinte meggyozodes buzgalmaval
Miniszter -L1rnak figyelmebe aj'ânlani nem mulaszthatok.

a
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tense · toate acestea impun sporirea urgenta a membrilor pon1enitelor oficii_

Totodată s..:a făcut din nou o plîngere către Consiliul de Locotenenţă referitoare la detaşarea celor doi comisari pentru a a3·;r;ţta securitatea publică şi
politia. S-a arătat apoi că este necesară remedieFea. situaţiei prin grabnica.

dublare a funcţionarilor în acest întins comitat -cu o populaţie num.eroasă,
unde situaţia devine zi de zi mai apăsătoare. Comitetul a urgentat de repetate·
ori Consiliul de Locotenenţă să aprobe completarea: corpului de juzi nobiliar
cu un prim-jude nobiliar şi cu un jurat; a contabilităţii cu trei persoane, cu O·
salarizare anuală de cîte două sute florini de argint, deoarece ea suplineşte
revizoratul financiar nobiliar [desfiinţat]; at proouraturii dregătoreşti şi al
oficiului de notariat cu cîte o persoană salarizată'jt a cerut, de asemenea, un.
concepist pentru oficiuLvicecomiţial şi înca~rarea definitivă din partea minis-terului,,.;!sSţ~oţ_.~oipqliţ!ştL- Nu p~.să::omitem.a .aduce toate acestea la
cunostinţa domnului ~ministru, cu zelul convingerii sincere a necesităţii lor,.
înainte ca ele să ajungă în faţa domniei voastre din partea comitatului.
în timpul consfătuirii comitetului [permanent], printre alte subiecte·
a atras atenţia în mod deosebit cazul preotulpi unit Moise Noac din Hurezu
Mare. Încă în timpul poposirii mele aici, localitatea tnenţionată a înainta
repetate plîngeri. Potrivit acestora, preotul s-a autonumit căpitan al gărzii
cetăţeneşti; a numit cu de la sine putere un locotenent şi caporali; pentru
ca această functie a sa, uzurpată, să aibă oarecare autoritate, a obtinut un
steag; de asem~nea, sub pretextul funcţiei, împovărează localitatea 'cu dife-rite servicii de gardă ;_totodată nu încetează să provoace încontinuu neinţe-c
legeri între locuitorii de grai românesc şi şvăbesc ai localităţii; pentru a-i.
întărîta mai intens pe şvabi, pe baza unei dispoziţii date de el, sigilul comunei
a fost luat de la actualul jude sătesc şvab, pretextînd instigator că ac€sta ar
putea unelti cu proprietarul moşiei în, dauna satului. Eu am ordonat ca aceste·
acuzaţii să fie imediat investigate. In caz că se vor adeveri, am dispus să
se desfiinţeze titlul uzurpat, s~ se restituie judelui sigiliul şi să mi se rapo1;teze,
' despre aceste circumstanţe. Intr-adevăr, ca rezultat al investigării, parohul
acuzat a fost găsit vinovat. Pe de altă parte, comitetul pentru menţinerea_
ordinii din învecinatul Solnoc de :Mijloc a adus la cunoştinţă în mod oficial
acestui comitat că numitul preot răspîndeşte în localităţile jurisdicţiei vecine
noţiuni false despre libertate, prin care se ameninţă deja proprietatea moşie-
rească. De aceea, judecătoria acestui comitat a ordonat efectuarea unui rechi-zitoriu duhovnicului încă înaintea sedintei comitetului. Comitetul, aflînd
despre acestea cu prilejul dezbaterii' plîngerii învecinatului comitat Solnoc,
nu s-a mulţumit cu măsurile întreprinse de judecătorie, ci a hotărît arestarea.
imediată a preotului acuzat.
De altminteri pentru a înfăptui obligaţiile ce decurg din circulara nr..
538/B din 2 a l.c., cu promptitudine cuv-eniţă de cetăţean, îl informez pe·
domnul ministru că am refacut situatia internă a comitatului meu într-:ostare cît se poate de satisfăcătoare pri~ folosirea ajutorului armatei de aici,.
care este indispensabil.
Rămîn cu respect patriotic servul domnului ministru, oricînd la dispozi-ţie

oficială.

Carei, 18 mai 1848.
Gr[ of] Karolyi Gyorgy, comite suprem·
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i 1\Hniszteriumi Leveltâr.
Belfgyminiszterium, nr. HOJ 1848.E. Foto: 592-594.
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oraşului d~o lipsă de arme şi: de1nuni_ţii. Dac.ă r~rn.âilij int.?.rîtaţi adunaţi ~pcă
la Bia,j s-ar năppsti cumva asupr~ 1 oraşului. no~_ţr,u-, ):1-:-ar av,ea posibiljţatea
să se .ap~re nici pe sine însăşi şi· nid pe Mic aş~. D~:p. cauza deţinerii lui )VIi<; aş
.aici nervozitatea est~ atjt <;le Ţna:re, .încît, cladi: din a,c,est motiy ş,e y~. iv;i
.o revoltă, atunci nici e1.1, riici funcţionăriţnea nu vow putea să ne a;;up1ărn
.răspunderea, Implorîndu-vă ~ne~ o dată,. CU: adîn~ă stiJUă, să ni se. tŢ;imită.
<le urgenţ~ inilostiye dispoziţii, rămîn cu acelaşi respect un1ilul sery ft~ exce~
lentei yoc,tstre. .
·
' T.îrgu Mureş, )8., mai 1848. .
..,.._,

Lazăr Janos·, jude prJWar
din Tîrgu -~l~reşi
.,
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr.
· 1

d18J1848. Foio: 3025-3026

V. doc. 104.
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Şu.muleu,

... ·1

18 mai 1848

N agymelt6sagu gr6f, Kiralyi Fo_kon:nanyz6 Ur! :, . Kegyelmes · pram!
Hogy nagymelt6sagod lTI.int a csend es kozboldogsagot · mindenkor
szîvenhordoz6 fobb eloljar6nk elOtt e kormanyom alatti torvenybat6sagban minden legkisebb mozgalom azonnal tupva legyen, ide fqgom
a Marosvasarhelyt bovebb. k,imîvel6desekkel foglq.lkoz6 belfoldi szekely
ifjtlsag, nevezetesen a most;1ni katonaskodas terhei orvoslasa tekintetebol
.a: tisztseghez intezett felszollîtasat azert is., hogy rnivel az ithoni sejtelmek
:Szerent fel fog terjesztetni a katonai eloljar6k altal be kîvant olyaten kozsegi
nyilatkozat is, miszerent a katonak a mar megszokott katonai rendszerbeni
megmaradasokat 6hajttyak, lehessen latni, hogy azok, kik tavol vannak,
:azokkal egyutt, kik a katonai szoross fenyitek miatt ithon sz6lani sem mernek,
.az ebeli szukseges javîtast val6ban 6hajtyak. Mi okon az itten is nagyobb
mertekben bekovetkezheto forrongasok megel6zese veget, az e targyra nezve
<>rszagosan kinevezett es radicalis, gyokeres javitast ajanl6 bizottmany
:munkalatanak bevegzese val6ban szukseges. Alazatos tisztelettel maradvan
nagymel t6sagodnak alazatos szolga j a.
Csiksomly6n, punkosd h6 18an 1848.
~egforr6bban

Balasi J6zsef, fokiralybîr6
Preamări te

. domnule conte guvernator suprem! Milos ti ve domn 1

. Măria voastră, dregătorul nostru de frunte, care totdeauna aţi purtat
'in suflet în modul cel mai. fierbinte liniştea şi fericirea publică, pentru a vă
face cunoscută cu promptitudine şi cea 1nai măruntă mişcare din jurisdicţia
-ce o cîrmuiesc" anexez apelul către dregătorin1e, întocmit de tineretul secuiesc
-de aici, cu prilejul dezbaterii ample de la Tîrgu Mureş ·a problemelor_ cultu..,.
iifale, .unde :s-a ridicat chestiunea necesităţii ameliorării sarcinilor militare
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foa elo keriilni. Keso midon tobb jambor csaladok aldozattyai lesznek a
:ifei bosziilt nepnek. Tovabbra is tisztelettel maradtam melt6sagos fo kiraly
bir6 urnak alazatos szolgaja
Dalnok, majus 18. 1848.
Lazăr

Da vid, alkirâ.lybir6

Onorabile domnule jude regesc suprem!
Sub nr. 782 v-am mai raportat despre unele mişcări şi violenţe care au
-tulburat liniştea. Referitor la investigarea privind uciderea sărman ului, om
-din Breţcu, anexez aci în copie, sub .j., raportul onorabilului jude npbiliar
Cseh Ignac, împreună cu înştiinţarea în copie anexată aici sub .jj. ·a nobilului
:regiment de cavalerie. Acestuia eu i-am trimis deja de asemenea o înştiinţare .
.Anexez aci, tot în original, raportul păzitorului ordinii din'Iocalitate despre
-cazul din Turia sub ///.,deoarece acesta nu 1-a relatat mai amplu, deşi judele
nobiliar i-a cerut s-o facă. Sub.////. [anexez] informaţia deprimantă a avocatu1ui despre cazul de la Estelnic. Am dispus ca toţi membrii [comitetului] pentru
~-menţinerea ordinii publice şi juzii nobiliari să raporteze imediat despre eve~niment:ele ce contravin şi tulbură liniştea. După cuin s-a putut observa însă,
:nu îndrăznesc, deoarece [apreciază că] îşi periclitează atît securitatea perso:nală, cît şi averea proprie. De altfel şi-au exprimat nemulţumirea faţă de
mine fiindcă raportez despre aceste lucruri. Au început totuşi să-şi dea seama
-că nu au dreptate şi şi-au cerut iertare. Acum şi Dalnicul este mai liniştit.
Raportul comisarului despre cum s-a petrecut nemaipomenita şi trista tulbu:rare. a liniştii din Estelnic a f9st trimis sub X. Din partea contribuabililor
nu se observă nici o miscare. In mai multe sate se asteaptă în liniste să se
·extindă violarea chiar şi' a proprietăţilor seculare, ceea' ce ar ,pricinui' în viitor
·.o păgubire considerabilă a statului. Pînă nu vor veni dispoziţiile de sus,
:am considerat oportun să somez cele două regimente de a da' porunci efectivului lor în sensul respectării legii şi al încetării acţiunilor violente; dacă inten·tionează să facă ceva la sate, atunci să actioneze prin adunările sătesti; toto~at~i, numele celor ce vor fi iniţiatorii v;eunor acţiuni să fie menţionate în
procesul verbal al satului, pentru ca pe viitor ei să dea socoteală despre
faptele îndrăznete si nu cei nevinovati. Acum, sub egida presei libere si a
oSuspendării pedepsei cu bîta, s-a răspî~dit ideea că n-ar mai exista lege şi că
:s-ar putea face totul după plac.
În fine, ar fi foarte necesar să se solicite introducerea judecătoriei stataJ
-riale pentru instigatori, tîlhari de drumul mare şi pentru alte categorii peri·.culoase. Aceasta este dorinţa comună a poporului, deoarece se poate prevedea
ameninţarea securităţii persoanei, după ce cea a averii a fost deja periclitată.
'Dacă s-ar lua măsuri numai după ce mai multe· familii cumsecade vor cădea
victime poporului furios, ar fi prea tîrziu. Rămîn în continuare servul umil
al onoratului domn jude regesc suprem.
Dalnic, 18 mai 1848.
Lazăr

Original.

David, vicejude

rege~c

Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 7087/1848. Foto: 21.742-21.743
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Tîrgu Secuiesc, 18 mai 1848
Melt6sagos Fo Kiraly Bîr6 Ur!
Allcsernatonba allomasîtott fohadnagy Benko Dienes ur azt jelenti . .
hogy az uzoni eskiidtseg s nemely nemes egye~ek egy felszollitast koroztettek,.
amelyben a katonaskod6 szekelyseg kiildottjei altal egy gyulesre hîvatik:
meg, minek kovetkezteben. nemes ·Kezdi szek nemely falvaib61 a kiildottek
mult vasarnapon Allcsernatonba meg is jelentek de tobben hibâzvân ..
meghataroztatott, hogy a kituzott gyuleş a 1egk6zelebbi vasarnapra tetes..:
sen ât.
Amint a felhozott jelentesbol ertesiilve vagyok, az celoztatik, hogy
minden· szekbol ket szekely katona Kolozsvarra kiildessek, kik ott a hâromszeki kovetek tenyei felett vigyâzvân, kiildoiket minde11 a katonâskod&
szekelyseget erdeklo~ targyalas ala jovendo dolog felOI' folytonoson kimerîtoleg ertesitsek.
.
.
'
U gyan Csernâ tonba a nemzeti orseg felâllftasa vegett Iepesek tetetnek".
abban netness·ek, katonâk es k6zaa6z6k bevee'ndok- allît6lagoson att6!
tartvan, hogy jovendobeli rendetlens'egeket csak ezaltallehetne meggatolni"
En mind a ket reszben, a mennyiben tollem ·kitelhetett rendelkeztem,.
s ezt megelozoleg tegnapi ertekezesiink ·nyomân ·a- falu11kenti rendorsegek
elallitasât, a bizotttnânyok szetkiildozeset meg -tegnap elinteztem, s azert
most nem marad egyeb hatra, mint a fennebbiek felol a melt6sagos fo kirâlybir6 urat hivatalos barâtsâggal ertesiteni, egyuttal megjegyezven, hogy
nem mulattam el ezt egyszersmint Sombory ezredes urnak is megirni.
Lev€n egyebarant szokott tisztelettel a melt6s-âg~f5i{ifâ!y bir6 uriîak
alazatos szolgaja.
Kezdivasarhelyt, majus 18â11 1848.
Dobay, ezredes
Mărite domnule jude regesc suprem!

Locotenentul major Benko Dienes, cu reşedinţa la Cernatu de Jos ..
raportează că juraţii din Ozun .şi unele persoane din rîndurile nobilimii au
pus în circulaţie un ap~l, prin care reprezentanţii grănicerilor secui au fost
chemaţi la o adunare. In urma acestuia, trimişii unora din satele nobilului
scaun Kezd s-au şi prezentat duminica trecută în localitatea Cernatu de
Jos. Lipsind însă mai mulţi, s-a stabilit ca propusa adunare să fie mutată
pe duminica- următoare.
Aşa cum ~înt informat din raportul ce mi s-a adus, se intenţionează
ca din fiecare scaun să se trimită la Cluj cîte doi ostaşi secui. Acolo să supra.:.
vegheze faptele deputaţilor din Trei Scaune şi să raporteze amp1u şi permanent celor ce i-au trimis despre toate lucrurile care-i interesează pe gră
nicerii secui; la fel şi despre subiectele propuse pentru a fi dezbătute în

viitor.
La Cernatu de Jos, se intreprind de asemenea
ţarea gărzii cetăţeneşti. In ea sînt acceptaţi nobili,
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măsuri pentru înfiinostaşi şi contribuabili

de rînd, deoarece sînt temeri că dezordinile din viitor, după cum. se pare,
numai prin ea se vor putea stăvili.
Eu am dispus în ambele chestiuni după posibilităţi. În unna consfă
tuirii noastre de ieri am aranjat anticipat să se trimită comisii pe sate; care
să se instituie în pază pentru asigurarea ordinii. Acum nu-mi rămîne altceva·
de făcut domnule· jude regesc suprem decît să vă înştiinţez pe măria voastră în mod oficial, cu amiciţie, despre cele de mai sus. Totodată menţionez
că despre cele de mai sus n-am omis să-i relatez în scris şi domnului colonel
Somb.ury.
De altminteri rămîn cu obişnuitul respect umilul serv al măritului
domn jude regesc suprem.
Tîrgu Secuiesc, 18 mai 1848.
colonel Dobay
Original Arh. St. Sfîntu Gheorghe. Fond. Scaun. Trei Scaune. Acte prezidiale,
nr. 198fl848. Foto: 7732--,.7734.
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Lunea

Mureşului,

18 mai 1848

Meţt6sagos Fo Kirâlybir6 Ur!

A szâsz birocratianak azon istentelen gonoszsâga- melyel az ide mellekelt nyomtatvânyb6l meg lâthat6 pokoli tervei szerent, celui tt'.izte, az
erdelyi mindenfele nemzeteknek edgymas elleni ârmânyos ingerlese âltal,
a magyarsag fenn maradasânak egyediili menedeket, az edgyesiilest meggâtolni 1 - ki tudgya mily alattomos utakon sikeriilt, itten Szekely Kocsârd
helysegeben es nehâny ertetlen, onn erdekeket es fenn maradhatasnak edgyetlen nlenedeket nem esmero egyeneket s azok altal ertetlen polgâr târsaink
tobbseget azon alhiedelemre csabitani, mintha a Magyarorszâggal val6 edgyesiilese Erdelynek, 5k Ferdinand felseges fejedelmiink kirâlyi kegyelmes akarata meg nyugvâsa ellen inteztetnek hazânkban, s ebbol foly6lag, a gyrâs
gyt'.iles olta, edgyik edgyhâzunk tornyân fiigott nemzeti szint'.i lobog6nk,
felseges kirâlyunk 5k Ferdinândt61 val6 el es a Magyar orszâg âltal âl hiedelmeik szerent regi j6 kirâlyunkt61 val6 el âllâssal, Magyarorszâgon lett
uj kirâly Istvân fo herceghez val6 szegodesnek es pârt iitesnek szinet hordoznâ. Mely el âradott bal velemeny kovetkezteben mâi nâpon csak azt
vettiik eszre, hogy ·szekely polgâr târsaink nagy resze edgyben gyt'.ilven ~
a nemzeti lobog6t tornyunkr6l le vette, mely tetemeny magâban veve kiilomben riem sok figyelmet erdemelne, de tekintve azt, hogy a hazânk jelen
lazas es kiilonbozo kitoreseket el6 idezheto bonyodalom âllâsâban az ilyeten
rosz pelda - az ezzel, a fennebbi fonâk s meg tobb olyaten el âradott szerencsetlen eszmekkel- melyek itt hitelt tanâltatnak, melyeket mind irâsba
is sorolni kepesek nem vagyunk- oszve tanâlkozva, s a fondorlatok alattomos ingerkedesei âltal naponkent tâplâltatva mily szerencsetlen hatâst sziilhetnek csak a kozzel levo orszâg gyt'.iles be kovetkezteig is sziiksegelt nemzet
orseg es vedelmi intezkedesek oszve zavarâsâra, honfi kotelessegiinknek
16-

e. 372

în numele sfînt al salvgardării patriei şi al naţiunii noastre [maghiare]
cerem onoratului domn jude regesc suprem acest minim sacrificiu. Rămînem
cu sinceră stimă servii umili ai onorabilului domn jude regesc suprem.
Lunea Mureşului, 18 mai 1848.
Foszt6 Karoly prim supraveghetor al localităţii
K6nya Istvan, supraveghetor secund
F.oszt6 Ferenc, membru al gărzii cetăţeneşti
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. Scaun.

şi

Arieş.

Acte prezidiale, nr. 264/1848.

1 Nu era vor ha de supravieţuirea poporului maghiar, ci de salvarea
politice ale virfurilor stărilor privilegiate prin uniunea cu Ungaria.

poziţiilor

economice
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Cluj, 18 mai 1848
Felseg~s

kiralyi fo Igazgat6 Tanacs!

Idei piinkosd h6 16 napjan 5758/u. 153 szam alatti rendeles 1 kovetkezeseben a vajdahazi gorog egyesiilt lelkesz es a dragi uradalomban tortent rendetlensegek okoz6juk elleni ki nyomozast be vegezve azt ket kiilon
kottetben A. es B. betuk alatt ide mellekelve be mutatom. Melyekbol kifoly6lag valamint a n1ar le tart6ztatott dragi gorog egyesiilt lelkeszt - ahejti
szelid ki kerdezese es a sziikseg eseteben val6 szembesittesek be vegezesek
utan, torvenyes kezes levelnek be adasa mellett el bocsatand6nak, ugy a
vajdahazi gorog egyesiilt lelkeszt is mint Doboka megye al ispanya altal
torvenyes kezesseg ala val6 tetettetese utan - n1indket lelkeszt koz kereset
ala vettendonek tartom - s mind kettojiiknek eddigi lakta helysegekbola fogarasi gorog egyesiilt piispok omelt6saga utjan mas megyekben val6
âtteteteseket celszerunek tartom. A boncidai bortonben letart6ztattaknak
is (mint nem magok fejektol kezdett torvenytelen esemenyek indit6j6knak)
kezes level melletti elbocsattatasokat kerven. Tisztelettel maradtam
a felseges kiralyi fo Igazgat6 Tanacs alazatos szolgaja
Kolosvar, Piinkosd h6. 18an 1848.
Szab6
Mărite

Consiliu gubernial

J 6zsef,

tartomanyi biztos

rege~c suprţm!

Conform· dispoziţiei nr. 5758/u. 153 din 1 mai al acestui an 1 am ter-,
minat investigarea preotului greco-catolic din Voivodeni. El a fost iniţia
torul dezordinilor petrecute pe domeniuţ din Dragu. Concluziile le prezint
aci anexate în două volume separate sub literele A şi B. Pe baza lor, după
încheierea la faţa locului a unui indulgent interogatoriu şi a confruntărilor
necesare, consider că preotul greco-catolic din Dragu, arestat anterior,
împreună cu cel din Voivodeni, declarat în mod legitim vinovat de către
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Din ele excelenţa voastră vă veţi lătrl.uri. Rămîn cu stima umilă, milostivnlui meu domn, sluga supusă a preaînălţimii sale domnul conte guvernator.
Cluj, 18 mai 1848.
Szab6 J6zsef, C()misar teritorial
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1247fl848. Foto: 3021-3022.
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Jibou" 18 .n1ai 1848
Belugyminister U r !
. Foly6 h6 15 en Zilahon, Kozep Szolnok mcgyere. nezve, 17 en P.edig
Zilah vârosâra nezve Asztalos Pal es Vay F~renc, biztoss~gi tago~kal egyiitt
a visszakapcsolast iinnepelyesen telyeMtettiik; mirol ideiglenesen azzal
teszem jeleritesemet, hogy ezt a jelen voit nep nem csak rokonszenvel, de
lelkesedessel is fogadta 1 . En addig is, mig az ideiglenes viszonyok szabalyozasa iranti munlkalatunkkal egeszen elke3ziilhetnenk, az utasitasunkba
foglatlt alapelvek nyomân sziikseges felvilagosîtassal egybekapcsolva
sz,Oval tet tem rendeleteket, es igyekezte1n nemcsak a kedelyeknek minden
reszroli megnyugtatâsara, hanei:n egy erette tett anyagi aldozat roppant
sagat, s azok irant kiknek ezt koszonheti, halat erezzen 2 •

Jibou, 18 mai 1848
D01nnule ministru de interne!
Împreună cu comisarii Asztalos Pâl şi Vay Ferenc am realizat la
Zalău,

în mod solemn, anexarea comitatului Solnocu de Mijloc în 15 luna

-curentă iar a oraşului Zalău în 17. Inaintez un raport provizoriu cum că

poporul care a fost de faţă a întîmpinat aceasta nu numai cu simpatie, ci şi
asemenea, că am dat dispoziţiile verbale, împreună cu
potrivit principiilor incluse în ordinul nostru, pînă ce
vom termina în întregi1ne lucrările privind reglementarea situaţiei provizorii. M-am străduit nu numai să liniştesc în toate privinţele spiritele, ci
si să se simtă recunostintă fată de cei ce au făcut imense sacrificii materiale
pentru ei 2 •
'
'
'

~u insufleţire 1 . De
lămuririle necesare,

Concept. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca.
Wessclenyi. Copierul de scrisori al lui Wes>elenyi Mik l6s.

Fond.

Arh.

fam.

'\

1

se

referă
2

Însufleţire~ de care vorbe?te b:~.ronul w~ ;sel~rlfi, m:J.nifestată cu prilejul anexării,

în primul rînd la expon.enţii 3tlrilor privile5iate tn'1ţh iare.'
E vorb::t de eli'Jerd.re3. iin io )l5.i3 şi im.;>ro?rietirirea ţăranilor.
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.ce juraţii care s-au dovedit a avea culpe majore, cu prilejul investigărilor
.anterioare, au fost arestaţi, trecîndu-se la confruntări şi la dezvinovăţiri. Am
-toată speranţa că după terminarea investigaţiei, a interogărilor şi a confrun-tărilor, precum şi a escorfării vinovaţilor, ordinea se va restabili în întregime.
])acă înălţimea voastră îşi da va consimţămîntul, intenţionez să-i las pe husari
tduminică la vatră.
În continuare mă încumet să raportez că, potrivit unor informaţii
particulare primite azi Ele prim-judele nobiliar de plasă şi de către juzii nobi-)
-liari, cei doi ofiteri detasati pentru a mă însoti au fost înlăturati amîndoi
'
' '
'
'
-<lin posturile lor oficiale. Întrucît au fost detaşaţi aici ca persoane ,oficiale
:şi misiunea lor nu s-a terminat încă, ofiţerii m-au întrebat în ce calitate ar
putea să rămînă aici în continuare, deoarece ei nu mai pot semna legal despre
·munca lor. Dată fiind conjunctura, au cerut să fie scutiţi de a-şi mai continua
·misiunea. Vă cer dispoziţii referitoare [la cererea lor] de a-i scuti sau nu?
Sau să-i ţin lîngă mine pînă la terminarea acestei lucrări? Dacă înălţimea
voastră veţi ordona în acest sens şi veţi da dispoziţii de a continua s-ă fie
:prezenţi în forma actuală, ei s-au arătat dispuşi să accepte. În continuare
mă încumet să pun întrebarea în faţa măritului domn baron, comite suprem
:şi comisar regal, asupra modului cum să procedez cu retribuirea zilnică a
.celor ce lucrează lîngă mine, întrucît a continua gratis asemenea munci ar
fi prea împovărător.
Rămîn cu respect servul umil al măritului domn baron, comite suprem
Hodod, 18 mai 1848.
Hatfaludi Elek
Original. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond.
lenyi. Actele comisarului regal Wesselenyi Mik16s.

Arh. fam.

Wesse-
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Viena, 18 1nai 1848
Becs, 1848 majus 18
Tisztelt Barâ tom !
Ma reggel azon vâratlan hir hallâsâra ebredtem fel, hogy a csâszâr
tennapi estveli 6râkban a csâszârnet61, Ferenc Kâroly fohercegtol s ennek
'csalâdjâ t61 kisertetve a fovârost - anelkiil, ho%y errol valakinek, meg csak
:a mini~teriuin tagjainak is elore legkisebb tudâsa lett volna- ide hagyta;
mely irânt ezen ide zârt hirdetmenybol bizonyoson ertesiilve. sietek azt
neked is tisztelt barâtom tudâsodra juttatni.
;a
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·Aiud, 18 mai 1848
N. Enyed

18~ 481.
5

:Nlelt6sâgos gr6f minister elnok ur!
Melt6sâgodnak Becsben mulatâsa alatt a cultus minister urt61 nyert
.engedelemmel Erdelybe utazvân, itteni dolgaimat rendezend6 s voJt kis
JJ.azâm utols6 orszâggyulesen koveti helyem elfoglaland6, eppen azoii csel:szovenyek szinhelyere erkeztem, melyek a ket haza legmagasabb s legidvo:sebh foladata- az uni6 ellen- itt szovetnek s eszrevetelem eredmenyerol
Melt6sâgodat es a magass lVlinisteriumot sietoleg tud6sitni kotelessegemnek
· tartottam.
Erdelynek minden magyar es szekely torvenyhat6sâgaiban az uni6
.eszmeje lelkesedett visszhangra es ho pârtolâsra talâlt, s bâr nem tagadhatni,
l10gy az urberi szolgâlatokriak s dezmâknak azzal kapcsolatban âll6 megsziintetese szâmos egyesekben keseru erzeseket tâmasztott, ezek mindazonâltal
sehol nyilvânos demonstrati6kban ki nem tortek 2, sem alattomos ârmânykodâssâ nem fajultak az egesz magyar es szekely foldon. Ellenben egeszen
maskent iitott ki a dolog szâsz foldon 3 , hol egy Becsbol mindig kegyencileg
pârtolt bureaucratia kezeben van a nepakaratnak mind arânya, mind nyilvânulâsa. Ez a hivatali tekintelys hatalomâltal maga szemelyenek s csalâdjai
:szâmâra patriciusi elOjogokat s zsarolâsokat bitorl6 bureaucratia,· ·melynek
Tendelkezese alatt milli6t felulhalad6 nemzeti penztâr âll, egyfdol rettegven
.az uni6 kovetkezteben nyakâra hâghat6 nepemancipati6t61, mâsfelOl feltven
.a nyomatekot, mellyel a kiilon erdelyi orszâggyulesen, csekely szâma s nem
magasabb intelligentiâjânak dacâra mint Erdely alkotmânyos sulyâban
kiszabott egyharmad resszel osztoz6, Becsb61 pedig mindig kivâltan pârtolt
.alkot6resz birf, ketsegbeesessel hatâros elkese:redessel szegiilt ellenebe az
uni6 eszmejenek, noha ket szâsz keriiletben u.m. Bniss6 videken es Segesvâr
·:szekben, melynek, mint Szekelyfold szomszedjai e derek nemzettel ·barât.sâgossab hangulatban eltek, gyengebbnek lâtszott ezen ellenszenv, sot egyelore uni6hozi sympathiâk is mutatkoztak, de ·a tobbiek s foleg Szeben hajthat1anok valânak. Azonban az egesz bolcs szâsz nemzet tanâcsot s m6dot tanâlni
.az uni6toli menekiilesre nem tuda, s ezert Becsbe. folyamodott hu agenseihez
.s regi pârtfog6ihoz, kiktol orommel fogadtatott a· folsz6litâs, s . az' a terv
koholtatott, hogy az uni6 letrejottet az olâh nemzet kozbeleptetese âltal
kell es lehet legsikeresebben megakadâlyozni. Ezen terv munkâba vetelere
killdetett le Becsbol Rosenfeld- gondolom, a conferentiai tollvfvo vagy
:annak testvere, elfogadtatott onkent nyuţott jobbja az erdelyi g6rog nem
·egyesiilt piispoknek, Sagunânak, ki hihetoleg Becsben is jârt ko,zelebbrol
:inegerosito diplomâjânak kivetelere; minden esetre fraternizâlţ az osmeretes
napokban a horvâtokkal s a kikindai 4 lâzit6kkal, s utasitâsok kiildettek
.az erdelyi katonai kormânyhoz, s megjelentek bujtogatâsi m{l.kodesre Sze'benben gr: Waldstein ezredesi helytart6 a 3k szâmu konnyu lovas ezredben
.s egy talâm ugyanazon ezredbeli tiszt gr. Alberti. A Becs-Szebeni terv kivi·telere elso lepes volt az olâh nemzet kebelebol bujtogat6kat nyerni meg
amltâssal es vesztegetessel s ilyenek szâmosan is talâlkoztak 5 , leginkâbb
.,a balâzsfalvi felsobb es als6bb klerusb61, kikben nagy bosszusâg lappang a
hazafiui loyalis gondolkozâsu egyesiilt gorog _piispok 6 , Lemeny ellen mi6ta
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biztosokkali ertekezes nelkiil, telesittetni megigerte, s ezeknek ellentmon.:.
.clasa nyoman is i geretet csak annyira m6dositotta, hogy azon hatarozatokat
·udvozli salve lovesekkel, melyekben a csaszar neve tisztelgoleg fog emlittetni,
mit eszerint vett teljesedesbe is. Illy connisentia fitogtatas mellett hatallyal
kellett birni a nepvezetok folytatott bujtogatasainak, mi szerint azzal
:amitak a nepet, hogy a katonasag megjelenese az olah nep mellett s az
.Ok allitasaik igazolasara tortent, hogy a magyarok a csaszar ellen felkoltek,
llelyebe Istvan fo herceget valasztottak kiralynak, ellenben nekiek a j6
:Ferdinandhoz, ki az olah nemzetet partolja s szabadda teszi, hiveknek
kell maradniok, minek jeleiil improvisalt nemzeti lobog6jok (setetkek, veres
·es feher), melle az austriai fekete sargat is kituzek s az ez.en amitasokkal
feltuzelt nepet az uni6 elleni nyilatkozatra buzditak, igen eszelyes politicaval arra is intven mindenkit s szoros feliigyelettel eszkozolven is, hogy se
reszegseg, garazdalkodas vagy eppen eroszakos kitores ele ne forduljon,
melynt~k ellene allani a katonasag kentelen leendven, annak reszokre
mukodese felOl terjesztett amitasaik hazugsaga kitunedett volna. Ami magat
.a tanacskozasok s hatarozasok folyamat illeti, .kezdodott a gyuh~s nagy mise
utan a szekes templomban, de kozfelkialtas nyomân azonnal attâtetett a
·mar e1nlitett helyre a falun vagy vâroson kiviil; ott ujabb mise utan kinyittatott a ket piispok elnoklese alatt. Elso tetemeny voit egy eskii forma
1\:eszitese, melynek tartalma: huseg a csâszarhoz es austriai birodalomhoz,
beke a hon tobbi nemzeteivel, huseg eletre-halalra az olâh nemzethez s
annak jogai kivivâsahoz; az egyesiiltek piispokenek kivânatara iktattatott
'be ezen sz6 utân "a Csaszarhoz" ez "es a hazahoz" 8 , a jog kivivâsi cikkhez
pedig ez ragasztatott "torvenyes uton". Ezen eskiit egyszerre tette le min'""
d.en olâh, es azok soraiban a mar emlitett N opcsa es ] orddn is. A gyules
tobbi reszeit, mely negy napokra terjedt, s a ket utols6ra fejenkent fel-fel
~huszas napidij osztatott ki esmeretlen keztol, mondanâm, ha Schmidt Conrad
a tekintelyes es diihos szâsz Szebenbol meg ket târsaval jelen nincs, egy
:petiti6 feletti sz6noklatok, annak megkeszitese, felolvasâsa s megallitâsatoltottek ki, harminc tagb61 all6 kiildottseg vâlasztatvan, mely azt ofelsegenek nyujtsa be Saguna fo es ·Napcsa mâsodvezerlete alatt, s szâz tagb61
;all6, n1ely Lemeny vezetese mellett az orszaggyulesnek adja be. A becsieknek
1najus 29 kere vâlaszt kell hozniok. Meg egy harmadik kerelemlevel inteztetett a kormânyszekhez Mikds Perene szabadon bocsâttatasa irânt, ki is,
mult h6nap kozepen vastag bujtogatâsaiert fogattatott el. A Becsbe s a
kolozsvâri orszâggyuleshez intezett fO petitio 16 pontokb6l âll, tobb figyelmet nem erdemlOk s foleg az olâh nemzetet mint olyat nem illetok 9 , melyek
mellett peldâul, hogy a bânyatized toroltessek el, a szelekbeli lakosok juhainak
·Olâhorsz~gban legeltetese partoltassek sat., kiemelendok ezek
1 Urberi szolgalatok, dezsmâk eltorlese ugy, hogy magok az urberesek
a foldesur kârmentesitesebe semmikent ne reszesiiljenek. Ebben arra van
·celzâs, hogy a kârmentesitesre a rendes ad6b6l semmi se fordittassek.
2 Kozterhek viselesebeni egyenlOseg
3 Az olahok hivatalviselesben es egyeb p~liticai jogokban mertekszere:sen reszesiiljenek.
4 Az allodiaturâk es colonicaturak vagy uri es urberesi birtok kiilonvalasztasa egy orszaggyulesi bizottmany altal tortenjek, melyben minden
nemzet nepessegenek szamahoz kepest legyen kepviseltetve, s foleg
5 Az olâh nemzet megegyezese nelkiil s tehâ t mielOtt az is orszaggyule.sen kepviselve nem lesz, uni6 ne legyen. Ez az a ketszinkedo phrasis, mely
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ă:mîntul săsesc

poporului se află
Viena"'
Această forţă birocratică autoritară oficioasă a obţinut prin şantaj şi uzurpare,
pe seama membrilor ei şi a familiilor acestora, privilegii patriciene. Ea dispune în casieria comunităţii etnice de sume ce întrec milioane. Pe de o
parte, ea se teme de emanciparea poporului cu care va trebui să se confrunte·
în urma uniunii. Pe de altă parte voieşte să-şi păstreze puterea pe care o·
avea în Dieta proprie a Transilvaniei, în ciuda numărului său scăzut.· Puterea.
de care dispune se datorează nu inteligenţei sale superioare, ci faptului că
reprezintă cea de-a trei.a f_?rţ~ politică î-r: v~aţa co~stit~ţional~ a Transi.lvaniei_,..
Fiind totdeauna proteJata ŞI In mod vadit favonzata de VIena, e stimulata
să se împotrivească ideii uniunii cu o înverşunare cvasi-disperată. E adevărat,.
în două districte săseşti şi anume în cel al Braşovului şi în scaunul Sighişoara,.
care sînt. învecinate cu secuimea, unde [saşii] con vieţuiesc în mod paşnic
cu această bravă naţiune, s-au n1anifestat mai puţin antipatiile. Mai n1ult,.
deocamdată s-au exprimat aici şi simpatii faţă qe uniune. Dar celelalte [scaune],.
îndeosebi Sibiul, au rămas intransigente. Intreaga comunitate săsească
nu a reuşit să găsească un mod inteligent de evadare din uniune. Iată de·
ce a recurs la agenţii ei fideli de la Viena şi la vechii săi protectori, care au
sustinut cu. bucurie apelul lor. S-a născocit astfel planul de a se împiedica.
realizarea uniunii prin antrenarea naţiunii române, pe care o consideră ca.
metoda cea mai eficientă. Pentru punerea în aplicare a acestui plan a fost
trimis Rosenfeld de la Viena. Cred că este concepistul de conferinţe sau fratele
acestuia. A primit mîna dreaptă întinsă a episcopului ortodox Şaguna din
Transilvania. Se pare c~ acesta a umblat recent şi la Viena pentru a primi
diploma sa de atestare. In orice caz a fraternizat în cunoscutele zile cu croaţii
si cu agitato:rii de la Kikinda 4 • S-au dat instructiuni Comandamentului mili-tar al Transilvaniei. A sosit de asemenea la Sibi~, pentru a desfăşura o activitate instigatoare, locţiitorul de colonel, contele Waldstein, de la Regimentul
de cavalerie uşoară nr. 3K şi, probabil, contele Alberti, un ofiţer de la aceeaşi
unitate. Primul pas spre realizarea planului vienezo-sibian a fost recrutarea.
de instigatori din sînul naţiunii române prin amăgiri şi mituiri 5 • Asemenea
persoane s-au găsit în nun1ăr mare, mai ales din clerul superior şi inferior
de la Blaj. Acesta nutreşte o ură neîmpăcată episcopului greco-catolic Ioan.
Lemeni, care manifestă o atitudine loială şi patriotică 6 , deoarece în urma
dezordinilor şcolare din 1843 i-a des.tituit din posturi pe marele prepozit,.
pe cîţiva profesori, precum şi pe canceliştii procuraturii.
După cum am amintit, o parte din aceşti instigatori au acţionat .din
egoism calculat, pentru bani; cealaltă parte s-a constituit din exaltaţi fanatici ce visează fie la înfiinţarea unei noi Dacii, care să cuprindă lVIuntenia,
M:oldova, Bucovina şi jumătate sau întreaga Transilvanie, ba chiar şi părţile
limitrofe de la marginea Ungariei, fie la o Transilvanie românizată. Astfel
de emisari ~erg mai întîi la Blaj pe la canonicul Ci pariu- şi profesorul Pumnu;
apoi iau la rînd, după o înţelegere prealabilă, toate satele româneşti din Transilvani.a. Ei ~fă tuies~ poporul român să nu se dea de partea ungurilor şi să
~u cr:ead~ n~măn1Jţc_ă vor obţine eliberarea prin uniune, întrucît împăratul,.
ţie acord cu papa de 'la Roma, i-a dat deja libertatea. O asemenea dispoziţie
ar fi sosit mai de rriult, dar ea a fost sustrasă şi tăinuită de aristocraţia ma-ghiară. De aceea [românii] să se adune la Blaj la 28 aprilie 7 pentru ca acolo·
să asculte enunţarea emancipării lor totale sau să hotărască asupra sarcinilor
de viitor. Episcopul unit de la Blaj, aflînd despre aceste n~zuinţe, l-a înştiinţat
pe guvernatorul Transilvaniei. Acesta i-a ordonat să trimită circulare feţelor
3

unde amploarea

şi

manifestarea

voinţei

fu :mîna birocraţiei, care a fost totdeauna sprijinită şi favorizată de
,
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si astfel s-ar fi dat în vileag falsele afirmaţii ce s-au propovăduit despre
rolul' ei.
în ceea ce priveşte însăşi desfăşurarea consfătuirilor şi hotărîrile adoptate, Adunarea a început în catedrală, după o mare slujbă religioasă. Dar
prin aclamaţii a fost mutată cu:î~d la l?cul am~ntit,. î~ af.ara.satul~ sau orasului. Acolo s-a declarat deschisa, dupa o noua slu] ba b1senceasca, sub pre~edintia celor doi episcopi. Prima faptă s-a concretizat în întocmirea unei
fonntile de jurămînt, al cărei conţinut constă din: credinţă faţă de împărat
şi imperiul austriac 8 ; pace cu celelalte naţiuni ale patriei; fidelitate pe viaţă.
si moarte faţă de naţiunea română şi faţă de cucerirea drepturilor ei. După
{tltimele cuvinte, la cererea episcopului unit, s-au intercalat cuvintele: "faţă
de împărat" şi "faţă de patrie". Iar la ideea cuceririi drepturilors-a adăugat:
"pe cale l.egală". ~cest jură?lînt a f.o~~ depus în .acelaşi timp de toţi românii,
în rîndunle lor afhndu-se Şl pomen1ţn N~pcea Şl Iordan. Celelalte puncte ale
Adunării au fost dezbătute în patru zile. In ultimele două zile s-a dat fiecărei
persoane cîte o jumătate de pol diurnă, aş zice de mîini necunoscute, dacă.
sasul autoritar şi vehement din Sibiu, Conrad Schmidt, n-ar fi fost şi el
prezent, împreună cu doi tovarăşi de-ai săi. [Zilele] s-au scurs cu cuvîntări
asupra petiţiei; cu elaborarea, citirea şi perfecţionarea ei; cu alegerea mai
întîi a unei delegaţii compusă din treizeci de membri, în frunte cu Şaguna
ca preşedinte şi cu Nopcea ca vicepreşedinte, pentru a o înmîna maiestăţii
sale; apoi a alteia, alcătuită din o sută de membri, pentru a o prezenta
Dietei sub conducerea lui Lemeni. Delegaţia vieneză trebuie să aducă răspuns
pînă la 29 mai. S-a mai adresat şi o a treia petiţie către Scaunul gubernial,.
pentru eliberar~a lui Francisc [Florian] Micaş, arestat la mijlocul lunii precedente pentru instigări grave. Petiţia principală adresată Vienei şi Dietei
din Cluj conţine 16 puncte. Ea nu merită prea mult~ atenţie şi nu intră
mai ales în competenţa naţiunii române ca atare 9 • In afară .de punctele
referitoare la necesitatea ştergerii zeciuielii din minerit şi la facilitarea păscu-
tului oilor în Muntenia, care aparţin locuitorilor limitrofi cu ea etc., se impune
să ~e ~coată în evidentă cele referitoare la:
1. anularea slujbeior iobăgeşti şi a dijmelor în aşa fel ca urbarialiştii
însăşi să nu contribuie cu nimic la despăgubirea proprietarilor de moşii;
aceasta este o aluzie ca la despăgubiri să nu se folosească deloc impozitele
Qbişnuite;
·
2.. egalitate în suportarea sarcinilor comune;
3. accesul românilor la posturi oficiale şi la alte drepturi politice, pro-·
porţional cu numărul lor ;
4. separarea alodiaturilor şi colonicaturilor, adică a pămînturilor domnesti si celor iobăgeşti, de către o comisie dietală, în care fiecare natiune
să 'fie 'reprezentată corespunzător cu numărul populaţiei; şi mai ales: '
5. uniune să nu fie fără consimţămîntul naţiunii române, deci pînă
ce ea nu va fi reprezentată la Dietă; aceasta este fraza aceea ambiguă, fabricată la Viena, care este purtată acum pe gurile tuturor românilor; "Un pas
atît de important ca uniunea --' zic ei la unison - nu poate fi făcut fără
consimţămîntul prealabil al majorităţii populaţiei ţării; ori noi nu putem
să ne dăm consimţămîntul, fiindcă robul nu are cuvînt, iar noi sîntem robi;
robi ai proprietarilor de moşii datorită dreptului lor de proprietate; robi din
punct de vedere politic, deoarece nu sîntem reprezentaţi în Dietă; prin urmare,.
să se desfiinţeze mai întîi relaţiile urbariale şi apoi să fie chemaţi la Dietă
reprezentanţii naţiunii, proporţional cu numărul populaţiei componente;:
abia după aceea să decidem împreună despre acceptarea sau nu a uniunii"~
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s Evident, este o insinuare a autorului raportului Ia adresa conducătorilor români, a
atitudine antiunionistă preferă să o atribuie, fără nici o dovadă, mituirii lor de ~ătre patri~iatuÎ' săsesc şi nu dorinţei fierbinte a acestora de a contribui la emanciparea socială şi naţională
a poporului român.
s Szasz Karoly elogiază atitudinea loială şi servilă a episcopului greco-catolic Lemeni
{aţi :de autori~ă!il~ nobi:ia~e maghiare şi caJifică drept "patriotică' acţiunea lui c011trar.ă intereselor emanc1paru romamlor.
.
.
. 1 De fapt, e vorba de prima Adunare de la Blaj din 29 aprilie.
·
.
s Afirmarea credinţei faţă de împărat şi Im-periul austriac trebuie considerată ca o
taotică necesară în condiţiile revoluţiei; lipsiţi de drepturi politice pînă în 1848, românii sperau
<;ălevor obţine astfel din partea autorităţii centrale de la Yiena; aceasta cu atît mai mult cu cît
lidedi revoluţiei maghiare refuzau să acorde atari drepturi românilor şi celorlalte naţionalităţi
ăto

nemaghiare.
f'
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t
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9 Aceasta a 1rma,1e emons reaza ca Şl
zasz ..... aro y, cu oata onentarea u1 progres1sta
în alte probleme, era stăpînit de concepţia nobilimii liberale maghiare, după care numai exponenţii, inte~eselor ei ar fi avu~ drepAtul
de?idă asupra viitoruh~i Tr~nsilva1:iei. Dup~ ~.~ n~ar fi
fost de conipetenţa poporulm roman sa acţwneze pentru propna lm emancipare sociala Şl naţională. Ro~ân~i ar fi trebuit să ~ytepte să li se. ofer.~ ca un , ,d_ar''. ema~ci?a:ea din. ~artea.
stărilor pri·nleg1ate, pe cale "legala , ceea ce ar f1 ech1Yalat cu cmnhrea ŞI limitarea eil!l aşa
măsură, încît să nu pericliteze poziţiile economice şi politice ale clasei dominante maghiare.
10 cauza uniunii era vitală în primul rînd pentru clasa dominantă maghiară din Transilvania . care dacă nu-şi unea forţele cu cea din Ungaria, în noile condiţii ale democraţiei ht~rgheze
urma Să piardă monopolul puterii economice si politice, deţinut de ea pînă în 1848 datorită privilegiilor- feudale. Uniunea ar fi întărit fireşte şi poziţiile nobilimii din Ungaria, care-şi vedea
<;Ontestată puterea politică de revendicările naţionale ale sîrbilor, slovenilor, croaţilcir, slovacilor·,
rutep.ilor şi românilor.
u Referirea lui Szasz Karoly la cele "doua patrii ungureşti" şi afirmaţia că uniunea ar
.,viadeca'' năzuinţele românilor spre emancipare demonstrează încă o dată că el le subaprecia
dorinţa firească de a deveni 9ameni liberi cu drepturi depli~e. Asemenea celorlalţi lideri ai revoll!(ţiei. maghiare, el considera că Transilvania era o "ţară ungureasca", pentru simplul fapt că
ea fusese condusă pînă în 1848, din punct de vedere politic, de reprezentanţi ai nobilimii maghiare.
Dupit ei, românii, care formau majoritatea populaţiei, n-ar fi avut dreptul să considere Transilva!iia drept propria lor ţară românească.
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Sncerign, 18 mai 1848
Szucsak, Majus

li· estve 1848

Tisztelt Kedves Bara tom!
l'lost jovok Kolosvarr61, hova tegnap- nagyon el h~ven faradva~ be
ilem mehetek, se miatt e tud6sitasomat se tehetven a mar el ment postâra,
kiildom azt egy cseledem âltal, hogy szalâstok fel61 bizontalansagba ne legyetek.
A Stracher hâz van a Hid utcâba, a Szasz templom vegibe, az elso
6Illeletes, s ebbe szalâsod fold szint, eleg tagos ablakai utcara.
Butorozas vegett irtal volt e valakinek nem tudom, de tudom azt,·
hogy er61 senki nem gondoskodott s ha en is rogton utana nem allok, alig ha
rovidet nem huzandottâl.
Szerencsem volt azon igen becsiiletes asztalossal, ki a telen kes~ite az
agyakat, e nelkiil en is nehezen boldogulhattam volna, mert a valamire val6
butorok mâr ki berelvek. Csak ugyan kaptam csinos kovetkezendo. butorokat: egy kanapet 6 szekkel, ket karos szeket, egy divânt, hozza asztalt.
17- c. 378
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Mai greu a mers cu procurarea paturilor, deoarece nu se găsesc. Pomenitul tîmplar concetăţean s-a angajat însă să le obţină, împreună cu dulapurile, noptierele şi celelalte. Pentru cît, nu se ştie. Ştiu doar atît că pentru
<>rice preţ nimeni nu ar reuşi să le procure. Mîine voi pune să văruiască în
camere si să se spele podelele, fiindcă în starea actuală nu se pot folosi. Am
angajat 'un văruitor pentru patru florini. Cazarea va fi astfel pregătită lunea
viitoare cît se poate de economicos, dar sper că şi frumuşel şi comod.
Un telegar ca lumea, care să prezinte securitatea de funcţionare, nu am
reusit să obţin în chirie sub 40 florini argint lunar; iarna se închiriază cu 60
flodni. Va fi mai economicos s~-1 închiriezi doar ocazional, decît dacă ai
umbla cu cai şi trăsură proprie. Intreţinerea zilnică a doi cai şi a birjarului
nu va costa mai mult de un florin de argint.
Conţii Mikes au sosit azi-noapte. Vin secuii. La 23 luna curentă vor fi
la Turda. Printre secuii din Ciu~ instigarea este mare, desigur [datorită]
preotilor. Acolo cîrmuirea gură-cască îşi atinge scopul tare greu. La Blaj
este~ splendidă adunare. Potrivit unor informaţii autentice, s-au adunat 15 mii
de oameni pe lunea Tîrnavei. După cum se vorbeşte, mulţimea a fost foarte
bine organizată şi pusă în mişcare. Steagurile erau amestecate cu cele ruseşti 1 •
Sub ele au depus jurămîntul. Printre ei figura şi jura şi Nopcea în calitate de
român. Referitor la această [calitate] n-a minţit. Cu ocazia consfătuirilor
prealabile s-a hotărît, printre altele, împiedicare,a cu forţa a uniunii, precum şi
.eliberarea prin aceleaşi mijloace a lui Micaş. In cea de-a· doua [problemă]
s-au adresat ulterior Guberniului, dar acolo au fost respinşi. Potrivit unei
ştiri primite astăzi în prima [chestiune] lucrurile ar fi luat de asemenea o mare
întorsătură, întrucît majoritatea s-ar fi declarat de partea uniunii. Lerneni s-a
comp<?rtat hotărît şi a activat bine în cauză 2 •
Împreună cu soţia mea, care te salută şi pe tine cu cordialitate, sărutăm
mîinile bunei baronese. Să te aducă Dumnezeu în pace şi sănătate. Am rămas
prietenul tău, care te stimează
Keletnen
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam. vVesselenyi.l
Corespondenţa lui Wesselenyi Mikl6s.
1 Steagul roşu-alb-albastru arborat la Blaj ca drapel naţional a fost confundat cu cel
rusesc de autorul scrisorii.
2 Autorul scrisorii redă, de fapt, unele zvonuri, false, care circulau în leg{ttură cu Adunarea
<le la Blaj din 15 mai. Lauda adusă episcopului Lemeni pentru atitudinea· lui contrar[t intereselor
românilor, corespunde adevărului.

98
Petrisat, 18 mai 1848
Melt6sâgos Gr6f, Csaszâri Kirâlyi Kamaras, F6 ispan Ur!
N agysâgos uram!
A balazsfalvan tartott gyules altal Becsbe menend6 kuldotseg tagjaul
piispok Lemeny Janos ur reszer61 leven kinevezve, konyorgok melly tisz-
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ihrero o-esetzwidrigen Beginnen im gutlichen Wege abzulenken, ist erfolglos
geblieHen, und dadurch ahnliche Vorgange, deren Ausbruch jeden Tag besorgt
wird, die offentliche Sicherheit in jenem District bei dem geringen Stand
des 'dort befindlichen Linien Militărs auf das empfindlichste bedroht ist,
so hat die erwăhnte permanente Deputation das Ansuchen gestellt, \vomit
ich bewirken n16ge: daB dahin wenigstens zwei Ccmpagnien Infanterie beordert wiirde.
Obwohl ich eihsehe: daB diesem vVunsche wegen Mangel an :Militar,
schwerlich in seiner ganzen Ausdehnung willfahrt werden konne, so erlauhe
ich mir doch Euere_ Excellenz zu bitten in jenem District wenigstens eine
kleinere Abtheilung verlegen, und zugleich die Verfugung treffen zu wollen,
daB von Kronstadt aus: auf das ă.mtliche Einschreiten des Oberkapităns od:er·
in dessen Abwesenheit, des Vize Kapită.ns Georg Jakab; durch den Kronstadter Herrn Brigadier und Generalen :Major die zur Unterdruckung eines
Aufstandes ~md Aujrechte.rhaltung der ojjentlichen Sicherheit 1 erforderliche
}'[ilităr Assistenz anstandlos beigestellt werde.
Către excelenţa sa don1nul comandant suprem regesc imperial al annatei
din Transilvania, baronul Puchner

Conform ctllor două rapoarte din 16 mai trimise aici prin curier de către
comisia permanentă constituită în didrictul Făgăraş, . boierii din Mîndra an
îndrăznit să atace cu forţa şi să devasteze frumoasa pădure de steja,ri numită
"Măgura" care este proprietatea naţiunii săseşti. Toate încercările~ fţtcute
de către comisia trimisă în legătură cu aceste evenimente de a-i convinge cu
mijloace paşnice să renunţe la acti,·itatea lor nelegală, au rămas fără succes.
De-oarece securitatea publică este ameninţată în modul cel n1ai sensibil
datorită p.umărului mic de armată. de linie din acel district prin evenim.entf!
asemănătoare care pot iz bucrii oricînd, comisia permanentă menţionată
n1i-a cerut să intervin pentru ca să se trimită cel puţin două companii de infail-terie in acea· ·zonă.
Cu toate că îmi dau seama că această dorinţă cu greu va putea fi satisfăcută: în întregime din lipsă de forţe militare, îmi iau totuşi permisiunea s-o
rog pe excelenţa voastră să aibă bunăvoinţa de a detaşa măcar o unitate.mită
în acel district. Să dea totodată dispoziţii ca la cererea oficială a căpitanului
suprem., sau în lipsa acestuia, a vicecăpitanului Jakab Gyorgy, domnul general
maior si de brigadă din Brasov să trimită neîntîrziat asistenta militară necesară rep'rimării unei revolte ~i mentinerii securitătii publice\
'

'

'

'

a. Nemes F~aras videki .fokapitanynak
N emes Fo,garas videl:i alkapitany J ak~b Gyorgynek

?·

a.b. Az azon nemes videkben felalîtott kozepponti bizotmany âltal
e foly6 h6 16dikar61 14 es 16 szamok alatt hozzam intezett es gyors postâval
folterjesztett hivatalos ket rendbeli jelenteseiben 2,
b. melyeknek. zatatekait ide visza rekesztem,
a.b. elOsorolt aggaszt6 esemenyek melt6 tekintetbe vetelevel1nai napon
es szâmok alatt a hazai fohadi kormanyz6 6 nagymelt6sagat hivatalosan
megtalâltam: hogy ha a sorkatona~ag hianya miatt azon videkben a kîvant
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100
Cluj, 19 n1ai 1848

A Fo Hadi Vezersegnek
'"Officiolatu comitatus Albae Superioris, tenore relationis suae de dato
16 a currentis mensis et anni isthuc praestitae repraesentante, qualiter 1no•
limina seditionis in loco praetoriali comitatus illius, possessione quippe SzâszMartonfalva, et locis eidem vicinis recentissime semet ex:serentia, illocationem
militiae mentionato loco praetoriali fiendam necessariam reddiderint, hocque
ex obtutu idem Officiolatus Praefecturam Legionis Dimacharum Eugenii
Principis sabaudiae requisiverit; quo militiam equestrem in inferiori con'litatus
illius circulo, possessionibus utpote Hevîz et Als6-Râkos stativa tenentem,
ad locum praetorii Comitatensis transferre '.:elit: quum_ attactun1 praefati,
Officiolatus desiderium, ex respectu securitatis tam Archivi Comitatensis,
quam vero officialium publicam Administrationem ibidem ducentium, appro-:
batione ac satisfactione. omnino dignum e~se comperiatur, Inclyta Suprema
Armorum Praefectura hisce officiosissime requiritur, ut ad Praefecturam
dictam Legionariam, intuitu translationis mentionatae manus 1nilitaris ad
possessionem Szâsz-1\1artonfalva procurandae, congrua disponere ne gravetuL
Cleud[iopolis], 19a Maji 1848 1
Către

Comandan1eB.tul militar supren1

În raportul înaintat aici de dregătoria comitatului Alba de Sus din 16
a lunii si anului în curs· se semnalează aparitia foarte recentă a molimei răz
vrătirii 'în centrul lui'de reşedinţă şi anu1ne'în posesiunea Metiş şi în localităţile învecinate; aceasta a făcut necesară deplasarea armatei în acea reşedinţă
mai sus menţionată; iată de ce dregătoria respectivă s-a adresat unităţii de
husari prinţul Eugen de Savoya, cerîndu-i detaşarea în reşedinţa comitatensă
a unui escadron de călâreti, care stationează în posesiunile Hoghiz si Racosu
de Jos din cercul inferior' al comitatului; dat fiind că amintita d~leanţă' a
susmenţionatei dregătorii, Comandamentul militar suprem să · binevoiască a
da dispoziţiile corespunzătoare comandantului unităţii respective pentru a
transfera forţa militară solicitată în" po$esiunea Metiş.
Cluj, la 19 mai 1848 1 .
-~
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr.
1

Cf. doc. 39

şi

6573/1848. Foto:

1837-1838.
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Cluj, 19 mai 1848
Tartomânyi fo biztossâgnak.
Nemes Felso Feher megye szekes helyen Szasz-:Mârtonfalvan, s annak
kornyekeben, nemi lâzaszt6 esemenyek mutaţkozvân,- melyek az irt szekes
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uradalomban tortent rendetlensegek okoz6i elleni kinyomozâst • a drâgi es ·
lelkeszek kozkereset alâ vettetese es mas megye:kbe âttetele, ugy ~~
letart6ztatottaknak kezesseg melletti szabadon boc~âttatâsa irânti
velemenye hozzâadâsâval ide folterjesztette, a felkiildott iromânyok oly
rendelettel kiildetnek vissza:
b.c. Meghagyatott mai napon es ·. jele;n szâm alatt tartomânyi biztos
Szabo J6zsefnek:
·
· a.b.c. hogy a ne:tnes Kolozs megye es Kolozsvâr vârosa reszerol kiren.,.
delt ·es roâr regebb ido 6ta a Mikâs Ferenc lâzftâsa irânti iigyben mukodtS
kinyomoz6 bizottmânnyal meg a holnapi napon, ugymint foly6 h6 20dika:ri
osszeiilve, a letart6ztatott dragi gorăg egyesiilt bitii lelkesznek a kihallgatan.:.
d6k irânti szelid vallcmâ~ât vegye te, es a netalân sziikseges szembesiteseket
tetesse meg, az eredmenyrol minden e~etre e kirâlyi f6 kormânyt tud6sîtvân .
. a. Urasâgod tud6sitâ~ânak azcn âgâ t illetoleg: hogy a Boncidân letart6ztatva lev6 drâgi bujtogat6k kezes~eg mellett szabadon bocsâttassanak,
fokormânyi elnoki uton a sziik~eges intezkedesek meg leven ţetetve.
b. Melly rendelkezes oly hozzâadâssal iratik meg Urasâgodnak: hogy
erintett megyel kinyomoz6 biztosoka t a fenn irt tartomânyi biztossali
egyetertesre, es munkâlataik azonnali megkezdesere utasitsa.
c. Mi is olly meghagyâssal ii·atik meg urasâgodnak, hogy jelen rendelet vetelevel azonnal menjen a vâroshâzânâl letart6ztatva lev6 dn1gi
gorog egyesiilt bitii lelkeszhez, kinek is tudtâra advân, hogy kihallgattatâsa
holnap fog megkezdodni, es ha mindeneket tudomâsa szerint hîven es lelkiismeretesen megvalland, akkor biztos kezesseg mellett szabadon is fog ·
bocsâttatni, mivegre a sziikseges kezeslevel megszerzeserol el6re gondoskodjek
Kolozsvâ1 tt, piinkosd h6 19 ken ·1848. 2
vajdah~zi
:Boncidăn

a. Comisarului teritorial Szab6 J6zsef.
b. Comitelui suprem al nobilului comitat Cluj.
c; Judelui primar al oraşului Cluj.
a. Vi se retrimit acţele pe care don1nia voastră ni le:-aţi trimis la data
de 18 ale lunii curente. In ele aţi raportat 1 că împotriva preotului grecocatolic din Voivodeni, precum şi a acelora care au pricinuit dezordinea din
Dragu, aţi făcut investigaţii. Ne-aţi înaintat, de asemenea, actele în care aţi
propus să se intenteze un proces penal împotriva preotului din Voivodeni şi,
totodată, să fie mutat în alt comitat, iar cei arestati la Bontida să fie eliberati
sub chezăsie. Privitor la acestea:·
'
'
'
b. c)'. s-a ordonat azi, sub preze'ntul număr de înregistrare, comisarului
teritorial Szab6 J 6zsef:
a. b. c. să se întrunească mîine, în 20 ale lunii curente, [împreună] cu
comisia de investigare a cazului de agitare a lui Francisc [Florian] Micaş,
detaşată de mai mult timp de către oraşul şi nobilul comitat Cluj şi ~ă preia
mărturisirile smulse cu blîndeţe preotului greco-catolic din Dragu, aflat în
s'tare de arest, precum şi a acelora ce trebuie audiaţi; dacă va fi necesar, să
facă confruntările şi să informeze în orice caz despre rezultat acest Guberniu
regal suprelŢl;
"
a. referitor la acea parte a raportului domniei voastre, de a se pune
ln libertate sub chezăşie instigatorii din Dragu, aflaţi sub arest la· Bonţida,
Guberniul suprem a întreprins măsurile necesare. pe cale prezidială;
4
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Cluj, 19 mai 1848
Mârosvasarhelyi f6bir6nak.
Urasâgodnak foly6 h6 18r61 hozzam tett jelentt~se 1 kovetkeztt~ben,
melynel fogva a balasfalvi nepgyiilesrol vett ertesiiles nyoman, iigyved Mikas
Ferencnek az ottani varban letart6ztatâsaert a varos megrohanasa irant az
ottani lakosoknak keletkezett aggodalmait elO advan, îrt letart6ztatott
iigyvednek tovabb szallîtasa irant intezkedeseket annyival inkabb ker tetetni,
mivel fegyverek es lOszerek hianyaban a varosnak netalâni meg tâmadtatâsa
eseteben a varosi ero sem a vârost megvedeni, sem irt foglyot meg tartani
nem tudna; ezennel vissza inii kîvântam: miszerint a balâsfalvi nepgyules
hivatalos ertesîtesek szerint a gondviseles j6voltab61 bekes szellemmel es a
leg nagyobb rendel folyvan le, es vegzodven be, legkevesebb aggodalom sem
foroghat fenn az irant: hogy az ottan 6ssze gyulve volt nepseg ezen vâros
ellen, eroszakos es t6rvenyellenes lepesre vetemednek.
Mi egyebirant a fenn îrt letart6ztatott iigyved j6vend6 rendelteteset
illeti: az ellenei kinyomozas mar bevegeztetven legkozelebbi napokon
a kiralyi f6kormany âltal erdemileg el fog lattatni, mikor is az o mâs helyre
leendo szallîtasâr61 intezkedes fog tetetni ..
A fegyverek panaszlott hiânyat illetoleg, jelenleg ugyan rendelkezesem
alatt kivantat6 fegyverek nincsenek, mivel a nyert fegyvereket regebben
szorgalmazott mâs magyar varosok 2 szamara ki adattam, s ezen varos fennebbi
kivanatât keson jelentven, fegyverek kiszolgaltatâsâr61 nem rendeikezhettem, de biztos remenyem van, mikep tobbszori kozben veteseimnek
meg tobb fegyverek ki adâsa leend eredmenye, mikor is ezen varos meltânyos kivânatâhoz kepest, a kîvant fegyverekben mâsok elott reszeltetni fog.
A fegyverekhez kivântat6 lopor ezen vâros altal felhătalmazand6
biztosnak, irasbeli felhatalmazasa el6mutatâsara, keszpenz fizetes mellett a
karolyfehervari varparancsnoksâga altal ki fog szolgâltatni.
Kolosvar, majus 19. 1848.
Către

judele pnmar din Tîrgu Mureş.

În raportul 1 domniei voastre trimis mie în· 18 ale lunii curente, pebaza
unei informaţii referitoare la Adunarea de la Blaj, s-au menţionat temerile
locuitorilor din cauza unui [eventual] atac al oraşului, datorită avocatului
Francisc [Florian] Micaş, aflat sub arest în cetatea de acolo. S-au cerut măsuri
pentru transportarea lui în altă parte, motivîndu-se că în caz de atac, datorită
lipsei armelor şi a munitiilor, nu se va reusi nici apărarea orasului, nici o a detinutului amintit. Dores~ să răspund prin' aceasta că, potrivit rapoartelor oficiale, Adunarea de la Blaj, di:q. mila destinului, a decurs într-un spirit paşnic
şi s-a încheiat în cea mai mare ordine; Nu există nici urmă de bănuială că
populaţia adunată acolo s-ar deda la vreun pas \iolent şi ilegal împotriva
acestui oras.
De altminteri, în ceea ce priveste soarta viitoare a sus-mentionatului
avocat arestat, investigarea făcută împotriva lui s-a încheiat; în zil~le ce urmează Guberniul regal suprem va decide în cauză, va proceda în conformitate
şi cu acel prilej se vor întreprinde măsuri pentru mutarea lui în alt loc.
b
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ţinerii co::-diţiilor "cenzuri~, la fel ca. şi în ca~~l alt?r ziare c"e apar~ în. T~ansil:

vania, luindu-se In considerare nmle condiţn schimbate; Incolo IntlnZindu-I
în mod milostiv mîna cezaro-crăiască şi de principe, asigură. [Guberniul] de
bună voinţa sa. 2
Dat la Viena [capitala] Austriei în 19 mai 1848.
B[aron] Ap6r
Czak Karoly
Original. Arb. St. Budapesta. Fond. G.P., rir. 7545/1848. Foto:

1
2

Lazăr

26142-26143.

Ellenor= Controlorul
Cf, doc. 89 şi 207 din vol. II.
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Kikinda, 19 mai 1843
An Ein k.k. hohes Banater Militair General Commando Praesidium
zu Temesvar
Kikinda am 19. May 18 48
Heute ist hierorts der Franyovaer bancrutierte \ Kaufmann. Rajkovics wegen Leitung des Aufstandes in Franyova, Aneiferung der Rebellen
:iu Missethaten und personliche Anfiihrurrg derselben zur Brandlegung,
Pliinderung und Zerstorung der Szalassen standrechtlich durch den Strang
hingerichtet worden.
Der Empfang des hohen Prăsidialbefehls vom gestrigen dato Nr. 200
wird gehorsamst bestătiget und in Anbetracht dessen ehrfuchtsvoll bemerkt, daB mit dem Detachement des 5. Artilerie-Regiments zwei Reitpferde (nicht aber wie es in der, einem hohen General Commando Praesidio
unterlegten, letzten Zuschrift des Fuhrwesens Posto Commando heiBt 6
Reit- und -4 Zugpferde) mit einem Gemeinen des Fuhrwesens hergelangt
sind; in wiefern diese nicht eingezogen wiirden, das 2. Hussaren Regiment
nur noch 7 Reitpferde zum Fuhrwesens Corps abzugeben hătte; was uibrigens demselben bei dem ohne hin groBen A bgange an Pferden auch ·genug
empfindlich ist ; diesen frăglichen Umstand wird daher ein hohes Genera 1
.Commando Prăsidium zu entscheiden, gehorsamst gebeten.
Der konigliche Herr Commissar ist gestern nachmittag 4 Uhr hier
eingetroffen, und um 11 Uhr nachts nach Arad wieder weitergereist.
Nach Aussage desselben sind in Carlovitz und Neusatz sehr viele
bewaffnete Servianer und die illyrische Parthei soll daselbst beschlossen
ba,ben den Erzbischof zum Patriarchen und den Obersten Suplikats zum
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Către

Comanda

supremă

a armatei din Banat, de la

Timişoara

Kikinda, Jn 19 mai 18 48
Negustorul falit Ivan Rajokovic din Vrani a fost spinzurat azi după
legea tnarţială, pentru conducerea răscoalei din Vrani, instigarea rebelilor
la nelegiuiri şi conducerea personală a acestora la incendierea, jufuirea şi
..distrugerea con acelor.
•
Se confirmă presupus primirea inaltului ordin prezidenţia~ de ieri
nr. 200 şi se menţionează respectuos referitor la acesta că de curind au sosit
aici doi cai de călărie aduşi de un soldat (şi nu şase cai de călărie şi patru cai
de tracţiune, cum se spune în ultima adresă ofocială a comandan1entului
postului de cărăuşir prezentată Comandei supreme), împreună cu detaşa
mentul Regimeritului 5 de artilerie. În mi;isura în care aceştia n-au fost retraşi,
R'egimentul 2 de husari n-ar trebui să mai dea decît şapte cai de călărie corpului de cărăuşie, ceea ce-l afecţează destul de mult pe respectivul, in condiţiile in care oricum se înregistrează mari pierderi de cai. Înalta Comandă
supremă este rugată preasupus să decidă în proble·ma menţionată.
Domnul comisar regesc a sosit ieri după amiază! aici şi a plecat la ora 11
noaptea mai departe la Arad. După spusele acestuia, la Carloviţ şi Novi Sad
sint mulţi sîrbi înarmaţi, iar partidul illiric a hotărît să-1 aleagă pe mitropolit
de patriarh şi pe colonelul Suplikac de voievod, precum şi să trimită o deie-.
gaţie la Viena ca să se despartă complet de Ungaria. Conform rapoartelor
ajunse aici la do~nul comite suprem, aceste h<ttăriri exprimate la Carloviţ şi
Novi Sad infierbintă iarăşi foarte tare partidele illirice din comitate şi
liniştea care domneşte în prezent ar putea uşor suferi o nouă perturbare.
Domnul comisar regesc a intervenit ieri p~ntru întărirea trupelor de
.aici cu două companii "Don Miguel"; nu vom omite să raportăm Comandei
supreme cînd va a vea loc aceasta.
•t
După cum se aude, Batalionul "Leopold" a plecat din Ohketsc la
:Pesta şi în locul lui a venit patru companii de infanterişti "Zanini". În ceea
-ce priveşte bateria de aici, aceasta n-ar putea fi detaşată în prezent, din cauză
ci proprietarii cailor de tracţiune n-ar putea fi determinaţi cu nici un preţ
să plece din comitat. Subsemnatul cu plecăciune măstrăduiesc din răsputeri
să aduc aici cîteva companii de infanterie din garnizoana ungurească, pentru
a putea trimite înapoi la~ Timişoara intregul Batalion "Sivkovich ", in cazul
detaşării de aici. în. orice caz, vor rămîne şase escadroane ale Regimentului 2
de husari în comitatul Torontal. Este de dorit mai les pentru acest regiment
ca escadroanele să ajungă cît se poate de repede in poziţiile stabilite. Deoarece
respectivii au lăsat în urma lor recruţi, cai de remontă, magazine etc., primindu-se aici deja, în urma cazurilor de îmbolnă:vire, cai de mină, serviciul
militar devine tot mai greu.
Subsemnatul i-am declarat ieri comisarului regesc în mod ferm că
inalta Comandă generală a garnizoanei din Timişoara nu se mai· poate dis-
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tud6sitâst fognak tenni. Uri kedvezeseibe ajânlott · ţ1sztdettel m~tadok
nagysâgodnak alâzatos szolgâja
..
Balâsfalvân, mâjus 19ken 1848.
. Lemeny Jânos,. fogarasi piisp6k
.·Îp.ălţate domnule liber baron comisar regal!

.. ,

Do!:ind să. răspu,nd. chemării salutare a excelenţei. voastre~ ,nă gr,ăb~sc
despre circulara mea, pe care am trimis-o tuţuro:r: .preoţilor
acestei eparhii. Prin ea le-am indicat, ca în actualele împrejurări să conducă
eficie~t poporul spre supunere.
.· ,
In urma adresei domniei voastre am înteles că acum doriti să trimiteti
o chemare către no bilele comita te sălă j'ene 1 , 'care· să ia în· considerare situaţi~
lor actuală. La Adunarea ce s-a ţinut aici s-au întrunit în mod nemaipomenit
vreo 40-60 mii oameni de rînd. Am urmărit-o şi vă trimit. ;raport-ql .despre
ea în ambele limbi, aşa cum îmi permite :raţiunea mea aproape nedumerită.
M-am îngrozit văzînd mulţimea atît de mare, la care nu m-am aşteptat.
Am admirat comportamentul paşnic liniştit, din prima zi a Adunării. Nu s-au
găsit nici măcar cîţiva turmentaţi. Nu s-a produs nici cea mai mică gîlceavă.
Slavă atotputernicuh.ţ-i, că ieri s-a dispersat. Au greşit, cînd au venit, în pofida
restrictiei, dar comportarea lor linistită de aici i-a făcut 'demni de a ·nu .fi
pedepsiţi.
'
· Au venit mulţi domni de naţionalitate maghiară, care au dat tîrcoale
celor adunaţi. Au stat de vorbă cu ei. Despre modtii:cum·trebuie interpretată
chestiunea vă vor informa ziarele şi protopopii. Rămîn servul umil al măriei
voastre cu respectul pe care îl încredinţez favoarei voastre domneşti.·
'Blaj, 19 mai 1848.
·· · ·
să vă încunoştinţez

Ioan Lerileni, episcop de

Făgăraş

Original. A;rh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-N'apoca. Fond. Arh. fam. Wesselenyi.
Actele comisarului regal Wesselenyi Mikl6s:
1

Crasna

şi

Solnocu de Mijloc.
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Sînpaul, 19 mai 1848
En nemes Kiikiillo vârmegye fOispânja hivatalos bizonysâgot tesz~k
arr61, hogy a foly6 1848ik ev Piinkost hava 19en ezen nemes megyeben
nemesi kivâltsâggal el6 birtokos es megyei hites tekintetes Lâdai Ăgoston
ur, azon jogszeru kerelemmel 1 folyamodatt hozzâm, hogy mivel a balâzsfalvi
olâh nemzeti gyules megbizâsa kovetkezteben, mint kinevezet biztost a
kozâllomâny anyavârosâba, Becsbe val6 utazhatâs vegett utilevellellatnâm
1.8-

c. 378
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dom jelenteni nagy melt6sagodnak: miszerent veres pataki pap, Balint Simon
tobb izben az indulatossag egesz kitoresevel sokak jelenleteben fenyegetett
engero, az itten lak6 Fuzieket, Als6 Fejer megyei szolga bir6 Bisztrait,
topanfalvi ispansagi ellenor Mogat es iigyved·Bohoczelt, azert mivel âllitasa
szerent reszint bujtogatasi tetteit mi jelentettiik volna be, reszint mert a
nezete szerenti olah nemzetiseget az illetok nem egesz buzgalommal părtoltak.
Ezen kiviill az erintett egyen ut6bbi balasfalvi hazajovetele utan, a verespataki orseregbe be -alva volt olah egyenek az orserget elhagytak, s nevezetesen egyik kilepese okaul a sereg elOtt azt nyilvanitotta, "hogy nem tartnak tobbe a Magyarokkal, mert- szemermet serto sz6val fejezven ki magât
_ sokszor reaszedtek az olahoka.t". N agy Melt6sagod foly6 ev es · h6 lso
napjar61 1003 elnoki szam alatt kolt kegyes rendelete 5 tellyesiteseill alâzatoson jelentem,' mikep iigyved Buihian a balâsfalvi elso gyules olta nem
volt ithon.
Mellyekhez kepest ismetelve mind magam, mind a tanacs e targybeli
alazatos kereseinket alazatoson esedezem nagy melt6sâgodnak, hogy megfontolva azt is, mikep a balasfalvi gyulesen az abrudbânyaiak es a videkbeliek voltak a leg fanaticusabb ellenzekiek, melt6ztasson a niar bizonyoson
meg erkezett szekely katonasagb6lleg alâbb egy szâzadnak sieto ide killdese
irant kegyelmesen intezkedni, melynek feladata, az orszaggyules megnyitasât61 kezdve, bevegzeseig az itten es Topanfalva videkeni cirkalas lenne.
Alazatos. keresem neni csak a hat6sagom ala bizott nep nyugalma es meg
maradasa, hanen a nemzet es haza koz erdekebol szârmozvan, vigasztal6
rendelkezesert esedezve, mejj tisztelettel oroklok nagymelt6sa.godnak alazatos
szolgaja
Abrudbanyân, 1848ba majus 19en
L. N agy Karoly fobir6
Preamărite

domnule conte

şi

guvernator suprem! Domnul meu milostiv!

Am aflat din oarecare surse particulare că în urma milostivului ordin al·
voastre, cu nr. · prezidial 952 din 27 aprilie al anului curent 1 ,
au sosit din Năsăud 1~ Cluj_ cele o. suţă de arme de foc, stabilite pentru garda
cetăţenească de aici. Cu scopul de a cîştiga timp, avînd în vedere situaţia
noastră îngrijorătoare, m-am încumetat să nu aştept înştiinţarea excelenţei
voastre despre aceast~. Prin prezenta îl trimit pe Szekely Karoly, cetăţean
al oraşului, care vă va înmîna această umilă scrisoare a mea cu următoarea
cerere: si anume să binevoi ti a întreprinde măsuri ca acele arme să fie escorta te aici cu o suficientă fo~ţă militară.
În ceea ce priveşte situaţia lo'cuitorilor maghiari din acest oraş, ea nu
numai că nu a luat un aspect mai favorabil de la trimiterea supusei cereri a
consiliului de aici, cu nr. 283, din 4 ale lunii şi anului curent, ci, dimpotrivă,
zi de zi s-a agravat. Ca atare, ura exacerbată a celor de grai românesc de aici
împotriva maghiarilor 2, care în trecut se manifesta doar prin vorbe şi gesturi
- azi se exteriorizează şi în fapte. Astfel cu prilejul tîrgului de vite, ce premerge bîlciul de ţară din prima zi a lunii curente, s-a produs o mare încăierare
în popor, care s-a extins mai ales printre ungurii din Roşia Montană şi românii
din Abrud. Din acţiunile comisiei de investigare trimise de consiliu, în curs
de desfăşurare, reiese că factorul principal al încăierării este naţionalitatea3 •
Pe -deasupra, începînd cu Adunarea de la Blaj de la 1 mai 4 ; tot mai. desele
preînălţimii
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ellen vegbe vitt koz esketesnek koz-i.igy igazgat6 kezehez ·leendo ki.ildese
irant, a varmegyei tisztsegnek, .mint a hova az ât tetetett volt, sietoleg
jntezkedtem.
· Tovabb<i alazatos tisztelettel inaradtam nagy melt6sagodnak alâza tos szolgâ j a · ·
Nagy Enyeden, mâjus 19en 1848.
B. Banffy J\1ikl6s, fo ispân
Preaînălţate

domnule conte gubernator regal suprem. Milostivul meu

domn!
Conform ordonantei excelenteivoastre nr. 1014 din 2 ale lunii si anului
curent 1 , doresc să vă ~aportez, ~u respect, că am întreprins măsuri urgente
pentru trimiterea actelor anchetei oficiale a cunoscutei instigatoare Varga
Katalin la dispoziţia directorului cauzelor publice de la dregătoria comita-.
tensă, unde fusese transpusă cauza.
În continuare am rămas cu respect umil servul supus al preainălţimii
voastre.
Aiud, 19 mai 1848.
B[aron] Bânffy Mild6s, comite suprem
Original. Arh. St. Budapesta, Fond. G.Pr., nr. 1286/1848. Fato:
1

3126-3127

V. dac. 51, voi. III.
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Turda, 19 mai 1848

•

Felseges Kirâlyi Fo Kormâny Szek!

Fels6 keruleti alispin B::>er Stmon atyankfia a mâi na pon tartott
iilesunkbe szemelyesen reszt veven, el6terjeszte: mikent a tegnapi napon
fels6 keruleti O. Dell6 helysegeben rend6ri intezkedesek s a nepnek ţoz
csendre in tese tekinteteb61 kiszâllvân, a falusi bir6 âltal maga elebe rendeltette
a kozonseget; oszve es gyult korul bel61 50 gazda, fejszekkel, v·asvillakkal
felfegyverkezve, botokkal ellatva; de nevezett alispân atyankfia ujabban is
tobb vers ben ismetelt rendeletere Czicz N yityifor ola deaknak,. a helybeli pap
fianak ingerlesei kovetkezteben, el6tte, s:Zallasan meg jelenni vonakodtak,
mig vegre koz elhatarozasb61 a falus bir6t ket kozlak6val alispan atyankfiahoz ki.ildottek, kik altal kijelentettek, hogy 6k az alispannal megjelenni
nem fognak, hanem ha az alispinnak velek valami kozleni val6j a lenne:
magok koze elvarjak.
Mid6n az ilyeten s hasonl6 engedetlenseg csak el6jele szokott lenni
nagyobb zavaroknak s a nepben letezo engedetlensegre val6 hajlam nyilvanos
bizonysaga: szuksegesnek lattuk arr61 gondoskodni, hogy a tiszti tekintely
mostani id6ben kiilonoson sziikseges fenntartatasa mar ez esetben .a lege-

229

)

de staţionare. conform ne_cesităţilor şi. să fie aprov~zio~a:tă de toate l?calită~
·tile din cîmple. Oportunitatea acesteia s-a doved1t ŞI 111 cazul comttatuhu
Cluj, unde o companie de infanterişti a reuşit să menţină ordinea şi să pună
.ca ăt tulburărilor care s-au produs realmente.
p Din acest motiv implorăm Scaunul gubernial regesc suprem de a întreprinde măsuri pentru:
a) a ni se da fără. am"înare o con:pat;i~ ~-e infanterişţ~ sau o jumătate
.de companie de cavalene,;_In vederea 1nfnnarn nesupuneru ce s-a ~petrecut
la Dileu Vechi, fără a aştepta tulburări şi mai mari;
b) a canto.na permanent pomenita ar~ată _în" l~calităţ~e _de CÎţnpie
ale acestui com1tat pe un termen cerut de ImpreJuran; ea sa f1e pusă. la
, dispoziţia dregători ei civile loca~e~ ~e la ~ar~ _să pr~m~asc~ · porun~a pentru
a:-si.schimba cantonamentul potnv~t lffi.preJuranlor, sa f1e alimentata. de toate
lo~;litătile de cîmpie. Rămînem faţă de maiestuosul Scaun g:up_er~ial _regesc
suprem' servi supuşi cu adîncă stimă .
~
· · · · · · ··
Turda, 19 mai 1848.
\

dr[of] Thorotzkai ·Th!iklOS:, comit_e ' .sţ.rprem~
Tarsoly G.ergely,. notar

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6636/1848. Foto:

16249-16251.
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Turda, 19 mai 1848
Felseges Kiralyi Fo Kormany Szek!
Az 6dell6i engedetlenseg megzabolazasara sziikseges katonasag meg
adatasa irant a mai napon felterjesztett keresiink 1 telyesittesenek haladek
nelkiili sziiksegesseget - ujabb tud6sittasokb61, ujabb s mind veszelyeseb b
engedetlensegi jelenetekrol ertesiilven - szamos esetek mulhatatlanna teszik.
Mindazokra nezve, a beadott tud6sittasok nyoman altalanosan megjegyezziik, hogy azok tobnyire a balasfalvi gyulesrol, hihetoleg balfogalmakkal visszatert papok es kozlak6k ingerleseinek tulajdonittatnak.
Elhalgatva a csekelyebb erdeku~ noha nem fohtossag nelkiili egyes
eseteket; jelesiil ·szolga bîrak Zambler Gyorgy es Kovats Sandor atyankfiai
tud6sitasaikb6l, a tobbiek felett a kovetkezendoket tartottuk sziiksegesnek
a feţseges kiralyi kormanyszeknek feljelenteni:
lor. A mai napr6l feljelentett 6dell6i engedetlenseg Boer Simon atyankfianak onnan lett eljovetele utan tovabb ment. Az egybe gy(ilve maradott
kozlak6k az. eltavozott alispan szekere utan tobbszori gunyos vivatokat
kiabaltak. Ezutan fogad6ba menven, dorbezoltak a Czicz Nyistor a helybeli
pap fia ingerlesere, kik tobben a balasfalvi gyulesen is jelen voltak, meghataroztak, hogy sem tisztvisel6t61, sem urt61 nem fuggenek, a helybeli j egyzo
Ajtani[ !] Elekhez barmely parancsolat meghalgatasa vegett elmenni nem fognak, hanem csakis, a nevezett helybeli pap fianak engedelmeskednek. Ajtai
Elek tudtokra advan, hogy le csendesitesokre bizonyosan katonasag fog
kiildetni, ennek kovetkezteben meghataroztak, hogy vedelmokre Balasfalvar61 segitseget kerjenek. A fo ingerlok, nevezett Czicz Nyisztor, azonkiviil Czicz Dumitru es Fat Artyimon mindketten Balasfalvan jelen volt
kozlak6k, - mint mindezek meg tettzenek az A alatti ide zart levelbol:
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Ajtai Elek lr-a adus la cunoştinţă că se va 'trimite cu siguranţă armata
. tru a-i linişti; ca urmare au hotărît să ceară ajutor de la Blaj pentru
~ apărati; ,principalii agitatori sînt: numitul Nistor Ţiţ, Dumitru Ţiţ şi
Artimon Făt, ultimii doi localnici de rînd care au fost prezenţi la Blaj;
toate acestea reies din scrisoarea anexată aci sub A;
2. din informaţia concetăţeanului nostru jude nobiliar, anexată aci
sub B, reiese că la Iclandu Mare apar nu numai semne de nesupunere, dar
si 0 predispoziţie spre revoltă;
.
'
3. potrivit scrisorii oficiale a judelui nobiliar Kovats Sandor, anexată
· <\ci sub C, t~tăl cur:-osc~tu~ui ~r~bu~ .Popular . Alexan.dru. ~op 2 , car.~ est~
preot la Bud1u de C1mp1e, Instiga faţ1ş 1n1.potnva obligaţiei supunern faţa
de dregători;
4. anexăm aci sub D, şi scrisoarea concetăţeanului nostru casier Boer
La jos; conţinutul ei atestă periculozitatea circumstanţelor.
Din toate acestea rezultă: că masele populare, reveni te de la Adunarea
de la Blaj, au pornit pe un făgaş care periclitează liniştea publică, securitatea persoanei şi a averii; că împotriva dregătorilor administraţiei existente
agită şi dintre aceia care sînt conducătorii poporului. Dacă nu se va stăvili
la timpul oportun această tendinţă, .ar putea să ajungă pînă acolo încît
potolirea unei mişcări în extindere va necesita forţe mult mai mari. ,
Ţinînd cont de cele arătate, cerem din nou cu respect de la maiestuosul
Scaun gubernial regesc să ia măsuri neîntîrziate pentru a se trimite armata
în numărul şi modul cerut în raportul înaintat astăzi; de asemenea de a se
nmni în calitate de comisar civil concetăteahul nostru vicecomitele Boer
Simon; tot din considerentele sus-menţionate se impune să · cerem să binevoiţi a ne permite să uzăm de judecătoria statarială.
Rămînem cu adînc respeqt servii umili ai maiestuosului Scaun gubernial regesc suprem. Din partea comitetului pentru menţinerea liniştii a
nobilului comitat Turda.
Turda, 19 mai 1848.
G[rof] Thoroczkai 1\1ikl6s1 comite suprem
Tarsoly Gergely, notar
Original. Arh. St. Budapesta.
1
2

f:ond. G.P.,

nr.

6635/1848. Fato: 1865- 1869.

V. doc. 111.
Al. Papiu Ilarian.
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Tîrnăveni,

19 Inai 1848

1848ba majus 19ken a nemes megye hazanal Dicsoszentmartonba a
bâtorleti bizotmany iileseben szemelyesen meg jelenven Âdamoson lak6
nemes Botskai Albert Gergely azt adta fel, hogy a mai napon Babahalman
levo szollojibe dolgozni menve, a falu als6 vege fele egy csom6 embert hallott hangosan beszelleni, s meg huzvan magat egy leszas kert mellett, a
telken bel61 ·levo emberekhez meg erkezett mas olah emberektol azt kerdeztek, hat Degen hogy igazitottatok el a dolgot? melyre az oda erkezett
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elbomlasa utan megyenk szekes helye kornyekiben tobb helysegekben mino
naponta ujjabb meg ujjabb a koz csendet felhaborit6 s lazzit6 esemenyek
roeriiltek legyen fel, batrak vagyunk szolga bir6 Foldvari Palnak a mai
napon tett hivatalos jelenteset, ugy a hidegvizi birtokossag abba csatolt
kerelmet, melyekbol kivilaglik, hogy a hidegvizi felbosziilt olah foldeszek
a. birtokossag tobb ido olta bekessegesen birt es gondoson apolt erdeik el foglalasokra s felpredalasokra mar kirohantak, a m.ihalyfalviak pedig el hatâroztak, hogy a birtokossâg erdeit, szollo helyeit hasonl6lag fel duljâk, pre.dâljak- nem kiilomben helyettes szolgabîr6 Beretzki Sigmond hivatalos
jelenteset, miszerent a sâldorfi ad6z6 olah kozonseg hasonl6 keppen a mai
napon a birtokossâg Hirtza nevu helyen levo erdeire kin1enve, az erdo pasz-torok kertjeit, keriteseit, erohatalommal1ehuszta, a falusi csordât rea hajtotta, s mindeneket fel predalt, az erdoket el foglalta, s oda magok koziil
orzo pâsztorokat rendelt, tovabbâ Fronius Mihâly atyânkfia foly6 h6 18r6li
jelenteset, mely szerent az isztinai kozonseg is elebb az urberi szolgalattetelt megtagadva, celba vett eroszakos foglalâsokat is veghez vinni-oly
a.lâzatos keresiink mellett a felseges kirâlyi fo kormâny' szek eleibe juttatni,
hogy mivel a mar tettekben kitort s a kozcsendet fellâzitott s a birtokosok
eleteket is veszelyezteto esemenyeknek elejet vehetni, katonai segely nelkiil
nem is remenylhetni. Azomban att61 is tarthatni, hogy ha csak az illy, a
birtokok szentseget hâborît6 kihâgasok biintetetlen hagyatnak, communismis, melynek eszmeje az irt helysegek lak6i kozott igen igen elkezdett terjedni, s a melynek gâtot nem esmero rohama mindnyâjunkat el sodorhat,
ali be. Melt6ztassek a felseges kirâlyi fo kormany szek a legkozelebb eso,
medgyesi katonai parancsno'ksâghoz, mely tisztsegii-q.k âltal mai napon fel
sz6littatott, ket szâzad gyalog katonasagnak, minthogy rnegyenk helysegei
sza·sz helysegekkel, hol a bujtogatâsok inkâbb divatoznak, szornszedos,
celszerubben a szekelysegbol megyenkbei âtszâllîttatâsok erant sieto kegyelmes rendeletet - a nernes Sâvolya dragonyos ezeredtol nyert s a holnapi
napon szekes helyiinkre, Szâsz Mârtonfalvara meg is erkezendo fel escadron
lgvas katonasâg a csend helyre allittâsâra nern Ieven elegendo - meg tenni.
Ugy a szemely es vagyon eroszakos rneg tâmad6i valamint a kozcsend zavar6k ellen, harmn h6napokra rogton hiinteto bir6sâg meg tartasara engedelyt
kegyesen adni. Meg ujjitva alâzatos keresiinket, mely tisztelettel orokliink
a felseges kiralyi fo kormâny szeknek alazatos szolgâi
Nemes Felso Feher megye tisztsegenek Szaszrp_ârtonfalvân, Piinkost
hava 19en 1848ba tartott iilesebol.
·
Motok Ferenc, fobiro
Nanâsi Ferenc, aljegyzo
Mărite

Scaun gubernial regesc suprem!

În ziua de 15 ale lunii si anului curent am înaintat 1naiestuosului Scaun
gubernial regesc suprem de~ersul nostru urgent, sub numărul oficial de
înregistrare 762. După dizolvarea Adunării de la Blaj, în mai multe localităţi din împrejurimile reşedinţei comitatului nostru s-au ivit zilnic evenimente revoltătoare de agitaţie şi de tulburare a liniştii publice. Ne încumetăm să înaintăm maiestuosului Scaun gubernial regesc suprem: raportul
<>ficial al judelui nobiliar Foldvâri Pal, pe care 1-a întocmit astăzi; de asemenea petiţia proprietarilor din Călvasăr anexată în el; din ea reiese că
ţăranii români revoltaţi din Călvasăr s-au năpustit dej.a asupra pădurilor
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a koz igazgat6 eloterje~ztesere ugyan a megyei tisztek âltal elegtetelt szol- ·
galtatni parancsolja; annâlfogva a panaszl6 fogarasi puspok ezen ki szabott
eljarâs kovetesere utasitand6. Mely tisztelettel leven a felseges kiralyi fo
kormâny szeknek alazatos szolgâja
Marosvâsarhelytt, mâjus 1)9en 1848.
Donath Sândor; koziigyek igazgat6ja
Mărite

Scaun gubernial regesc supren1!

Referitor la milostivul ordin nr. 2079 al· Guberniului supren1 din 21
februarie al anului curent, care vizează modalităţile de recuperare a loturilor
si anexelor ecleziastice acaparate de Hatfaludi J6zsef de la biserica greco~
~atolică din Agri]', ce aparţin eparhiei, vă retrimit cele 'COnlunicate şi opinez
următoarele: A.C. 1 în partea 1, titlul 5, alineatul 1, dispune ca cei ce ocupă
bunuri. bisericeşti, la cererea ordinelor ecleziastice, să fie admonestaţi legal
· de către' dregătorii comitatenşi; dacă aceasta nu ar duce la rezultatul scontat
atunci, la propunerea directorului cauzelor publice, aceiaşi dregători trebuie
să dea satisfacţie. Drept urmare se impune ca episcopul de. Făgăraş, reda.:.
mant, să fie îndemnat să urmeze procedura sus-menţionată. Rămîn cu adîncă:
stimă servul umil al niaiestuosului Scaun gubernial regesc suprem.
·
Tîrgu Mureş, 19 mai 1848.
D6nâHt Sândor, directorul cauzelor J?Ublice
Original. Ari'. St. Budapesta. Fond. G;P., nr. 6894jl818. Foto: 16.316-16.317.
1·

Approbatae Constitutiones.
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Odorbeiu Secuiesc, 19 mai 1848
A Szekely Torvenyhat6sagoknaka
Szekelyudvarhely. Punkosth6 19-en 1848.
~

Uraim a mostoha szâsz testverek egy nyomtatott es ide :mellekelt
titkos tervezesekhez nem kell commentâ.r, nem kell mondanunk: 111ikent
a meg bukott bureaucratia ~ csokonyos zsoldosai az ·olah nemzetet penzel
es igeretekkel meg vesztegetni mindent elkovetenek 2, s az armanynak lettek
lS nemti, meg eddig ârtatlan, de veszelyesse valhat6 eredmenyei; mi Udvarhelyszek oszves tagjai valamint meg rettetni, ugy masokat â.mîtani ferfiatlansagnak hisszuk, de kozos nemzeti.segunk r6vâsara bar mi csekely men~ny
letet is vissza torlatlan elhangzani erigedni, ez irant tartoz6 husegfmk kockâztatasa nelkul nem tehettyuk.
Ezen otletbol ertesittyuk onoket afelOl: mikent 1ni mai napr61 a mag a
rendin kisertest tevenk kormânyz6 6 nagymelt6sâga -alt al bâr 20.000 fegyvert
nyerhetni, mihez mivel bizonytalan, s e mellett csak igen messze remenyunk
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lehet, fel szollitâst kiildenk, e nemes szek tagjait arra bir6t: hogy mindenki
magânak sajât erejen kaszâkat, es lândzsât szrezni siessen, sa mar meglehetos
szâmmal alakult orsereg jelentosegit szaporittsâk- az eddigi peldâk j6
sikerrel bizta tnak.
Onokhoz egy par testveri szavunk: magyar es szekely nemzetisegiink
rovâsâra tortentek e titkos tervezetek, azon mostoha testverek âltal, kiket
szâzadok 6ta az edesanya âpolt, es mondhatjuk, el is kenyeztetett; nemzetek jogositottak kerelmezeseket tenni, nekiink- mert hiszen a nemzeti
jogok el eviilhetetlenek- meg voit jogunk kozos serelmeinkr61, nyilt teren
es k6z6sen tanâcskozni, erre hivjuk fel 6n6ket es nyilvânityuk: mikent a
leg elso sziikseg esetere Szekelyudvarhelyen, vagy az agyagfalvi emlekezetes
teren oszve gyUlni mell6zhetlen kotelessegi.ink legyen, reszi.inkrol. Tisztseg,
es a meg Bojtmâshava 26-ân alakult csend biztossâg tagjai ki neveztetenek:
hogy folytonoson 6rk6dve, ha a nemzeti gyules sieto oszve hivâsat szi.iksegesnek velik- mit, nehogy a mindjârt kinyiland6 orsz~g gy{ilesre talân
kedvetlen hatâsu legyen, most halasztand6nak gondolunk- azonnal siirgony âltal onok a sziikseg okâr6l ertesittessenek, mire nezve sziikseg 6n6k
reszerol is egy biztossâgnak ki neveztetni, s el6legesen a talan sziisegesse
vâland6 oszve gyilles idejerol siefve ertekezodni -ha okok onok reszerol
fejlodnenek eleb ki: ne kessenek tudositâsaikkal, mi a kăzăs hon erdekiben
tettlegeş,,. follepessel orkodni vagyunk keszen, felel6'' tud6sitâsukat sietoleg
vârjuk .
. Către jurisdicţiile secuieşti 1
Odorheiu Secuiesc, 9 mai 1848
Domnilor! Planurile secrete ale fraţilor vitregi saşi, tipărite şi anexate
aci, nu necesită comentarii; ele ne scutesc ca noi să fim aceia care să spunem:
acesti mercenari încăpătînati .ai birocratiei săsesti falimentare au făcut totul
ca să corupă naţiunea r~mâ~ă cu bani şi promisiuni 2 • Intriga a şi avut unele
rezultate, inocente pînă în prezent, dar care pot determina consecinţe periculoase. Noi, toţi membrii ai scaunului Odorhei, consider~m că nu este bărbă
tesc, nici a ne speria, dar nici a ne amăgi unii pe alţii. Nu permitem să se
schiţeze nerăzbunat nici cel mai mic atentat dăunător naţionalităţii. noastre
comune, care să pericliteze fidelitatea noastră faţă de ea.
Pornind de la această idee, vă încunoştiinţăm pe d-voastră despre
următoarele: azi am făcut o încercare, pe cale legală, de a obţine prin intermediul măriei sale guvernatorul cel puţin 20 000 de arme; aceasta nu e
încă ceva sigur, deci nu putem avea decît speranţe vagi [că se va rezolvaJ;
de aceea am adresat o chemare membrilor acestui nobil scaun, pentru a-i
determina pe fiecare să-şi procure grabnic coase şi lănci pe cheltuiala proprie,
precum şi pentru a da importanţa [cuvenită] gărzii cetăţeneşti, care s-a înfiinţat .deja într-un număr destul de mare; rezultatele favorabile ale exemplelor
de pînă acuma sînt promiţătoare.
Fată de domniile voastre mai aveam cîteva vorbe frătesti: aceste uneltiri secr~te s-au făcut în detrimentul nationalitătii maghi~r~ si secuiesti de
către acei fraţi vitregi, pe care secole de-a' rîndul i~arri îngrijit şi' putem c{firma
că i-am răsfătat chiar ca o mamă dulce.
N aţiunil~ au dreptul de a înainta cereri, iar drepturile naţionale sînt
nepieritoare. Noi nu am avut pînă acum dreptul de a ne sfătui împreună în
public asupra revendicărilor noastre comune. Din acest motiv vă adresăm
238

l

domniilor voastre apelul, prin ca1 e declarăm că trebuie să ·considerăm o
obligaţie a noastră de ~eînlătu:at, p~ntru ca în prh;nul ~az ~e urgenţă să. ne
adunăm fie la Odorhe1u Secmesc, fie la memorabila C1mp1e de la Luhţa.
Dn;gătorii şi membrii comitetului pentru menţinerea liniştii, înfiinţat încă
la 26 martie, au şi fost numiţi. Aceştia au menirea să' vegheze în pem1anenţă
si să convoace adunarea naţională cînd vor socoti necesar. Noi considerăm
insă că acum ar trebui amînată, deoarece ar puteac avea un efect nedorit
asupra Diete~ care îşi;'':_ începe în curîr:_d.~ctivitatea. ~tunci vă vom înştiinţa
de îndată pnn depeşa 1n problema staru· de urgenţa. Pentru aceasta este
necesar să numiţi un comisariat, care să. se sfătuiască în prealabil despre data
cînd ar trebui eventual să se convoace adunarea. Dacă 1notivele s-ar ivi mai
devreme atunci să nu întîrziaţi a' ne înştiinţa. Noi sîntem gata să veghem
asupra intereselor comune ale patriei şi să demonstrăn1 aceasta. prin fapte.
Aşteptăm să ne informaţi grabnic asupra răspunsului domniilor voastre.
Concept. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. Scaun. Odorhei. Acte administ:r.ative
1848. Pachet, nr. 2.

1
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În sens de unităti administrativ-teritoriale.
V. doc. 96, not~ 5.
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Sfîntu Gheorghe, 19 Inai 1848
Nagy meltosâgu Grof, Kirâlyi Kormanyz6 Ur ! Kegyelmes U ran1 !
Kezdi alkirălybir.o Lâzâr Dâvidnak a feliigyelete ahi bizott nen1es
szekbe tortent rend es csend zavanisokot jelento tudasitasat foly6 evi
812 szammal jegyzettet 1 , mâsolatba zaratekaival edgyiitt, olly alazatos
jelentesem melletf terjesztem nagymeltosagod elebe, miszerent ''mai
naprol jelen szam alatt a csend-zavar6 lepeseknek meg fojtasa vegett 1nind
a ne.gy kiralybirokhoz rendelkeztem, mind a ket kebli nemes ezeredekezeredeseit felszollitottam, hogy kiadott rendeletem folytan az alkiralybîrokkali egyet ertest es a csend fenn tartâsa erdekebe kello kozre munkalast a hatosagok alatti szazadok kormânnyainak teg.yek kotelessegoke.
Jelen.test tevo aHdralybiro tudositasa vegen azt is keri, hogy a -ki:iitheto za varok meg elozese tekintetebol rog-ton torvennyeli elhetes~ · enge. de'hnct eszkozoljek, annak a csend fenn tartâsa tekinteteboli ki eszkozlese
irânt a kormanyom alatti nemes szek derek szeke is megtanalt. Mire nezve
meg jegyezni kfvantam, hogy en se mellette, sem ellene nem kivanok nyilatkozni, hanem azon kenyes kerdesbe nagyn1elt6sagod bolcs nezete szerenti
intezkedeset alazattal kerem, melly tisztelettel maradvan nagymeltosâgodnak alazatos szolgaja
Sepsiszentgyorgy, mâjus 19 18 48.
P. Horvath Albert, fokiralybir6
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kes in den Sieben. Dorfern und Aufn:ahme der etwaigen Beschwerden. der
Inwohner abwarten ·soliten, in Hosszufalu sogleich ihr aufruhrerisches · Geschăft begonnen, seien sodann heute, am 18ten Mai, nach Tatrang gekommen"
wo sie eben anwesend gewesen, hătten das Volk zusarumenzurufen befohlen
und den Hannen und Ortsnotair fur Spitzbuben ausgerufen, um das .Volk
aufzuregen und zu bewegen, daB das·selbe sie zu Deputirten beim Landtage
ermăchtige und seine etwaigen Beschwerden durch sie aufnehn1en lasse.
Bei diesen Umstănden und in GemăBheit des unterm 17. 1. ]. , Zahl
2226 erhaltenen Intimats sendeten Berichtgeber diese l\'Ienschen, welche
blos 'den Frieden aus Eigennutz storten, unter Begleitung herein. Uber die
năheren Unstănde wollten Berichtgeber eine năhere A1:1zeige machen.
· : Eben diese beiden Senatoren und Magistrats Secretair Joseph :Mayer
berichten unterm 18. Mai 1. J.: dem vom 1VIagistrat unterm 17. 1. J., Zahl
2225, erhaltenen Auftrage zu Folge hătten sich Berichtgeber am 18. Mai
nach Tatrang begeben, um die uber die Aufreizung der Sieben Dorfer ungarischen Bevolkerung unterm 13. 1\ilai 1. J., Zahl 2168, angeordnete Untersuchung fortzusetzen. N achdetn Berich tgeber in diesem Geschăft bis 2
Uhr ununterbrochen zugebracht, hătten sie sich zun1 Mittagsmahle begeben.
Wăhrend der Zeit sei der Stadt Reiter Bartholdimit dem unterm 17. Mai 1. J.,
Zahl 2228, indorsative an sie ergangenen Auftrag und der Meldung erschienen,
da.B die beiden Tabular Kanzelisten Paul Donath und Franz Bong und Advokat Siegrnund Bong bereits in Tatrang angekommen seien und nach zusammengerufenem Volke ei ne Schreiberei in der W ohnung des Althannen
Csa,bai Gyorgy angefangen hătten. Da bald darauf der Ortshann tnit dem
Notair die Anzeige gemacht hătten, daB die gedachten Kanzelisten das Dorf.
zusamn1enzuberufen, in dieser Absicht die Glocken zu lăuten befohlen ~und
einer derselben, utn ihr Geschăft zu befordern, den Hannen und N otairen
fur Spitzbuben ausgerufen hătten, ebenso auch die zwei Geschworenen Csere
Marton Gyorgy und Balint Sandor bestătigt hătten, daB ihnen die Zusamm.'enberufung des Volkes von den nachgedachten Kanzelisten, wiewohl ohne
L~\uten der Glocken, aufgetragen worden sei und daB dieselben auch · den
Hann und Notair, ohne daB sie wuBten in welchen1 Zusammenhang, Spitzbuben genannt hătten, und nachdem Berichtgebern es klar geworden sei,
daB die Absicht der Kanzelisten dahin geht, die Inwohner in moglichst groBter
Anzahl auf ihre Seite zu bri11gen, sich von denselben unter allerlei Vorspiegelungen zu ungesetzlichen Landtags Deputirten ausrufen zu lassen und
dadurch sich einen pecuniaeren Vortheil unrechtmăBigerweîse zu verschaffen
so hătten Berichtgeber geglaubt, den erwăhnten lVIagistrats Auftrăgen zufolge,
um so mehr mit Energie einschreiten zu mussen, da Berichtgeber diesen frem . .
den Menschen gestern, den 17. Mai, in Hoszufalu ausdriicldich bedeutet hătten,
daB sie ohne Einwilligung des Magistrats und bevor sie auf ihr disefălliges,
eigenes Gesuch einen Bescheid erhalten wurden, Volksversatnmlungen
anzuordnen sich nicht unterstehen sollten, dieselben 'aber dem ungeachtet
gestern, den 17. Mai, abends und heute, den 18. 1\i[ai, fruh von Bacsfalu,
Turkos, Csernatfalu und Hosszufalu Unterschriften gesa1nmelt, ja selbst in
Tatrang in aller Geschwindigkeit eine bedeutende Anzahl von Unterfertigungen zusammengeschrieben, so hătten Berichtgeber diese Menschen unter
Begleitung hieher senden wollen.
Wăhrend der eine Berichtgeber diese Anordnung den erwăhnten Eindringlingen habe bekannt gemacht, der andere aber den ersteren, oben angefiihrten Bericht niedergeschrieben, sei eine groBe Menge von Mănnern und
Weibern nicht nur in den Curialhof, sondern 1nit Beschădigung dE}r Tur
19-
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oporul,si a-l determina să-i împut~rniceasă pe ei deputaţi .la Dietă şi să
eventualele plîngeri. In aceste împrejurări şi în conformitate
cu instructiunile din 17l.c. nr. 2 226 subscrişii au vrut să-i trimită sub escortă
incoace pe' aceşti oameni, care au tulburat liniştea publică numai din interes
personaL Despre împrejurări subscrişii ar dori să dea amănunte într-un
alt raport.
,
·
/
Aceiasi doi senatori, cît şi secretarul magistratului Joseph Mayer
relatează ÎI; raportul lor din 18 mai a.c.:
.
în conformitate cu însărcinarea primită în 17 m.ai a.c. nr. 2 225, subscrisii s-au dus în 18 mai la Tărlungeni pentru a continua cercetările, misiune
ce 1~-a fost încredinţată prin adresa din 13 mai a.c. nr. 2 168. După ce subscrisii şi-au desfăşurat activitatea lor pînă la ora 2, S-'-au dus la masa·de prînz.
în ~cest timp curierul orăşenesc Bartholdi a apărut cu însărcinarea ce le-a
fost. trasată pe dosul adresei nr. 2 228 din 17 mai a.c.; de asemenea cu ştirea
că cei doi cancelişti tabulari Donâth Pal şi Bong Ferenc cît şj avocatul Bong
Zsigmond ar fi sosit deja la Tărlungeni, unde după ce .au adunat poporul,
ar. fi î11ceput să facă înscrieri în locuinţa fostului .jude primar Csabai Gyorgy .
.Sc.urt.. timp după aceea judele primar şi notarul satului au raportat că cei
d,oi .. cal1Celişti menţionaţi au chemat satul la o adunare, poruncind în acest
scop să se tragă clopotele; unul dintre ei, pentru a s·pori efectul faptei lor,
a afinnat că judele primar ~i notarul satului ar fi nişte ticăloşi; la fel că cei
doi j.ur.aţi Cs.ere Mârton Gyorgy şi Balint Sandor ar fi confirmat că le-a fost
încredinţată de către cei doi cancelişti misiunea ~e a chema poporul la o
adunare, ce e drept fără să se tragă clopotele; aceştia i-ar fi etichetat ticăloşi
pe judele pritnar şi pe notar, fără să_ ştie de ce. Subscrişii ne-am dat seama
că intenţia canceliştilor era de a recurge la tot felul de înşelăciuni cu scopul
de a-i atrage pe locuitorii în număr cît 1nai mare de partea lor pentru a fi
desemnaţi ca deputaţi nelegali la Dietă şi a-şi asigura în felul acesta în mod
ilegal un cîştig bănesc; de aceea am considerat dt trel?.uţe să intervenim,
conform menţionatelor însărcinări ale Magistratului, cît mai energic; i-am
avertizat în mod categoric pe aceşti oameni străini, ieri {17 mai), în Satulung
,,să nu îndră,~nească a convoca adunări populare fără aprobarea Magistratului
şi înainte de· a primi un răspuns la propria lor cerere Îli această privinţă.
Totuşi, în s;iuda acestui fapt, eţ au convocat o adunare seara (17 n1ai) şi azi
dimineaţă (18 mai) în Baciu, Turcheş, Cernat şi Satulung; în 1nare grabă
au strîns un important număr de semnături şi în Tărlungeni. Subscrişii am
·vrut să-i trin1ite1n încoace sub escortă pe aceşti oameni. Dar în vreme ce
un raportor le-a făcut cunoscută intrusiloi· această intentie, iar al doilea a
scris raportul amintit mai sus, un mare 'număr de bărbaţi 'şi femei au intrat
în· curtea si în odaia cancelariei, au stricat usa si au cerut în gura mare
eliberarea ior. În acelaşi timp judele primar şi n~ta;ul au dat de ştire că masa
de oatneni adunată constă în întregime din partida agitată a instigatorului
Csabai, care stă înadins acasă, iar din cealaltă partidă, care dezaprobă aceste
acţiuni, putini sînt acasă si si 1nai putini sînt prezenti la această adunare a
poporului. 'în aceste împ;ej{rrări sub~crişii au considerat că este itnposibil
să-i aresteze pe aceşti intruşi neavizaţ,i şi a trebuit să le îngăduie să-şi exprime
în, faţa poporului opiniile, pe care le-au comunicat şi subscrişilor în copia
anexată. După ce aceste puncte au fost aprobate prin strigăte puternice de
către toţi cei adunaţi, aceştia s-au întors la locuinţa lui Csabai Gyorgy pentru
a strînge şi mai multe semnături. Aceste puncte anexate au fost scrise pe
o foaie separată. Iscăliturile au fost strînse concmnitent pe foi separate de
cei trei insi n1entionati, după propria lor declaratie, în asa fel încît ei însisi
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detlensegekert a kozpenitâr terheltessek, illo, hogy a fejjebb emlitett diurnum terhet is 6k hordjâk. Azonban ezen tevutra vezetett ·emberek kill.omben is sajât hibâjuk kovetkezteben nagy teher âltal leven sujtva bizonyal
ez is elegendo ok ara, hogy onok az investigatio bevegzesevel siessenek s
igyekezzenek a dolgot ugy :rendelni, hogy a helyseg az esecutio al61 mielObb
felm-entethessek. Hogy ez mikor lehetend, arr6li tud6sîtâsât elvârom 1 .
Jibou, 19 mai 1848
Către comisarul pentru restabilirea liniştii, Hatfaludi Elek

Din informatia d-voastră oficială, din 18 ale lunii curente, am înteles
că pFocedura noastră, precun1 şi dislocarea acolo a annatei au succesul d~rit,
iar liniştea publică în prezent nu este tulburată.
Socot că duminică este posibilă retragerea de acolo a cavaleriei, cu
atît n1ai mult, cu cît cred, şi aştept, ca şi investigaţia să fie terminată operativ.
Referitor la diurnă, consider următoarele: atît domnia voastră, cît
si domnii Viski Gyorgy şi Bacz6 Kâroly aţi acţionat. acolo pe baza ordonanţei
~ele comisariale regeşti; ca atare, sfera de activitate şi obligaţiile d-voastre
n-au fost atinse de loc prin înlocuirea comitatensă din 17 mai; urmează de
la sine că dispoziţia de a continua şi termina investigarea vă dă dreptul la
diurnă pe baza [dispoziţiei] cmnisariatului regal, de la inceperea activităţii
pînă la terminarea ei şi anume: don1niei voastre ca vicecomite, 3 florini;
donn1ilor asesori nobiliari Viski şi Bacz6, 2 florini de argint. Cu alte prilejuri
asemenea diurne se plăteau din casieria de stat. Acum însă nu pare rezonabil
să fie împovărată această casierie pentru nesupunerea încăpăţînată a celor
din Hodod, care se află sub execuţie. Just este ca povara sus-pomenitei
diurne să fie suportată de ei. Totusi, acesti oameni dezorientati sînt si asa
împovăraţi peste măsur~. Acesta este un ::Uotiv suficient pentr~ ca do~nii'Ie
voastre să terminaţi învestigaţiile, să vă. gr:ăbiţi a aranja astfel treburile,
încît localitatea să fie eliberată cît mai urgent de sub execuţie. Aştept să-mi
relataţi d-voastră, cînd se va întîmpla acest lucru. 1
Concept. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Ch1j-Napoca. Fond. Arh. fam. Wesselenyi. Copierul de scrisori al lui Wesselenyi Mikl6s.
1

Cf. doc. H3.
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Lugoj, 19 mai 1848
499. Litsek Zsigmond !:zolgabir6 foly6 evi' majus 19-en elnok alispanhoz
intezett hivatalos leveleben el6terjeszti: hogy Kritsova helyseg lakossai
az uri jog gyakorolhatasâert jârul6 napszamokat, altala hozott, s kihirdetett bir6i îtelet utan is telyesîteni nem akarjak; utasîtast kerven n1agânak
e târgyban adatni. ·
499. A~ iigy bir6i koz ben jovetel es eljârâs utjân leven eldontve, a kert utasitas innen mint kozigazgatasi testiilettol meg nem adathatik, amirol is Litsek
. Zsigmond szolgabir6 ertesitetni hatâroztatik.
245
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ersten Runde von der Abreise des Kaisers zeigten, unmoglich: Es fehHe
nemlich nicht an solchen, welche die erste Aufregung der' Bevolkerung zu
ihren boswilligen Zwecken auszubeuten versuchten und zum Umsturz- der
monarchischen Regiserung die Republik zu proclamiren sich erkiihnten,
wobei jedoch die Biirgers_chaft bei ihrer bewahrten Treue an ,das Kaiserhaus
(J"egen diese straflichen Aufwiegler in \iVuth gerieth, so daB selbe, mit Ausnahme
~ines Einzigen, des Redacteurs der unter dem Titei "Der Adler" erscheinenden Zeitschrift- namens Han1merschmidt, der einen Stich durch den Leib
erhalten haben und daran gestorben seyn soll, nur auf Einschreiten der
N ational-Garde MiBhandlungen entzogen werden konnten, verhaftet und de1n
Criminal-Gerichte iibergeben wurden. Unter di'esen Verhafteten befinden
sich Hafner, Mahler,. Tuvora, als Redakteure und Zeitungsschreiber der
Constitution und des Freimiithigen.
AuBer _diesen Umsturz drohenden, jedoch gleich im ersten -Momente
kraftigs{ unterdriickten Aufwieglungen ereignete sich itn Verlaufe des ganzen
Tages nichts, was :Besoi-gnisse erregt hătte,. die Ruhe und Ordnung v~ar
keinen Augenblick gestort und so waren die anfangs bewegten Gemiither
schon in den ersten Stunden des N achmittags in der Hoffnung wieder beruh1gt, dafl·.se. !!I':l.}est~t hal~l;wiederzp:;ruckkehren werde. . - _ _ - . ___ _ _-_
Eînige Hoswillige versuchten zwar diesen Umstand zu neuen Aufreitzungen zu beniitzen und kiindigten ,die Riickkehr des Kaisers auf 4 Uhr
nacljmittags als bestimmt ·an, um das Volk, we~ri der Kaiser nicht zuriick. kehft und es sich in seiner: genahrten Ho.ffn~ng getauscht sieht, von Neuen1
zu reitzen und in .Gahning zu bringen, abet auch dieses !!Iittel zur Aufreizung
war· nicht geeignet, indem das Volk verstăndigt worden, daB Se. :Majestat
eip_e weit groBere- Strecke Weges _zurii.ckgelegt haben miiBte, als daB Graf
H6jos Allerhochstdieselbeh n1it der B.itte um Allerhochst ihre Riickkehr
hatte bisher einholen konnen. vVahrend des ganzen Tages waren das Linien Militar und die mit der
Akademischen Legion vereinte N ational~Garde auf dem Glacis zwischen Burgund _Franzens-Thor aufgestellt, die Burg selbst sammt mehreren Platzeri
der Stadt mit starken Posten besetzt, und zahlreiche Patroullen durchzogen
die Stadt.
·
Da aber im Verlaufe des ganzen Tages die Ruhe und Ordnung nicht
weiter gestort worden und sich abends auch die Menge der ,~fenschen, die
mehr aus Neugierde in den StraBen herumzog, nach und nach zerstreute,
riickten die Linien-Truppen schon um 9 1/2 Uhr in ihre Kasernen ein und
auch die National Garde begab sich nach Hause.
Die ganze Nacht verging ohne Stohrung und heute herrscht in der
Stadt die groBte Ruhe, so daB keine Milit~r-Ausriickungen mehr notwendig
waren.
Noch muB ich bemerken, daB von Seite der Regierung die Bewohner
Wiens 'ermahnt worden, abends von 9 Uhr an zu Hause zu bleiben und auf •
den StraBen von Zusmnmenrottungen um so mehr sich zu enthalten, als ein
Zusan1mensein von 7 Personen nicht geduldet werden wird.
Indem ich es fiir meine Pflicht erachte~ Eure Excellenz hievon in
Kenntnis zu setzen, fiige ich noch bei, daB die Staats Geschafte ihren gewohnlichen Gang ungestort fortgehen.
So wie ich iibrigens iiber den Aufenthalt Sr. Majestat Kenntnis erlange.
werde ich nicht saumen, Euerer Excellenz sowohl davon N achricht zu geben,
als auch nothigenfalls iiber die weiteren hierortigen Ereignisse :Mitteilungen
zu machen.
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a tulbura si agita din nou poporul cînd acesta 'se va vedea înşelat în speranţa
nutrită, în'să nici a<;est mijloc de aţîţare n-a dat roade, căci poporul a fost
înstiintat că maie'statea sa trebuie să fi parcurs o distanţă mult mai~mare
de'cît sâ fi putut ajunge contele Hoyos cu rugămintea de a se întoarce. In tot
cursul zilei garda naţională întărită cu Legiunea academică a fost postată pe
Glacis între Burgtor şi Franpenstor, iar în cetatea însăşi cît mai multe pieţe ale
orasului au fost ocupate de posturi puternice de santinelă şi numeroase patrule
au ~trăbătut oraşul. Dar fiindcă în tot cursul zilei liniştea şi ordinea n-au
fost tulburate, iar seara s-au împrăştiat încetul cu încetul şi masele de oameni
care străbăteau stărzile mai mult din curiozitate, trupele de linie s-au retras
la ora nouă şi jumătate în cazărmile lor iar garda naţională s-a dus acasă.
Toată noaptea a trecut fără tulburări iar azi domneşte cea mai mare linişte
în oras, astfel încît n-a mai fost nevoie de nici o ieşire a armatei. Trebuie să
mai :rn'enţionez că locuitorii Vienei au fost rugaţi de către guvern să rămînă
acasă după ora 9 seara, şi cu atît mai mult să se abţină de la adunări, cu cît
nu vor fi tolerate grupurile de şapte persoane.
Considerînd că a fost de datoria mea să vă informez pe excelenţa
voastră despre aceste lucruri, mai adaug că treburile statului se desfăşoară
normal. De îndată ce voi afla despre şederea maiestăţii sale nu voi întîrzia
de a vă înstiinta pe excelenta voastră despre aceasta cît si în legătură cu întîmplările de' aici: dacă va fi ~azul.
'
Rămîn cu cea mai adîncă stimă al excelenţei voastre preasupus serv,
Viena, 19 mai 1848
baron Ap6r
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr.,
12.959.

nr.
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19 mai 1848

Tekintetes Batorleti Bizottmany!
Foly6 h6 18an Als6 Bajomba Szimion Szurdu es Aliton a Kekeniczi
borzaszt6 karomlasok koztt es azon kerkedes kozben, hogy nek'iek mar sem
megyei, sem udvari tiszt nem parancsol, a kozelebbrol fel allitott akaszt6fara
rohantak fenyes nappal es azt le vagtak. Onnan ugyan a bajomi hataron
az ugy nevezett Valya Bâmi nevu helyen levo meheszemhez ki mentek, es
azt a falu neveben meg intettek, hogy onnan hannad napok alatt el takarod'"
jek, mert kiilonben fel fogjak gyujtani es mindent ott oszve egetni- es azt is
nyilatkoztattak, hogy udvari tisztemet is el fogjak. uzni a falub61, mert
nekem Bajomba es annak ha taran semmim sincsen, minden az ovek. Tovabba,
bar a tekintetes bizottmany rendelkezese nyoman fobir6 melt6sagos. Vita
Samuel ur a kiikiillovari uradalombeli urbereseket inegintette: a' sz6lgalat
pontos telyesitesere, mind azon âltal Tatarlaka, Fajsz es Boldogfalva 'egesi
helyŞegekbol a heti szolgalatnak egy nyolcada sem jon ki hetenkertt~. 'Ez~:ii'
okokbol, ugy esven ertesemre, hogy egy csapat katonasag mai nap6n KultdJ-~
lovârra fog beszallâsolni.
·
· ·· ; ·' ·' · · ·· >~

csonkulâst szenvedni kentelepitetik, hi'nni kezdettfm, es azcn n:miny tapla1a:
houy :a majorsâgi telkeken Jak6 em berek kettoztetett iparral fognak torekedni
azgn,: hogy tartozâsaikat fonokom'llek -mar csak az,cn ckt6lis, hcgy idojartaval a honatyâk o rollok i.s azoknak mintajâra gtmdoskodni fog tellyesiteni
szoros kotelessegeknek i~merik; ebbeli hiedelmernnek bogy az hiusulni nEm
fog _ fo tamaszâul szolgalvan azcn cntudat, bogy a fe1Ezabadit6 tor'veny
ki hirdeteseig· Szamosujlak lakosai a foldes uri munka seged tartozâ~bkat
roindenek kozott a leg hîvebben tellyesit~k; hanem fâjdalom, ez erintett
helyseg bekes lakosainak Eziveiket a tOrveny ki hirdete~e 6lta azon eEzn1e
foglalâ el, hogy ok âţtaljâba szabadokâ tetetven, foldes uraknak ezentul,
valaroint az urberesek ugy a majordigi telkEn lak6k is SEmmi munkabeli
szolgâlattal nem tarto.inak; es azt tobb nndu par,anc~olataimra altaljâba
roeg is tagadtâk.
Ez erintett meg tagadas kovetkezteben, micon felfejtem eJottok, bogy
azon felszabadit6 torveny Egyediil az urt~res telken lak6 embenkiranyukba
hozatott, egyszersmind EmlekeztettEm arra is, bogy a jara~beli Ezolgabir6
eiOttok nev szerent fel olva~â az ugyanazcrositas tabe1Jâjat61, hogy kik
levenek urberesek, kovetkezoleg, hogy kik ~zabadittattak legyen fel; a tobb
azon tabellâba bent nem foglalt azon emberek, mjnt majorEagi · telken lak6k
pedig ezentul is foldes uroknak szolgâlni kotelesek, elo adasaimra ki jelentek, hogy ok a tegnapelOtti naţon ket rendii kovetjeik âltal, midon e târgyban Kende Zsigrnond volt orszâggyulesi kovettol tanâc~ot kerdtek, oket
azon:utasittâssal bocsâtâ el roaga eloll, hogy azon felszabadit6 torveny nemcsak az urberes, hanem a rnaj'orsâgi telken lak6 emberekreis ki van terjesztve;
es ha a tiszt âltal szolgâlatra szorîtatnânak, ki mondta, hogy csak hallgatnâk
el, az urasâgnak egy âltaljâba nem, hanem magok dolgâra mennenek, mert
ugymond torveny szerent kenteket nem hajthatj a es . nEID kenszeritheti.
Innen lett es kovetkezett osztân az, hogy az azolta semmi parancsolatjaimnak
nem· engedelmeskednek, s fonokom gazdâlkodâsa ez okb61 tellyesen meg akadt,
mely valamrnt a foldes urasâg, ugy az ege~z âlladalo~ irânyâba kârtekony
hatâssal lehet. E tekintetbol a bizottrnâny elOtt alâzattal esedezem - ne
hogy az ily nemti tanâc~ok âltal a koz csend âltaljâba fel zavartassek -,
hogy Kende Zsigrnond ur ellen kello es szigbru viz~gâlatot rendelni, egyszersmind a szamosujlaki makacs lako~ok meg zabolâzâ~ara es kotelessegeiknek
pontosan leendo tellyedtesere hathat6s rendelest eszkoz.olni melt6ztaEsek.
Tisztelettel maradvân SzarnosujlakGn, rnajus 19-en 1848.
· · A megyei bizottrnânynak alâzaios ~zoJgâja
Barra Kâroly,
mint gr6f Betlen Ferenc uradaJrni

ti~ztje

Onorat comitet permanent comitatens l
Potrivit deciziei comitatense, judele nobiliar de plasă a făcut cunoscută
în Someş-Uileac noua lege binefăcătoare adoptată pentru eliberarea exclusivă
a iobagilor care locuiesc pe sesii urbariale şi pentru propăşirea vieţii naţionale.
Deşi gospodăria stăpînului meu, contele Bethlen Ferenc, a suferit în mod
inevitabil ciuntiri prin eliberarea iobagilor, am sperat că oamenii care locuiesc
pe sesiile alodiale se vor strădui să muncească cu îndoită sîrguinţă; de aseme'nep. că se vor achita de îndatoririle ce le au faţă de stăpînul meu. Ain raţio,..
nat .-că ei ar fi datori să se achite de obligaţiile lor, chiar şi numai pentru
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a, b, c. megye mezosegi keriileteben, . jelesen Olah l)ellon, N agy
Iklandon es mas helysegekben is, a lakosok kozott nemcsak a foldes urak,
de a megyei tisztek iranti engedetlensegnek is oly jelei mutatkoznak, meţyek
JUiatt kedvetlen kitoresektol felni lehet; ' ennel fogva meltănyolvân a kirălyi
kormănyszek is a megyei csendori bizottmăny az irănti kivanatat, hogy a
fenyegeto vakmero ellenszegiilesnek korănni megzabolăzasa vegett, egy
. szâz;ad gyalog katonasag a megye mezosegi .helysegeibe rendeltessek, es
helyeztessek: a dolog sieto volta tekintetebo1,
·
a. Melt6sagodat ezennel hivatalosan meg talalya,
' b, c. az itteni dandar parancsnoksăgăt mai napr61, jelen szanl a1att
megtalălta,
.
1
a, b, c. hogy addig is, mig a fo hadi vezerseg altal az irt h~lysegekre
egy szazad gyalog katonasăg rendeltetnek, fel szazad lavassăgot, - espedig
Ormenyesrol oly utasitassal
a. Thorda varmegyeben fekvo
,
a, b, c. O. Dellobe 1nenven, ott a megye reszerol kir~ndelendo biztosok
a, b, ugy mint: Bar6 Kemeny Farkassal, es al ispan Boer Simonnal
, c. ugy mint: az innen nemes Thorda -.megyehez kibocsâtott intezt;neny
szerint urasagoddal es aLispan Boer Simonnal .
.. .
.
a, h, c. egyetertoleg mind itt, mind a tobb .kijelelendo helyeken a j6
rend, s megyei tisztektoli fiiggedelem, engedelm.esseg helyreăllitasaba_n legyen
segitseggel. ·
_
b, c. Egyszersmind a hazai fo hadi vezerseg is 1negtalaltatvân innen,
'hogy az erdekelt mezosegi keriile-tbe, egy szâzad gyalog, az innen kikiildott
fel szazad lovassâgot felvăltand6 katonasâgot hovă hamarâbb kirendelni,
es annak parancsnokăt a megyei kirendelt biztosokkali egyetertesre, s (;1.
k:ijelolendo helyeken kivântat6 segitseg n1egadâsara utasit(:tni ne k~ssek.
c. J\llely e keppeni kinevezteteserol urasagod ezennel, maga alkalma:zasa s a teendok sieto elintt~zese vegett ertesittetik.
'
b. Mely e keppen meg tett rendelkezesek, e nemes megyenek, a zaratekok visszakiildese mellett oly hozzâ adăssal iratnak meg, miszerint a kinevezett biztosokat utasitsa oda; hogy tostent O. Dellobe menven, az oda
erkezendo katonasagnak elfogadasâr61 gondoskodjanak.
Kolosvărtt, ma jus 20an 1848.
Scrisoare prezidială către:
a. domnul general maior Adam Gallbrunn,
b. comitatul Turda,
Ordonantă

către:

c. baron~l Kemeny Farkas,
a, c. nobilul comitat Turda,
b. acest nobil comitat,
a, b, c. care a depus astăzi două rapoarte oficiale1 : prin ele Scaunul
gubernial regesc suprem a fost încunoştiinţat că
a, c. sus-pomenitul
b. acest nobil
a, b, c. comitat, în cercul său agitat şi anume la Dileu Vechi,-Iclandu
Mare şi în alte localităţi, apar atare semne de nesupunere printre locuitori,
nu numai faţă de proprietarii de moşii, ci şi faţă de dregătorii comitatenşi;
din care motiv există temeri de mişcări nedorite; Scaunul gubernial regal
ţinînd cont de· dorinţa comitetului pentru menţinerea liniştii comitatului,
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·Concetăteanului nostru vicecomite baron Inczedi Zsigmond.
D1J?. pa;tea dregătoriei. ·Cluj. 20 mai 1848 .
. 1_~~1/1848

-în poziţia sa arendaşul Miiller Kâroly din Cara şi Boju se plînge că
a fost alungat din hotarul ultimei localităţi de către comunitatea revoltată.
Cere să fie restabilit în drepturile sale de arendaş. Aceasta se aduce la cunostinta concetăţeanului nostru, vicecomitţ, în original, cu recomandarea de
a i~vestiga cele afirmate în petiţie. iar pe arendaş de a-l repune în drepturile
cuvenite. Comunitatea revoltată fiind vinovată, va fi pedepsită potrivit
culpabilităţii ei, pentru a înceta asemenea samavolnicie.
Concept. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. Comitat. Cluj. 'Acte
nr. 1041j 1848.

administrative,
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Cluj, 20 mai_ 1848

A l\iagyar egregyi ad6z6 kozonseg folyamodik ily okon
Miszerint ez elOtt 2 evvel a foldes ura Vass Samu a hatârosztâly alkalmaval szenafiivoket egeszen elvette, ambar, a mint a mult evi s idei ad6
tabellak bizonyitjak minden jobbagynak 10 szeker szena vagyon beirva,
kovetkezoleg mar 2 ev 6ta annak adjak is a kiralyi ad6t, hasznalatukba \
pedig nincsen, hanem a foldes ur hasznalja; a szant6foldekkel is annyira
meggatoltatvak, hogy ha a nyomasukat fel nem fogjak hasznalat vegett,
nem elhetnek meg, marhaik is kivantat6 legelOjokbol kiszorulvak; ezeknel
fogva hathat6s rendelest ker tetetni, miszerint ezen serelmes panaszokat
invesztigaltatvan igazsagos orvosoltatas eszkozoltessek.
Comunitatea contribuabilă din Agriş înaintează următoarea petiţie:
acum doi ani, proprietarul de moşie Wass Samuel i-a deposedat în întregime
de fînaţul lor, cu prilejul comasării; după cum dovedesc tabelele [de dare]
din anul trecut şi din anul acesta, fiecare iobag este trecut cu [o suprafaţă
de] zece care cu fîn; ca urmare au şi plătit regaliile după ele în aceşti doi ani,
deşi nu se află în folosinţa lor, ci în cea a moşierului; şi în privinţa pămîntu
lui arător sînt defavorizaţi în aşa măsură încît, dacă nu ar folosi imasul,
n-ar putea trăi, iar vitelor lor le-ar lipsi păşunatul necesar; din aceste co~si
derente cere adoptarea unor măsuri eficiente, pe baza cărora să fie cercetată
plîngerea din petiţie, pentru a i se face dreptate.
Referat gubernial. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr.
1862-1864.

6634/18-18.
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Cluj, 20 n1ai 1348
Nemes Marus Szek Fo Kiralybirajânak.
:M:elt6sagodnak e foly6 h6 16dikar61 353 szam alatt hozzam intezett
az iranti hivatalos jelenteset1 , mikent az ottani varban letart6ztatott Mikas
20- c. 378

257

telt foispân ur, szives leend engemet minden nlozgcilmakr61 pontosan es
sietve ertesîteni, s ha lehet, :meg fogja vârni velekedesiink kijelenteset, ha
nem," sajat bolcsessegeben talâlja fel a legbiztosb vezert.
A fo feladat, a vegcel, minden âron egyesiilni Erdellyel, n1ert a kozos·
fejedelem erdeken tul, hazânknak, nemzetiinknek, szabadsagunknak m.ene~
deke s biztositeka az egyesiilesben fekszik. Egymâs nelkiil nincs jovend6nk,
elveszett a magyar alladalorn es nemzetiseg, ha eleg korân ossze nein kapcsol6dunk.
· Azt sajnâlattal ertette a ministerium, hogy az erdelyi orszâggyulesre
nagyfejedelmi biztosul B. Puchner neveztetett ki, n1iutân folterjesztesfmk
szerint ugy az uralkod6.)1âz, mint a ket haza erdekeben a fohercegek egyike
Iegfoganatosban munkâlhatandott. Ha az ido rovidsege engedi, igyekszfmk
e reszben vâltoztatâst kieszkozolni.
:
Kiilonos figyelemmel kiserendo a szaszok koztti mozgalon1. lVIeg keHene
oket gyozni a felOl, hogy sem jogaik, sem nemzetisegok nincs veszelyeztetve
az egyesiiles âltal.
A szekelyekben es Ulagyarokban âpoland6 azon lelkesedes, melyel 6hajtjâk a viszonegyesiilest. Irânyozni kell t_ekinteteiket ama magasb szempontra,;
a magyar haza es magyar nemzeti letel megmentesenek szen1pontjara, . mely.
mellett a magânyerdekeknek most hâtterbe kell szorulniok. Nem lehetetlen,
hogy a. magyar elem hatalmas karjâra sziiksegiink leend mihamar, ennek.
utjât niegkesziteni kîvânatos. A ne1nzetisegek harcra keltek egymâs ellen;
ilyen ido minket nem talâlhat kesziiletleniil.
De csaknem legtobb gondot, kimeletet, âpolâst igenyel az olâh nep.
Ezt meg kell nyerniink. Most szendereg, nem m()ndhaJjuk a mienknek; a
folebredes pillanatâra vigyâzzunk. Ezt kell magunknak biztositanunk. Ha meg
e nepfajjal is kiizdeniink kell, fenmaradâsunk meg ketsegesb.
Papjait kivâlt, es elokeloit- ezek keves szâmmal vannak- meg
. kell nyerniink. A jogos erdekeket, ha âldpzattal is , ki kell elegiteniink. Addig
is mig olâh lapot mi indithatnânk, a meglevovel szovetsegre kell Iepniink.
A nemzetiseg kerd~se lehetoleg illetleniil hagyassek, sot biztositani kell azon
egy fentartâs mellet, hogy az orszâglat a nyelvtarkasâg âltal lehetetlenne ne
.tetessek.
Kiilonos figyelmet erdemel az olâhok gravitatioja Olâhorszâg es azon
alS6 fejedelemsegek fele. Ettol meg kellene 6vni a mi olâhainkat. Ha itt szabadsâg es j6llet vârakozik râjok, felenk ±ordulnak, hozzânk szitanak, kiilonben nem. Keson ha jârunk, mindept elvesztettiink.
Sziikseges a kituno elmeket m.egnyerni, es a nepszeru ferfiakat. KozvetIen ismeretseget kell velek kotni. j\fost meg van a szovetsegnek alapja, ha
minde:J?.ţ e nelkiil megnyertek, folteteleket tobbe nem fogunk szabhatni1 •
Erdelybol talân konnyebb lesz megismernie az olâhorszâgi viszonyokat is. Sziikseg, hogy az aldunai ,tarton1ânyok iigyeibe befolyâsunk legyen ..
A kormâny alkalmasint kiild oda egyent ki megszerezze a hely szinen a viszonyok kello ismereset. Nem ellenzi azonban, hogy on is odâig terjessze mun...
kâssâgât, es kiilonosen tudâst szerezzen a csâng6 magyarokrul 2, kik a bânâtba
- kincstâri birtokon megtelepittethetnenek. Termeszetesen ezen kikoltozes az illeto fejedelem megegyezese nelkiil nem fogna mehetni.
Ezekbol âll az, mire ont ez uttal figyelmeztetni kivântam. Idonkint
elvârom jelenteseit, azokra nem fogok kesni az utasit6 vâlasz adâssal.
Budapest, mâjus 20, 1848.
25~

1

~. :·.,•. ',.':·''···'·.· . :gy:o'ftld·:·l;l?g;r '~l ~at6sa~at kore?1e~ lehv_o k6brhat'zakr~l, ~zok hhcltyzetetrtol, ~ mdihke1peni
~.

..

t"

. elren ·ezesero ugy sz1n e arro 1s, any e eg szamara, e e ne o m1n e yre,
mind pedig butorokra nezve rogton rendelkezni? Ugy azon esetre, ha ott
k6rhazak nen1 leteznek, mely epiiletek-lehetnenek ott celszerilleg k6rhâzakul
hasznâJand6k, ll1i ruha nem11ek, butorok, elelmiszerek es mi m6don megszerzendok, valamint a beteg âtszallitasa m.ikep lenne legkonnyebben eszkozolhet6, s âtalâban a fentebbiekben jelenleg letez6 hianyok mikepen lennenek
kip6toland6k? A tiszti f6orvost6l kell6 felvilâgositâst veve, kimerîto s illetoleg rovatos jegyzekkel ellâtott jelentest a lehet6 legnagyobb gyorsasaggal,
nH~g azon esetre is, ha netalân e târgybani jelentes ez elott mar megtortent volna, hozzâm · felkiildeni ·siessen.
Tovabba tegyen on jelentest az irânt is, ha valjon a hat6sag koreben
Ieteznek-e orvosi egyenek olly szâmmal, hogy a cholera, vagy mas jarvâny
kitorese eseteben a lakosoknak kell6 orvosi segelyt uyujthatnânak, vagy
ellenkez6 esetre nem lenne-e szukseges. e helyrol orvosi egyeneket bizonyos
szamban kikuldeni?
"
A gy6gyszerek konnyebb kiszolgâltathatâsa vegett peciig a cholera,
vagy mas jârvany uralkodâsa alkahnaval ugy rendelkezzek, hogy olly videkek szamara, hol gyogyszertârak nincsenek, a foorvosgy6gyszereket n~gyq!?p
n1ennyisegben az illet6 gy6gyszertârb6l felvehetven a ]itâsbeli orvosok koz(
szamadas es felelOseg terhe alatt ossza ki. - V egre
szerezzen tudomast az irant is, hogy a varos koreben fognak-e elegendo
szammal 'ajanlkozni egyenek, kik a beteg âpolâsât magokra valalan.djak,
nlire nezve az annak idejeben innen megkiildendo âpolasi utasitast a foorvossal
kozolje a vegre: hogy azt a tobbi orvos.okkal tudatvan, ezek annak alkalmazisăra a fent erintett apolo egyenekef betanitthassâk.
.
Miutan azomban teljesen bebizonyult az, hogy a cholera terjedesenek
alkalmi oka az inseg, nyomor, tisztâtalansâg, egeszsegtelen lakhelyek, valanlint a merseldetlensegben is rejlenek, erre nezve igyekezzek on erelyesen oda
munkâlkodni, hogy a baj kijelolt fotenyez6i celszeru intezkedesek altal mersekeltessenek mind ezeket pedig akep intezze el, hogy a nep remulese es aggodalma ido elott fel ne ebresztessek.
Budapesten, ma j us 20-an 1848.
Klauzal Gabor
Ministerul Agriculturii, Industriei şi Comerţului [din Pesta] către dregă
toria oraşului Arad
Potrivit relatărilor oficiale sosite din locurile respective, în Principatele
Române a izbucnit recent epidemia de holeră si anume la Brăila si Galati.
Deşi s-a constatat că faţă de anul 1831 caracten{l acestei molime se' prezintă
într-o formă mult mai atenuată, totusi, în eventualitatea că ar continua să
se răspîndească spre patria noastră, este necesar ca locuitorii ei şi personalul
nu~dical să nu fie surprinşi 1,1epregătiţi. Prin prezenta vă ordon să-mi raportaţi
despre situaţia din jurisdicţia voastră, măsurile întreprinse în această direcţie,
dispoziţii}e ce ar fi necesare acolo privind locul şi imobilele pentru .eventualii
bolnavi. In caz că acolo n-ar exista spitale, atunci: ce clădiri s-ar putea folosi
în mod corespunzător ca spitale; ce fel de rufe, n1obilier, alimente ar fi posibil
să se obţină şi în ce fel? De asemenea, cum s-ar putea realiza cel mai usor
transportarea [în clădiri a] bolnavilor?; în general, dacă ar exista lipsuri referitoare la cele de mai sus, cum s-ar putea remedia?
1
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dall auch die Erfolglassung von 4 Zentnern SchieBpulver und eben so viei
grobes Blei aus dem Karlsburger Garnisons-Artillerie-Zeughause gegen baare
Bezahlung keinem Anstande unterliegt.
Hinsichtlich der von der Hermannstădter Biirgerwehr etwa noch weiter
benă>thigt werdenden blinden oder scharfen l\iunition zu SteinschloB-Feuergewehren \volle_ die beliebige Eroffnung baldth_unlichst ge1nacht werden, bevor die Verthe1lung des Vorraths sonst gesch1eht.
Schlii13lich erlaube ich mir noch beizufugen, daD ich hinsichtlich der
Abfassung der Munition mit 4000 Stiick scharfen Patronen fur die Miihlbăcher Biirgerwehr meine Zustimmung bereits mit der Note Ymn 16ten
May 1848 Praes. Nr. 398 R. gegeben babe.
Către onoratul prezidiu al nobilei
locali ta te!.

Universităţi naţionale săseşti.

din

Sibiu, 20 mai 1848
Onoratului prezidiu al nobilei Universităţi naţionale săseşti nu-i va
scăpa faptul, la o examinare atentă, că înainte de a se fi putut pune la dispozitia gărzilor cetăţeneşti ale jurisdicţiilor de aici cartuşe din arsenalul de arti-

le:tie al garnizoanei din Alba Iulia, a trebuie satisfăcută n1ai întîi nevoia sporită de n1uniţie pentru plecarea la război a celor cinci regin1ente de graniţă;
de asemenea, penţru regimentele de infanterie şi cavalerie staţionate în prezent
în Transilvania. In prezent a1n ,plăcerea de a răspunde la onorata dumneavoastră adresă nr. 668, din 13 n1ai 1848, că li s-a alocat cetăţenilor din Sibiu
20 000 de gloanţe oarbe şi 80 ·ooo de cartuşe încărcate de 5/4 lot1 , care' pot fi
luate din arsenalul din Alba Iulia spre a fi folosite la puştile cu cremene de
către gărzile cetăţeneşti înarmate. Concomitent, con1andamentul districtual
al· garnizoanei a fost însărcinat să livreze aceste cartuşe contra cost. Ele sînt
încărcate cu 2,5 quent 2 praf de puşcă. Rezolvîndu-se astfel adresa menţionată
mai sus, vă com.unic totodată că pot fi ridicate din arsenalul de artilerie al
garnizoanei din Alba Iulia şi patru chintale de praf de puşcă şi aceeaşi cantitate de plu1nb brut. Ar fi bine să ne con1unicaţi cît mai curînd de cîte cartuşe
oarbe şi încărcate mai are nevoie eventual garda cetăţenească din Sibiu pentru
puştile cu cretnene ...A.lhninteri s-ar putea să se epuizeze rezervele.
1n sfîrşit, în1i permit să mai adaug că a1n aprobat deja, prin adresa din
16 rnai 1848, nr. prezidual 398 R., vînzai'ea a 4 000 de cartuşe către garda
cetăţenească. din Sebeş.
Concept. Arh. St. Sibiu. Fond. Acte

------1
2

comiţiale,

nr. 697/1848. Fato: 579J:--5795.

Lot= unitate de mă.<>ură. de 18-21 gr.
Quent = unitate de c;ă.sură echî valentă. cu 4,04 gr.
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Aiud, 20 mai 1848
Nagy l\1:elt6sagu Groff, Kiralyi Korn1anyz6

Ur!

Az eddig elO fekezetlen lazit6k szamitasaikban nem csalatkozanak, a
midon a birtok-vagy tiltott utakoni ki elegiteset tuztek ki edjik biztos inger
eszkozill a konnyen {nnithat6 nepton1eg fel boszitesere.
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Preonorate domnule conte guvernator regal!
Instigatorii neînfricaţi nu s-au înşelat pînă acuma în socotelile lor, dndau stabilit că unul din mijloacele cele mai sigure de agitaţie îl constituie satisfacerea pe căi nepermise a setei de pămînt, pentru a răscula masele populare
uşor de ademenit.
Forţa atractivă a setei păcătoase după averea altuia; dar şi interesele
noastre comune ne impun să suprimăm încă în germeni acest atentat, care
este gata să calce în picioare atît securitatea persoanei, cît şi a proprietăţii.
Potrivit raportului anexat aici al prim_-judelui [nobiliar] şi pe baza .unor
plîngeri particulare, considerăm un fapt deja dovedit, că securitatea averii
a si fost atacată în mai multe localităti ale acestui comitat, mai cu sean1ă
la 'Turdaş, Hopîrta, Şpălnaca şi Şoroştin; de asemenea că masele popîtlare
neştiu toare învrăjbite au şi refuzat să se supună poruncilor funcţionarilor
administraţiei ; au îndepărtat notarul şi au pus unul de grai ron1ânesc în locul
său; au smuls afişele despre statariu, au interzis unora în sensul strict al cuvîntului să se achite de îndatoririle private şi să accepte munci cu ziua în locul
plăţii dobînzilor; i-au oprit pe alţii să lucreze nemeşilor şi în general maghiarilor contra unor retribuţii în bani; se întrunesc în masă Şi-şi fac de cap ;
alungă îngrijitorii pădurilor alodiale şi'îi înlocuiesc cu oameni proprii.
Toate acestea sînt rezultate ale aşa-zisei Adunări paşnice de la Blaj.
Dar ce fel de spirit paşnic a avut acea Adunare, am informat-o pe excelenţa
voastră pe baza raportului comisarilor noştri sub nr. 59 A. B.
Poporul de rînd nu manifestă nici un semn de recunoştinţă faţă de clasa
proprietarilor de moşii, în pofida atîtor renunţări şi sacrificii făcute de ei, în
urma cărora ar fi meritat acest lucru; iar comportarea lui faţă de funcţionarii
administrativi este înjositor de revoltătoare.
Dac~ se va înfăptui ideea nenorocită a împărţirii pămînturilor, care se
răs-pîndeşte ca o boală molipsitoare; de asemenea dacă se va răspîndi făxă
limite nesupunerea faţă de funcţionarii administrativi, atunci turburările
interne şi anarhia vor fi inevitabile.
Pentru a-i depista pe agitatori şi a-i aresta pe făptaşi, iar pedeapsa să
fie -in1ediat aplicată, aveam nevoie de o armată care să răspundă la măsurile
întreprinse de autorităţile civile. Excelenţa voastră aţi binevoit să cereţi o
companie de ostaşi Bianchi pentru liniştirea răsculaţilor din Beţa, potrivit
actului nr. 1224 din 17 mai anul curent. Cu scopul de a-i înfrîna pe instigatori
şi a preveni asen1enea acţiuni, n'lăria sa comitele suprem a obţinut un divizion
de cavalerie uşoară de la comandantul de aici. S-a şi deplasat azi la faţa locului
secondat de această unitate. Investigaţiile au început. Printre locuitori se
poate observa intenţia de a reveni la supunere şi chiar o apatie generală.
Cunoscînd caracterul poporului, îndrăznim s-o asigurăm pe excelenţa voastră
că localităţile răsculate se vor lăsa păgubaşe, dacă se va trimite armata chiar
numai într-una din ele. ~Tocmai pentru că asemenea atentate ar putea ~ă
apară în diferitele regiuni .ale comitatului, pe lîngă. detaşarea unei companii
Bianchi, cerem înăltimii voastre să binevoiti a ordona comandantului unită
ţilor de ostaşi secui,' care vor staţiona aci, si depindă şi dînsul într-un mod
asemănător de autorităţile civile. Numai astfel vom avea posibilitatea să restabilim liniştea publică tulbui.i,.tă, precum şi securitatea averii atacate.
Altfel libertatea şi egalitatea în arepturi, idei inocente a~e revoluţiei, se vor
n'lînji probabil din cauza temerarilor instigatori, din cauza violării securităţii persoanei şi a jafurilor infame.
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Rămînem în continuare cu umil respect slugile supuse ale preaînălţimii
sale domnului conte guvernator regal.
Din partea comitetului permanent al cmnitatului Alba de Jos.
Aiud, 20 n1ai 1848.

Boer Ferenc, prim jude in termen
Pogany Karol y
Original. Arh. St .. Budapesta. Fond. G.Pr., nr.

1279/1848. Foto: 3102-3105.
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Aiud, 20 mai 1848
Nagy 1\'Ielt6sagu Gr6f, Kiralyi Fo Kormanyz6 Ur! Kegyelmes Uram!
· _ Karolyfehervari kaptalannak zaratekaval egyiitt eredetileg ide fog_ott
ket levelet, melybe az alvinci es borbereki birtokossag szamara a koz. bato:rsâg fenn tartasa tekintetebol 140 darab szuronyos' fegyvereket ker ki
eszkozoltetni, oly keressel batorkodom. excellenciad eleben terjeszteni, hogy
a kîvant fegyverek ki ada tasa irant rendelkezni melt6ztasson. Tova bra
alâzatos tisztelettel maradtam nagy melt6sagodnak alazatos szolgaja.
N agy Enyed, 1najus 20an 1848. ·
Bar6 Banffy Mikl6s ,· ·fo ispan.
Preamărite

domnule conte .guvernator supren1! Domnul meu milostiv!

Anexăn1 aci în original cele două scrisori ale Capitlului de la Alba Iulia,
împreună cu clauza lor. Prin ele se solicită intervenţia noastră pentru a se
procura 140 de puşti cu baionete, necesare proprietarilor din Vinţu de ]95: şi
din Vurpăr, în vederea menţinerii securităţii publice. Mă încumet să le înaintez
excelenţei voastre, cu rugătnintea de a bin~voi să întreprindeţi măsurilenecesare alocării armelor cerute. Am rămas în continuare servul un1il al exce-

lente! voastre.
: · ' Ail'd. 20 tnai 1848.

·

· ·

Bai·on Bânffy 1\iikl6s, comite suprem
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., ur. 1283/1848. Foto: 3116-3117.
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Mieloşoara,

20 mai 1848

Nagy melt6sagu Gr6f, Kiralyi Fo Kormanyz6 Ur!
l\1inekutanna ~ a szaszok nem csak varosaikban, hanem a falukon is
orseregeket alitottak s magokat fegyverbe gyakoroljak, es az olahokat sziintelen bujtogatjak, annyira, hogy setn a csend, sem vagyon es szemely batorsâg netn lattszik biztositva lenni, a bel keriilet nemely helysegeinek bir,270

·

tokossai 'el hataroztak a neiilzeti orseget fel allitani, kiknek fel sz6littâ~okra
ezen megye bel keriiletebe Bodolan, Nyenbe es Mârkos helysegeibe nagy
lelkesedessel fogadtatott a nemzeti orsereg fel âllittâsa, a mely hârom hely. segbol 266-an fel is eskiittek, s meg ezen szâm nevekedni fog. Melt6ztatik
annâl fogva nagy melt6sâgod a Brass6ba le tett 1700 darab fegyverbol (a
honnat a mint halattik 800 a szâszoknak ki adatott) a meg benn levo 900-b61
300-zat ezen ujabban fel ălitott orsereg szâmâra rendelni es aztat a karatnai.
orseg szâmâra kert 150 darab fegyverekkel edgyiitt hovâ hamarâbb ki adatni
parancsolni, annâl is inkâbb, hogy a mint a kiilkeriileti fo bir6 jelenti (n1ely
tenyt ki nyomozni rendeltem) a szâszmârtonfalvi vârmegyei szâszok is kez
alatt Szebenbol fegyvereket kaptak. Alâzatos tisztelettel leven nagy Inelt6sagodnak alâzatos szolgâ j a
,
Mikl6svârt, piinkost h6 20ân 1848.
Gr6f Kâlnoky Denes, foispân
Prearnărite

domnuleconte guvernator regal·suprem!

Sasii au înfiintat gărzi celătenesti nu numai .în orase, ci si în sate. Ele
efectuea~ă exerciţii 'armate. În pius, ii instigă neîncetat pe To~âni,. încît se
pare că nu mai este asigurată nici liniştea, nici securitatea averii, nici cea a
persoanei. Iată de ce, proprietarii din unele localităţi ale cercului inferior au
hotărît să înfiinteze si ei gărzi cetătenesti. La initiativa lor, ideea de înfiintare
a .g~rzilor cetăţ~neşti a fost pr~mită .. ~~ :tpare. în~ufleţire în cercul i~ferio~ al
acestui comitat, îndeosebi în localitătile Budila, Teliu si Nlărcus. In aceste
trei comune au şi depus jurămîntul Z66 de persoane şi 'nu1nărul'lor este în
creştere. De aceea, să binevoiască excelenţa voastră a comanda pentru garda
cetăţenească recent înfiinţată 300 de arme din cele 1 700 depuse la Braşov
(de unde- după cum se aude- saşii au şi primit 800 de bucăţi), adică din
cele 900 de arme rămase încă acolo. Aceste arme, precum şi cele 150 puşti
cerute pentru garda civilă din Caratna-Volal, să binevoiţi a porunci să ni se
elibereze cît mai urgent. Cu atît mai vîrtos, cu cît după cum raportează
prim-}udele nobiliar al cercului superior (fapt care am ordonat să fie cercetat),
si saşii comitatensi din ~Ietis au primit în taină arme de la Sibiu. Am rămas
~u stimă umilă ~ervul sup~s al preaînălţimii voastre
~licloşoara, 20 mai 1848.
· Grof Kalnoky D~nes, con1ite suprem
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr.,

nr.

1310/1848. Foto:

12.900-

12.901.
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Sfintu Gheorghe, 20 mai 1848
A Szekely Huszâr Ezeredtol
A Nemes Udvarhelyszeki Tisztsegnek
Sepsiszentgyorgyon, mâjus 20an 1848
Bâr mint is sajnalja az ezered, a nemes tisztseg mult h6nap 14-en irt
652 szâmu meg talâlâsâban erdekelt lerv- a Bardocszekben celba vett Rika
fele vezeto uj ut letre hozattatâsa· irânt- meg sem foghat most kezet, azert.
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ezen majus 6ikan 721 szam alatt, hogy a Sepsi tekintetes alkiralybir6 urhoz
megtetetett a rendelett az erant, hogy a telkemr61 ki ne mozdittassam, a
vejem, Gyorke Ferenc, pedig utasittassdn el. Ezen kegyelmezo rendelet nyomana vejem, Gyorke Ferenc, el is koltozkodott es en a telketnbe megmaradtam; de tortent az, hogy a jelen Ievo majus 19ik napjan a tekintetes tisztseg
rendelete ellenere tekintetes Gerebb Laszl6 ur erohatalommal a telkemrol
ki hanyatott s hazamba mâs lak6t tett s keves hâzi butoraim es gazdasagi
eszkozeim a szabad levegore kihanyatvan, az utcan veszelyeztetnek, aminek
meg esese utan helyettes alkiralybir6 tekintetes Nagy Andras urhoz folyamodtam, ahonnat utasittattam dul6biztos Bora David urhoz, minthogy
pedig ezen tett a tisztelt dull6 ur hatalmat felyiil haladja, azert
instalok alazatoson a tekintetes tisztsegnek, melt6ztasson engemetaz
en igazamba partfogolni es engemet azon lak6 telkembe vissza helyheztetni,
rendelni parancsolni, a hol mar 35 evek lefolyasa alatt hiven es pontosan megtettem minden foldesuri szolgalatot s megteszem kovetkezoleg is, annal is
inkabb, hogy azon huzamos ido lefolyasa alatt a legpontosabban tettem az
udvari szolgâlatot, amellyel a haszonberlo {tr is meg vagyon elegedve s legkisebb okot nem is szolgaltattam a ki hanyatasra, hanem ketsegkivul a·
kovetkezo orszaggyulese rendelkezeset megelOzni kivanvan, a kihânyatason1inal
tis_ptelt foldes uram a mellyre nezve midon ujabban is partfogolast instalnek,
hogy mint szegeny ad6z6 ne kentelenittessem a felseges kiralyi fOkormanyt
panaszommal terhelni, vigasztal6 valaszt varva maradtam a tekintetes
tisztsegnek alazatos szolgal6ja
.
Illyefalvan lak6 ozvegy Th6t J anosne Varga·Anna
V dlasz

Mult aprilis 29ik napjar61 698 foly6 holdnap 6r61 721 szam alatt rendeles leven teve Sepsi al kinl.lybfr6 tekintetes Gal J6zsef urhoz, hogy a fo!yamod6 not laktelkeben hagya meg, nemcsak, hanem ozvegy Nemes Gereb
Adan1nenak ide beadott s itten 738 szammal jegyzett kerehnebe ketsegteleniil ki leven fejezve azon akaratja minei fogva a kerelmest laktelkebenmegtartani kivanja, ezen tisztsegi rendeletnek a foldesasszonyi kfvanat ellenere a kerelmest laktelkebol kitetetni nem lehetven, ezennel dul6biztos Bora
Dâvid · urnak meghagyatik, miszerint T6th Janosnet harmadnapok alatt
urheres telkebe visszahelyeztetni el ne mulassza. N emes Haromszek Tisztsegenek Sepsiszentgyorgyon majus 20an 1848 ba tartott iilesebol. Kiadta Barabă.s Farkas jegyzo.
Onorat oficiu

dregătoresc

Împreună cu decedatul meu bărbat am slujit în tnod punctual şi familiar timp de 35 de ani, iar după decesul dînsul~i, singură, mai întîi per ăposatul
proprietar de moşie, onoratul domn Gerebb Adam, şi după moartea acestuia
pe n1erituoasa lui văduvă. S-a întîmplat însă că văduva onoratului Gerebb
Adam,. stăpîna mea, m-a avertizat prin cineva să mă mut în cămară şi să nu
ţin cont nici de casa, nici de cele aparţinătoare sesiei mele. Eu nu am- dat însă
prilej să fiu evacuată d~ pe sesia mea, ~u _a~ît ma~ mult cu ~ît actualul dom~
arenâ.aş a fost mulţumit de felul cum 1m1 1ndephneam slu] ba. De aceea 1na
21- c. 3178
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Oradea, 20 mai 1848
Kiralyi Biztos es Foispan Ur
Foly6 evi ma jus 14erol Zilahr61 intezett tud6sitas s ahhoz rekesztett
eszrevetelek, a Zarand megyebe foly6 h6 16an munkaba vett s teljesen bevegzett visszacsatolasi mukodes befejezte utan jutvan hozzank: a dolog ily
allasaba eljarasunk rovid kivonatat, velemenyiinkkel egyiitt kovetkezokben
kozoljuk.
Kikiildetesiink, erkezesiink elOtti gyulesben mar kihirdetve leven:
mâjus 16dn tartott nepgyulesben Zarand megyenek Magyarorszâghoz 1ett
kapcsoltatasat kimondtuk; a ministerialis rendeletet felolvastuk; a· kozteherviseles, orszaggyulesi kovet- s tisztvalasztasba leendo befolyas, urberi
robot, dezma s fizetest elengedo torvenyek iranti a nep felvilagositâsahoz
mert ertesitest, mind magyar, mind olah nyelven elOadtuk. Az e nap elvâlasztott megyei bizottmany a tisztviselOi hianos kart - magyarorszagi mas
hason nagysagu megyekhez mert s altalunk tervezett mennyisegben, miutân
kijelolt~sre felhiv6 keresoket el nem fogadtuk, tobb magyarorszagi megyek
kozelebbi peldâjâra- sajât koriikben megvâlasztotta. Ezen elvâlasztott
tiszti kar minden âgazatainak eljârâsâban, valamint a polgari es fenyito
torvenyszekek, penztârak, katonai elelmezes, leveltâr es foghâzak s egyhazi
ugyek kezelese irânt utasitâst a magyarorszâgi modorban, sz6beli elOterjeszteseinken kiviil, mind a megye kozonsegenek, mind az illeto egyes egyeneknek irâsba is hivatalosan kiadank; s mind ezen eljârasunk reszleteirol
a ministeriumot tud6sitank.
S miutân eljârasunkban semmi mas kerdes, melly felett ketsegbe lehetnenk, nem marada, mint az onok âltal is eszreveteleik 2 pontjâban
erdeklett urberiseg âllapota, a mennyibe Zarândban szabâlyozott hely nincsen,
ez ugyben azonban mi atalânosan a torvenybe megszabott bir6sag eljânisara
hagyvân fel: az intezkedest ott, hol a colonicatura, vagy allodiatura irant
a foldesur es jobbâgy kozt kerdes tâmadna, s a feleket oda utasitvân, aszah<Hyozăsi eljarast nem fiiggesztettiik fel, hanem a talanosan kimondank:
miszerint mindenki a kezeiken talalt foldek birtokaban marad, s abban onkenyesen, bir6sag kozbejotte nelkiil nem haborithat6k; kimondank, miszerint.
valamint a colonicatura robot-s dezmamentes, ugy az allodiatura kerdesen
ldviili sajatja a foldesuraknak. Az erdokre egyediil a hetenkent kijelelt egy
na.pi dult fa es szaraz gajjal val6 fajzas hasznalatat jeleltiik ki ott, hol sajat
erdeje a lakossagnak nem vala.
·
Egyebirant az erdelyi torvenyektol igen eltavoz6 leven a magyar
torvenyes urberi mennyiseg, melly a valaszt6i s riemzetori qualificatiok
alap{ăul van kituzve: ez irant a ministeriumhoz kerdest inteztunk. Addig is
azonban, ideiglenesen az osszeirasi munkalatokat az 1847ki erdelyi orszaggyUlesen Zarand megyere megallapitott illetosegek szerint rendeltiik megkezdetni.
S illy nyomon szandekozunk foly6 h6 25en estere Somly6n megjelenve,
1nunkalkodasunkat folytatni, melly eljarasunkra nezve, miutân a reincorporatio on ertesitese nyoman mar kihirdetve van: kozgyules tartasa nem is
kivantatik.
Egyebirânt a Kolozsvaroni osszejovetelt, benniinket megkoto koriilmenyeinknel fogva, legjobb. akaratunk mellett sem teljesithetven a biz-
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nului lătnuriri în această privinţă. Pînă mi se va răspunde, am ordonat inceperea activităţii de con~~riere cu .caracter t~mpovrar? pentru cmnitatul Zarand,
otrivit normelor stab1hte de D1eta trans1lvana d1n 1847.
P
Cu o astfel de orientare intenţionăm să ne prezentăm în seara zilei de
25 ale lunii curente la Şimleu Silvaniei pentru a ne continua misiunea_ noastră.
Referitor la procedura noastră, întrucît reîncorporarea a fost deja anunţată
de dom.nia voastră, nu mai este cazul să se ţină o adunare generală.
De altlninteri, nu vom putea face faţă unei întruniri la Cluj, datorită
împrejură.ril?r care ne
legaF,. ~n roti da cel~i mai ~ari bur:ăv.oinţe .a n?astre:
În consecinţa, am clon sa ne mhlmm cu mai mulţi membn a1 com1sanatulu1
în timpul activităţii noastre, care va începe la 26 mai la Şimleu Silvaniei 1 •
Datat, la Oradea, 20 mai 1848.
Din partea Com.isariatului regal pentru reanexarea Partiumului,

Fr:

Beothy O·don
Som os si Ignac
Original. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-:~\apoca. Fond. Arh. fam. \Vesselenyi.
Actele comisarului regal vVesselenyi Mikl6s .
. 1 Documentul rămîne ilustrativ pentru modul cum s-a efectuat rea'nexarea la Ungaria a
cori1itatelor Zarancl, Crasna, Solnocu de Mijloc, a districtului Chioar şi oraşului Zalău, din
asa-numitul Partium nord-estic. Adunarea de care vorbesc cei doi comisari ai guvernului ungar
el~ la Pesta nu trebuie înţeleasă în sensul că ar fi avut un caracter popular. Românii constituiau
co"rîrşitoarea majoritate a populaţiei Zarandului, dar ei fiind exch;şi de la viaţa politică, n~au
avut dreptul să participe la adunAarea care a votat reanexarea. La ea au luat parte numai reprezentanţi ai stărilor pri'lilegiate. Intrucît în Zarand existau mulţi nobili români ele rînd, cei.doi
comisari nu au admis alegerea dregătorilor comitatenşi, ci au procedat la numirea lor dintre marii
nobili :maghiari sau maghiarizaţi.
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Baia de

Criş,

20 mai 1848
Zarând Megye Al Ispanyat61

Belugy Minister Ur!
l\!Iegyenk kebeleben a magyarhoni torvenyeknek iinepelyes ki hirdetethetesek vegett foly6 h6 6â n tartott koz gyulesbol intezkedesek tortenven,
az alkalommal ki is jelentette megyenk kozonsege az azokt6li fiiggest, es
azok irânyâban a szigoru engedelmesseg kotelessegit, egyszersrnind el6legesen
is mind ezeket a koz nepnek. tudomasâra juttattni hatârozta; îgy jelen h6
loen riepgyules tartatvân, hova a helysegek kepvisel6i is (minden 50 ·fustokbol' âll6 helysegbol egy, szazt61 ket6t, îgy felyebb szâmîtva) meg rendeltettek es meg jelentek, ottan az idezett torvenyek iinepelyesen ki hirdetettek, es a nep ertelmesegihez kepest olâh nyelven meg magyaraztattak, mi
hâlâ ki jelentesel fogadtatott. Ezen gyulesnek folytatâsa ugyan ezei1 h6
16ra tetetven ât, ekkor megyenkbe erkezett azon kir81yi biztossag is, melynek
korehez tartozott megyenket a :Magyar hon kebelehez tetlegesen vissza
kapcsolni, ezen biztos~ag tehat az napi nepgyulesunkbe meg jelenYen, a
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Din partea vicecomitelui comitatului Zarand.
Domnule ministru de interne!
Din partea adunării generale, ţinute la 6 ale lunii curente, s-au întreprins
în interiorul comitatului nostru, cu prilejul anunţării solemne a legilor
din Ungaria. Cu acea ocazie, adunarea comitatului nostru şi-a proclamat adeziunea la ele, precum şi îndatorirea strictă de a le respecta. Totodată, a
hotărît să fie aduse cu încredere la cunoştinţa publicului de rînd. Astfel,
în 1o· âle lunii curente s-a ţinut o adunare populară cu participarea reprezentanţilor localităţilor (cîte unul de fiecare sat, avînd pînă la 50 de funnn:i;
cîte doi pînă la o sută şi aşa mai departe), fiind de faţă toţi cei chen1aţi. In
cadrul ei s-au enunţat solemn legile menţionate şi s-au explicat în lhnba
română, ţinînd cont de nivelul intelectual al poporului. Ele au fost prin1ite
cu expresii de recunoştinţă. Continuarea acestei întruniri s-a amînat pentru
16 ale lunii curente. Atunci au sosit în comitatul nostru şi comisarii regali, care
au avut atribuţia de a efectua reanexarea de facto la Ungaria. Aceşti comisari,
făcîndu-şi apariţia la adunarea noastră populară din acea zi, au proclarrnat
solemn reîncorporarea la Ungaria 1 . Bi şi-au făcut cunoscută misiunea printr-un
discurs plin de înţelepciune, adresat poporului. Cu acest prilej au adus
la cunoştinţă avantajele obţinute potrivit legii, eliberarea [de sarcini feudale]
si îndatoririle de viitor. Pe toate acestea poporul le-a întîmpinat cu expresii
de recunoştinţă şi bucurie. Pentru ca toţi să le poată înţelege cît mai dar şi
să nu -se ofere motive pentru interpretări false, acea declaraţie s-a redactat
şi tipărit atît în limba maghiară, cît şi în română dup{t care s-a în1părţit
participanţilor. Cmnisarii regali au părăsit apoi adunarea. Sub preşedinţia
mea, aceasta a hotărît ca pentru alegerile de deputaţi, comitatul să fie Înlpărţit în două cercuri electorale. Centrul~ cercului inferior s-a stabilit la H~d
magiu, iar al cercului superior la Brad. In cel de jos s-au inclus 59 localităţi
cu 3 374 fumuri, iar în cel superior 40 localităţi cu aproximativ 5 278 fmnuri
sau case. Această departajare se justifică prin aceea că în comitatul nostru nu
a existat şi nu există un inginer [topograf] care să-i fi întocmit o hartă electorală. Ulterior, exceptînd funcţionărimea, din personalul de tot felul al con1itatului nostru a fost numită o comisie coordonatoare cmnpusă din 62 men1bri.
Cu aceasta adunarea populară s-a dispersat, fără a se tulbura ordinea. În .
zilele următoare, adică în 17 si 19, s-au si tinut alegerile pentru comisia coordonatoare. Cea dintîi sarcin~ a ei a fost ~legerea funcţionarilor comitatenşi
şi a asesorilor necesari la judecătorii. Acestora li s-a trasat îndatorirea de a se
prezenta punctual la serviciu şi de a-şi îndeplini funcţiile lor. Astfel s-a
constituit corpul funcţionăresc, anexat aci sub .j. Comisarii regali le-au pus
la dispoziţie unele ordine, regulamente şi formulare, cărora vor fi obligaţi
să se conformeze riguros. Dar, în com.itatul nostru nu se găseşte nici o persoană, care să fie familiarizată cît de cît cu formularele curente si cu modalităţile de adrninistrare .ale comitatelor Ungariei. Cunoaşterea lo~ ar necesita
timp destul de îndelungat, încît s-ar putea întîmpla unele dezordini. Pentru
a le evita, ar fi consult ca domnul ministru să trimită dispoziţii tuturor funcţionarilor, de la vicecomite pînă la comandantul de cetate ori să detaşeze
în cercul nostru cîteva persoane, care să ne pună la curent în mod practic cu
sarcinile. Numai astfel vom fi capabili să facem faţă acelei responsabilităţi
crescînde, care ne revine prin funcţia primită. La 19 ale lunii curente a
fost numită comisia centrală compusă din 24 membri. Ea va pregăti alegerile,
îndeplinind astfel sarcina ce revine potrivit legii nr. 5. Astfel stînd lucnuile,
începînd de astăzi şi continuînd săptămîna viitoare, se vor relua succesiv
măsuri
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:Mărite

domnule baron comisar regal

şi

con1.ite suprem!

Comisia detasată pentru evenimentele din Hodod si-a încheiat lucrările
sub presediriţia m~a, cu concursul asistenţei militare. Potrivit sensului legii
pentru băuturi spirtoase, pe cei găsiţi vinovaţii-am pedepsit. Dintre locuitorii
si juraţii vinovaţi de păşunat samavolnic, de încăierare sîngeroasă şi de ne-'supunere faţă de poruncile dregătoreşti, pe inculpaţii mai importanţi i-am
arestat. Conform ordonanţei măritului domn comisar regal, ce mi-a fost adresată ieri 1 , pe aceştia o să-i escortez mîine, sub paza husarilor, necesară după
opinia mea. Totodată voi întocmi un raport detaliat către domnul primvicecomite. Pe cei cu vini mai micii-am pedepsit pe loc cu lucrul la construirea
drumului pe timp de două săptămîni. Raportez, cu umilinţă, că locuitorii au
declarat în n1ai multe rînduri, verbal şi în scris, în faţa mea şi a onoratei curţi,
că se căiesc şi că îşi recunosc toate greşelilţ l~or de pînă acum. În acelaşi timp
au promis pentru viitor o maximă ascultare. In urma acestor acte de supunere
am ajuns la convingerea că aici subordonarea şi liniştea publică sînt restabili te:
în caz că măritul domn comisar regal va consimţi, atunci această localitate
va putea fi scutită pe viitor de execuţie milipară.
Am rămas cu stimă servul umil al măritului domn baron, comisar
regal şi comite suprem.
Hodod, 20 mai 1848.
Hatfaludi Elek, comisar
Original. Arh. :rst. Fil. Acad. R.S.R.,
lenyi. Actele comisaruh1i regal W esselenyi Mikl6s.
1

Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam. Wesse.;.

V. doc. 119.

144
Căpuşu

de

Cîmpi~,

20 mai 1848

Melt6sâgos Groff, F6 Ispâny Ur!
Valamint magăny korimbe mâsok dolgaival bibel6dni, ugy nem voit
soha termeszetem hivatalos koromen tullepni, most is tollat fogni nem hivatalomat illet6 târgyba nehezen esik ugyan, de a magam, csalâdom s ârtatlan
fele barâtaim erdekebe hazafi s keresztenyi kotelessegemnek tartom nagysâgod el6tt - kinek ember târsaihoz val6 szeretete irânt, ugy is mint magâny
egyennek, ugy is mint hivatalnoknak, vâltozhatatlanul meg vagyok gy6z6dve - fel lepni.
Mi olta Balâsfalvâr61 az emberek haza jottek, az ezenn videkenni hely-·
segekbe az olâhsâg semmit Eem csinâl, csak iszik es csoportokba tanâcskozik, minden felol beszellik, hogy ezutânn csak a papokt61 fiiggenek, sem
vârmegye tisztye, sem mâs nekiek nem parancsol, az olâhdelloi pap fia
meg jove, azonnal besz'elleni kezdette, hogy "Piinkostre lesz eleg magyar hus,
csak lenne kâposzta", az 6csem Simon, kiment a ~zolga b:ir6 urral, a falut
oszve gyujtetni parancsolta, oszve is gyult vasvillâkkal, kapâkkal, de tobszori
hivâsâra is elotti.ik meg nem jelent sot fenyegetoleg izent vissza; itten egy
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răspîndes~ ~vo~:'ui, din toate .părţile, că de .ac~m încolo. nici dreg~torii com~
tatului, n1c1 alţn nu le vor mat putea porunci, CI vor deptnde numai de preoţi.
Fiul preotului din Dileu Vechi, după ce s-a întors acasă, a început să spună:
de rusalii va fi carne ungurească destulă, numai varză să fie". Fratele meu
Simon a ieşit împreună cu judele nobiliar şi au poruncit sătenilor să se adune.
S-au si adunat cu sape şi cu furci. Dar un om de aici cu numele Todor Tanabu~ nici după chemări reţetate nu a vrut să se prezinte în faţa lor. Mai
mult, a răspuns cu ameninţări, declarînd ieri în prezenţa mai multora că.
nemesii nu mai au de trăit decît vreo zece zile si apoi vor fi omorîti. Aflînd •
cele r~stite .de acesta, judele nobiliar a ordonat ~restarea lui. Fiind _'~nformat
însă de ordin,. a dispărut în grabă. După cum mi-a declarat judele nobiliar,
tot aici, unul numit Iuon Chivar a afirmat la fel, că în timp scurt nobilii vor fi
tăiaţi în bucăţi 1 . Acestea sînt circumstanţe care atestă că împotriva nobililor
se urzeşte o revoltă. Nu susţin că toate acestea se vor întîmpla cu ştirea si cu
aprobarea părţii mai cumpătate a celor care au participat la Adunarea de la
Blaj, ci cu aceea a instigatorilor ce au condus-o; printre ei figurează şi un tînăr
cu numele de Mărginean din Dătăşeni. Este o circumstanţă deosebită şi aceea,
că în jurămîntul pe care 1-au depus sub pretextul fidelităţii faţă de tnaies- ·
tuosul nostru principe, ~românilor li s-a impus să jure solidaritate şi su-,
punere faţă de preoţi. In afară de aceasta, preoţii au fost obligaţi să
depună un jurămînt secret· că vor îndeplini şi vor face ca şi poporul să ducă leţ
bun sfîrşit toate ordinele comitetului format din 12 persoane, care s-a constituit la Adunarea de la Blaj şi va avea sediul la Sibiu. Ar mai fi de mentionat un apel lansat către preoţi pentru a-i obliga pe locuitorii tuturor comu~elor să jure fidelitate lui Ferdinand (ceea ce în sine nu e greşit) şi ascultare.
faţă de ordinele duhovnicilor. Se pare că jurămîntul de fidelitate faţă de principe este numai un pretext. Cei întorşi de la Blaj poartă cocarde sîrbeşti 2
şi se comportă dispreţuitor cu toată lumea.
.
· .
Acestea sînt împrejurările pe care m-am considerat dator a vi le denunţ a,
!lu din datoria mea oficială, ci din obligaţie creştinească şi cetăţenească.'
Indrăznesc totodată să vă implor a binevoi să mijlociţi cît mai grabnic trimiterea armatei ~ecuieşti în acest ţinut. Altfel vom fi măcelăriţi cu siguranţă ..
Proprietarii de mari moşii s-au adăpostit la oraşe. Eu şi semenii mei, cei ce
sîntem mai neputincioşi, nu avem o astfel de posibilitate. Caut de vreo 4
săptăn1îni găzduire vremelnică la Tîrgu Mureş, dar nu găsesc. Cei aflaţi. în
sigurantă nu mai vor să· stie de lucrurile din afară si nu se ocupă de situatia
noastră'. Chiar dacă nu ~a fi nici o revoltă, ceea' ce eu nu cred, nobilim'ea
mică ar merita şi ea să fie puţin asigurată, să aibă. o noapte liniştită. Acu1p.
este vorba nu despre pierderea robotei, ci despre viaţa şi sîngele cetăţenesc;
Salvarea lor este o datorie.
În rest vă cer scuze pentru raportul pe care l-am scris cu inima însîngerată. Rămîn cu stimă adîncă servul umil al preamăritului domn conte
vicecomi te.
Căpuşu de Cîmpie, 20 mai 1848.
Boer Lajos, casier regal
Original. Arh. St. Cluj-Napoca.
nr. 539/1848.
1 Ameninţările

Fond. Arh. comitat. Turda.

Acte prezidiale,

la adresa nobililor reflectă potenţarea stării de spirit revoluţionară a
iobagi.
2 Este vorba de culorile drapelului de la Blaj roşu-alb-albastru, pe care unii le considerau·
ruseşti iar al ţii sîrbeşti.

ţăranilor

Az elOrebocsatottak tiszta vilagot vetnek a petitia utols6 pontjara,
mellyben az mondatik; az olah nemzet 6hajtja, hogy az illeto nemzetek ne
vegyek az uni6t targyalas ala addig, mig az olah nemzet nem fog mint alkotmanyos nemzet az orszaggy{Hesen kovetei altal kepviseltetni - ellenkezo
esetben 6vast teszen.
A gyules ertelmesbjei, kiilonosen az egyesiilt-hitu olahok kozt letezett
egy tekintelyes toredek, melly az unict o~zinten 6hajtotta, · a nagyobb re: z
azonban az uni6 ellen volt; ezek hogy a megha~onlast kikeriiljek, orC:me~t
reaallottak a petitia emlitett pontjara, melly altal celukat kiilonben is biztositYa latjak. Tudjak ugyanis, hogy az erdelyi orszaggyules iranyaban
nagyobb tulsulyt gyakorolhatnak, mint az egyesiiles utan a magyarorszagira; tudjak tovabba azt is, miszerint ha sikeriilend ez orszaggyult~s alatt a
kormany kozremunkalasa altal is kiilon nemzetisegoket kivivni, ez esetben
a szasz nemzettel kezet fogva az uniot meggatolhatjak, es vegtere az irant sincs
ketsegok, miszerint ha kiilăn nemzetisegok megalapitasa sikeriil, ez esetben
Erdely egyesiilese igen ketes ajandekkă vălnek Magyarorszagra nezve. Mi
teljesen meg vagyunk gyozodve, hogy Erdelynek Magyarorszaggal egyesiilese
vagy ezen az orszaggyulesen tortenik meg, vagy tan tobbe soba sem. Ki
tudja, hogy az eur6pai viszonyok mikor lesznek olly kedvezok, mint most;
:roi latjuk, hogy ha az uni6 minel elobb meg nem tortenik, rovid idon az olah
nemz((tisegnek olly irănybani kifejlese fog bekovetkezni, melly a kovetkezo
.orszăggyUlesen az uni6t meggătolja, egyszersmind a Magyarorszăgon Ietezo
idegen nemzetisegeknek a legveszelyesebb peldăul fog szolgalni, de măs
felollegbensobb hitiink az is, hogy ha a legkozelebbi orszăggyulesen Magyar.orszaggal egyesiilhetiink, a szekely nemzet es vărosaink tiszta magyarsăga
altal sikeriilend az osszes bon magyar szellembeni ătalakulăsahoz eroteljes
segitseggel jărulhatni.
A dolgok illy ăllăsăbăn melyen aggasztjăk kebliinket a szăsz es olăh
· nemzet kebleben kozelebbrol kifejlett esemenyek, mellyek hovă tovăbb mind
inkăbb arra mutatnak, hogy a tortentek a legfelsobb kormăny helyben·hagyăsăb61 sziilettek, melly ugy Magyarorszăg. kozelebbi torekveseiben,
mint az uni6ban a birodalomt6li elszakadăs nyilvănos celzatăt latszik sejteni.
jollehet ez nem csak nyilvănos tenyeinktol de szăndekunktol is mindig tavol
volt. 1\1i tartunk attol, miszerint a kormăny elore lătva,,hogy az unionak az
<>rszăggyulesen ketsegen kiviil tob bsege lesz, a szăsz es olah nemzet ellenszenvet kivănja iiriigyiil felhasznălni a hon legforr6bb, legtorvenyesebb kivansăga meggă tlăsăra.

Mi celszerunek iteltiik ugy az emlitett olăh petitia, valamint a balăzs
falvi esemenyek irănyăban semmi nyilvănos polemiăba ereszkedni, fiert ez
nezetiink szerint csak arra vezetne, hogy az ellenfel nezeteit es kivănatait
reszletesebben formulăzza es az orszâggyules ăllăsăt megnehezitse, melly
sokkal kedvezobb lesz, ha a kivănatok a magok egesz altalanossăgokban
allandanak elotte; azok ertelmezesere szabad mezo maradvăn fenn. De mind
e mellett honfiui kotelessegiinknek tartottuk a tărgy reszleteit s innen foly6
aggodalminkat egesz oszinteseggel fedezni fel. a tisztelt miniszterium elOtt,
mellyek alapossăgăt a balăzsfalvi olăh gyilles folyamănak kozelebbrol megkiil.dendo hiv torteneti rajza meg bovebben fogja igazolni.
A petitiot, melly az orszăggyulesen is be fog adatni, a gorog nem egyesiilt piispok Saguna es volt foispăn Nopcsa Lăszl6 viendik tobbekkel egyiitt
o felsegehez. Saguna, ki kozelebbrol Becsben jărvăn Kărloviczon keresztiil
.tert vissza s az ilir-părtnak, mellyel meg kinevezese elOtt szoros kapcsolatban
volt, ugy terveibe, ·mint remenyeibe teljesen be van avatva, s ki nem csak a
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Mult stimate Consiliu ministerial!
S-a încheiat Adunarea naţională românească de la Blaj. Anexăm · a1c1
in copie cu o traducere fidelă rezultatele ei: jurămîntul depus de români
si petiţia naţiunii române. Totodată consideram oportun să comunicăm
~noratului guvern următoarele, în legătură cu condiţiile apărute pe parcursul
desfăşurării acestui eveniment:
La Adunare au participat, pe lîngă intelectualii naţiunii, un mare
111unăr de oameni din clasa neinstruită; în total circa 15-20 000; în apropierea locului unde s-a desfăşurat Adunarea se afla un efectiv militar mai numeros, aşa încît liniştea şi ordinea nu au fost tulburate deloc; onoratul Con·siliu ministerial îşi va da seama că în această petiţie există, pe lîngă puncte
.chibzuite şi echitabile, multe altele, care depăşesc limitele dreptăţii şi ale unei
politici lucide, precum [sînt] principiile urmărite de Ungaria în această direcţie.
Omiţînd celelalte probleme, dorim să atragem atenţia stimatului Consiliu ministerial şi zelului său patriotic numai asupra acelora pe care petiţia
amintită le conţine în chestiunea uniunii şi a naţionalităţii: primul punct
al petiţiei sună în sensul că naţionalitatea română doreşte să fie proclamată
naţiune constituţională; aceste cuvinte prin ele înşile exprimă \lar că naţiunea
română nu se mulţumeşte cu drepturile acordate individual tuturor cetă
tenilor tării de către constitutia noastră, care urmează să fie modificată conform p~incipiilor libertăţii, 'egalităţii şi frăţiei; potrivit acestora, ideea naţiunilor individuale, existentă pînă acuma în ţară, trebuie să piară; ori [românii] pretind naţiune distinctă; intenţia devine şi mai clară, dacă luăm
în considerare discuţiile purtate şi condiţiile care s-au pus pe parcursul Adunării; în cadrul discuţiilor s-a ridicat şi ideea unui teritoriu românesc, căruia
să·-i aparţină acele jurisdicţii, unde populaţia de limba română este majoritară; exceptînd scaunele secuieşti şi cîteva oraşe, trebuie avut în vedere că
numeroase jurisdicţii sînt în această situaţie; se poate astfel înţelege uşor că
.acceptarea acestui principiu ar însemna oprimarea totală a naţionalităţii
maghiare într-o mare parte a patriei; în acele jurisdicţii unde populaţia românească formează marea majoritate s-a susţinut ca limba justiţiei şi administraţiei să fie cea română; s-a opinat clar că legile ţării trebuie să fie redactate
în limbile maghiară, română şi germană; un atare înţeles atribuie, deci,
naţiunea română acestor cîteva cuvinte cuprinse la primul punct al petiţiei;
semnificative au fost şi referirile privitoare la gloria vechiului imperiu dac;
în repetate rînduri a fost amintit cu mîndrie naţională acest imperiu dac,
întins pe vremuri pînă .la Tisa; faptul că la Adunare nu a fost ridicat nici un
drapel naţional maghiar dar, alături de un singur stindard austriac, s-au
arborat în mare număr steaguri ruseşti 1, confirmă tendinţa cea mai clară de
despărţire nu numai de patrie, ci şi de imperiu; pe frontiscipiciul unui loc de
iluminat, care cuprindea salutul celor doi episcopi români, se putea vedea
chipulîmpăratului roman Traian; în sfîrşit, comisarii guberniali abia au reuşit
să impună în textul jurămîntului ca între titlurile maiestăţii sale să figureze
şi cel de principe al Ardealului, pe lîngă cel de împărat al Austriei; pînă la
urmă s-a introdus şi titlul de Ferdinand 1, dar nu şi cel de al V-lea.
Cele menţionate aruncă o lumină clară asupra ultimului punct al petiţiei, prin care se afirmă: naţiunea doreşte ca naţiunile recepte să nu ia în
discuţie uniunea pînă ce ea nu va fi reprezentată la Dietă prin delegaţii săi
.ca natiune constitutională; în caz contrar o va contesta. Au existat între
participanţii mai înţelepţi ai adunării, şi în special printre românii uniţi,
<> fracţiune destul de însemnată care a dorit în mod sincer uniunea; dar în
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cea mai mare parte aufost împotriva uniunii; pentru a se evita dezbinarea
aceştia au acceptat cu satisfacţie punctul amintit al petiţiei, văzîndu-si
asigurat prin el ţelul propus; ei ştiu prea bine că ar avea o preponderentă
mai mare într-o Dietă transilvăneană decît în cea a Ungariei de după uni un~;
totodată, îsi dau seama că, dacă ar reusi cu ajutorul guvernului să obtină
recunoaşte;ea naţiunii lor distincte la Didtă, aceasta le va da posibilitate~ să
împiedice uniunea, în colaborare cu naţiunea săsească; în sfîrşit, ei nu se îndoiesc că prin recunoaşterea lor ca naţiune individuală, uniunea Transilvaniei
ar deveni un cadou destul de îndoielnic pentru Ungaria. Noi sîntem pe deplin
convinşi că uniunea Transilvaniei cu Ungaria ori se va înfăptui la această
Dietă ori niciodată. Cine ştie cînd vor mai fi condiţiile europene atît ,de fafora bile ca acum? Noi ne dăm seama că, dacă· uniunea nu se va realiza cît, se
poate de repede, în scurt timp se va produce o asemenea dezvoltare a naţiona
lităţii române, încît ea va împiedica la o Dietă ulterioară uniunea. În acelasi
timp va da un exemplu periculos celorlalte naţionalităţi existente în Ungaii~.
Pe de altă parte, convingerea noastră cea mai intimă este că, dacă la proxima
Dietă ne vom uni cu Ungaria, cu ajutorul natiunii secuiesti si al oraselor curat
maghiare, vom putea contribui eficient la t;ansformare~ î~ spirit ~aghiar a
. întregii noastre patrii.
O astfel de stare a lucrurilor ne îngrijorează adînc. Evenimentele care
s-au produs în sînul natiunii săsesti si al celei românesti, cu trecerea timpului,
vor arăta că cele întîmplate au a;,ut' loc cu aprobare~ guvernului de mai sus.
Acesta suspectează în năzuinţele din ultiina vreme ale Ungariei, adică în
uniurre, o tendinţă deschisă de desprindere de imperiu, ceea ce a fost totdeauna
departe de voinţa noastră. Nouă ne este teamă că guvernul - văzînd
dinainte majoritatea sigură pe care unioniştii o vor avea la Dietă - va dori să
folosească drept pretext opoziţia saşilor şi a românilor faţă de ea, pentru
a împiedica realizarea dorinţei celei mai fierbinţi şi mai legale a patriei.
Noi am considerat oportun să nu intrăm într-o polemică publică
nici în privinţa petiţiei rom~neşti, nici referitor la evenimentele de la Blaj.
Considerăm că aceasta ar ăvea ca urmare o formulare mai amănunţită a
părerilor şi a dezideratelor adversarului, ceea ce ar îngreuia situaţia Dietei.
Va fi mult mai avantajos ca doleanţele să fie prezentate într-un mod cît mai
general, pentru a se lăsa astfel spaţiu liber în vederea interpretării lor. Pe
lîngă cele de mai sus, am considerat ca o datorie patriotică a noastră să dezvăluim cu toată sinceritatea în faţa onoratului guvern atît amănuntele acestui
obiect, cît şi îngrijorările ce derivă din el. Temeinicia acestor [temeri] va fi
confirmată mai pe larg prin descrierea istorică fidelă a desfăşurării Adunării
de la Blaj, care vă va fi înaintată în curînd.
Petiţia, care va fi prezentată şi la Dietă, va fi dusă la maiestatea sa de
episcopul neunit Şaguna, de fostul comite suprem Vasile Nopcea şi de mulţi
alţii. Şaguna a fost recent la Viena, de unde s-a întors prin Karlowitz. El este
iniţiat atît în planurile cît şi în speranţele part~dului iliric, cu care a avut
legături strînse chiar şi înaintea numirii lui. In acelaşi timp are cea mai
mare influenţă nu numai asupra românilor ortodocşi, ci şi asupra c.elor grecocatolici. Episcopul cu sentimente patriotice, Lemeni, şi-a pierdut orice influenţă asupra acestora din urmă. Acest Şaguna a făcut cel mai mult pentru
mentinerea ordinii în sînul natiunii române. De el va depinde, în continuare,
mentinerea ordinii. Este o pe;soană care ne-ar putea aduce un serviciu util,
dacă ar fi cîştigată pentru cauza justă. Dar, ca duşman deschis, ar putea
deveni mai dăunător decît acum. Fostul con1ite suprem al comitatului Hunedoara, demisionat din această funcţie, pînă acum a dorit să fie considerat
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ungur. La Adunarea de la Blaj s-a declarat însă deschis român şi a depus jură
mîntul ca român. S-ar putea întîmpla uşor ca delegaţia ce va duce petiţia
să interpreteze articolul cu privire la uniune în aşa fel încît să lase impresia
că ar dori uniunea, dar să solicite amînarea ei numai pentru a se înfăptui
cu participarea românilor. Din cele de mai sus reiese totuşi clar că în cazul
obtinerii naţionalităţii lor distincte, uniunea nu se va mai realiza, deoarece,
împreună cu saşii şi cu alţi duşmani secreţi, vor putea obţine uşor majoritatea
la Dieta Transilvaniei.. Pe de altă parte, Ungaria va fi dispusă cu greu să
accepte în sînul ei patru naţiuni ale Transilvaniei, între care şi o naţiune
română a parte.
Noi nu ne vom pierde entuziasmul pentru cauza patriei.
Greutătile ivite ne vor dubla eforturile. Acelasi lucru să-1 facă si onoratul guvern: Binevoiţi a convinge dinastia că nu ~vem nici cea ma'i mică
intenţie de a urmări despărţirea de imperiu, prin obţinerea uniunii; ba, dimpotrivă, aceasta va duce .la îhtărirea şi înflorirea publică a· acestuia. Onoratul
guvern să fie atent şi mai ales să-şi folosească influenţa oficială, pentru ca nu
cumva să se dea un răspuns favorabil punctelor petiţiei cu privire la uniune
si la nationalitatea română distinctă. Aceasta ar îngreuna în mod deosebit
~ituaţia 'Dietei. Ar fi posibil să se trimită Dietei un mesaj regal îngrijorător,
cu conţinut similar. Şi el ar putea transforma într-un mod foarte ,grav recomandările regale nefavorabile, dar totuşi tolerabile. Cu un cuvînt, onoratul
guvern să binevoiască a oferi o mînă de ajutor pentru împrăştierea norUor
ce se ridică zi de zi tot mai ameninţători deasupra Transilvani~i. Se apropie
momentul hotărîtor al Ardealului şi al întregii patrii maghiare. In acest punct
ne încredem şi contăm în special pe patriotismul şi energia onoratului guvern.
Rămînem cu sentimente patriotice concetăţenii onoratului guver~:
Cluj, 20 mai 1848.
Weer Farkas
Bethlen J ânos senior
Teleki Domokos
J osika Miklos
Beldi F erenc

Zeyk Jozsef
Bethlen J ânos junior
Bânffy J ânos
Pâlffy J ânos
Kemeny Domokos

P.S. Trimitem această scrisoare prin tînărul intelectual cu numele de
Jakab Elek, pentru a putea relata ca martor ocular amănunte despre spiritul
Adunării de la Blaj, dacă onoratul guvern va găsi oportun. Conform ordinelor
superioare în vigoare, Guberniul [Transilvaniei] nu a dat pînă în prezent şi
nu va da voie delegaţiei române să plece în sus pînă ce nu va primi autorizaţie superioară.
Ca urmare, plecarea delegaţiei va suferi foarte probabil
.o întîrziere de cîteva săptămîni. În acest timp s-ar putea pregăti în mod
eficace conjunctura favorabilă i!lte_reselor maghiare 2 •
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az

1848-49-i Miniszteriumi Leveltar.

Miniszterelnokseg. Foto: 1137-1141.
V. doc. 97, nota, 2.
Semnatarii memoriului de mai sus erau conducătorii nobilimii liberale maghiare din
Transilvania, interesaţi în realizarea uniunii Transilvaniei cu Ungaria. De aceea insistă ca Dieta
cu caracter feudal, în care românii nu aveau nici un reprezentant, să hotărască îri problema
uniunii. Cei cîţiva nemeşi români din Dietă fuseseră aleşi ca reprezentanţi ai stărE privilegiate
a nobililor şi nu ca români. De altfel, ei nici nu au susţinut interesele românilor. Aşa se explică
de ce autorii memoriului insistă pe lîngă guvernul de la Pesta să intervină la Curtea imperială
din Viena pentru a nu aproba recunoaşterea românilor ca naţiune politică egal îndreptăţită.
1

2

22- c. 378
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[Cluj, inainte de 20 mai

18~8] 1

A balâzsfalvi gyules
Legelso alkaln1at a nevezetesse vălt utobbi balâzsfalvi olâh nemzeti
tudtunkra, kormanyzonknak egy parancsa adott:. ki az UI}itus es
disunitus olâh. piispokoknek kotelessegeve tette az itt ott lâzongni kezdo
nepet a falusi lelkeszek es esperestek âltal megnyugtatni s velok az ujabb
torvenyeket, a magyarhoni mozgalmak termeszetet megertetni.
Ezen rendelet nyomân puspok Lemeny egyenkent rendelte maga elibe
a papokat s. velok ertelmesb kozlakosokat, hogy a dolog âllâsâr61 ertesitse
oket, azalatt a husveti sziinnapok kiadatvân, a hazafele menO klerikusok
a piispok hire es tudta nelkiil, hirszerint a Barnucz felszolitâsâra, osszejârtâk
az orszâgot es 1neghivtâk april 30ara a puspok neveben gyulesre a papokat
magok melle veendo ertelmes kozlakosokkal, a kozel fekvo helysegeket pedig
felsz6litâk a tomegestoli meg}elenesre.
·
Egyszen'i szamtan elegseg~s arra a seregre iteletet hozni, melly e renddet kovetkeztt~ben Balazsfalvân megjelenendo vala.
Kozvetlen a hatârnap megâlapitâsa utân,. aggaszt6 hirek terjedtek
szerte szet az orszâgban, hogy az olâhok ezrenkint kesziilnek a kituzott helyre.
E hirek kovetkezteben a kormânyszek ujabb rendeletet kuldott az olâh
piispokokhez mas hatârnap kituzesere, mellyen csak a papsâg jelenjek meg
Balăzsfalvâra, egy ket ertehnesb olâhval a kozrendbol. E mâsodik hatârnap
mâjus 15dikere volt kituzve, s mivel a hatârozott parancs dacâra, a bujtogat6k ~iltal felizgatott olâhsâg elhatârozta papj ait e gyulesre nagy szâmmal
kovetni, derek kormânyz6nk katonai erot eszkozlott ki.
A kormânyszek reszerol biztossag rendeltetett ki, mellynek elnokeill.
Szab6 Lajos kormânyszeki tanâcsos IOn kinevezve. A kovetkezes megmutatta,
hogy az olahok bujtogat6i onfejuleg feljogosîtva erzettek magokat arra,
hogy a torvenyes alaku papi gy(ilesbol torvenyen kiviil all6 olah nemzeti
gyulest organisalj'anak, mellynek egesz szerkezete vilâgosan mutatta,
hogy tavol a rogtonzes zavarat61, egy elOre kigondolt tervezetet tiintetett
szem ele. Tizenharmadikân este mar Balâzsfalvânak egyik oldalân nyilt
tâg mezon s a vârosnak minden utcâiban nagy neptomeget lehete latni,
mellyet a bujtogatok annak hiresztese âltal gyujtottek ossze, hogy most fog
kihirdettetni szabadsagok (igy nevezik ok a robot megsziinteteset).
A katonasâg vezetesevel megbizott tabornok Schurter olly utasitâssal
volt ellatva, melly ot a kormânyszeki biztosoknak legkisebb mertekben sem
rendelte ala, s 6 bizatott meg annak is megitelesevel, ha helyesen foly-e a
tanâcskozas; 1ni kitetszik utasitasa egyik pontjâb61, mellyben az rendeltţtik~
hogy minden embert szabadon hagyjon sz6lani, s tekintetbe veven azt,
mikep ezen gyilles tagj ai a tanâcskozas modora val ismeretlenek, ha olly sz6k
mondatnanak, mellyek mas gyulesekben tilalmasok lennenek, azt is nezze
el - ezt bizonyitja az is, hogy a kormânyszeki biztosok felsz6litâsâra legkisebb mertekben sem hajolt, s szândekosan vagy a nelkiil miriden lepesevel
a nepnek azon hiedelemre adott okot, hogy 6 a nep vedelmere es az iinnepely
gyuh~sre,
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neveiesere vq_n oda kii!dve, s n~~ i?. csod~, }Ia a bujtogat6k altal gerjesztett
ezen hiedelemben a nep megerosodott, m1don:
.
tor. A varosba erkezo katonâk eljeneztetve a nep âltal, az egy szekely
szazadot kiveve, melly hallgatva foglalta el helyet, a tobbi katonasâg
viszonozâ a nepnek az eljenzest.
2or. Semmit sem hasznâlvân a kormânyszeki biztosok felsz6litâsa,
kik egy szâzadot a piacra akartak felâllittatni, az egesz katonasâg a varos
keleti oldalânâl a mezon bivuakîrozott, mîg a nep kik6ltozven a piacr61 a
mezore, tâvolocska nyugotra a vârost61 tanâcskozott, ugy hogy a katonasâgot
a neptol egesz Balâzsfalva valasztotta el. Nevelte a botranyt meg az is, hogy
a tiszt az agyukat es azt 6rz6 szâzadot a piacra âllîtotta volt fel, s onnan
saccennentek kozott uzetett ki a mezore a felsobb tiszt altal.
3or. Felsz6lîttatvân egy kiildottseg âltal, hogy az iinnepely nevelesere
salvekat lovessen az âgyukkal, azt rogton megigerte s kerdezte hogy mikor
lovessen, s ha a kormânyszeki es megyei biztosok eroteljesen foi nem Iepnek,
kesz lesz vala, valahânyszor jelt adnak, lovetni, es îgy minden egyes pontjâra a petitionak rânyomni a helybenhagyâs pecsetjet; îgy is lovetett a mikor
a csâszâr neve elofordult imajokban, s a g-yu1es berekesztesekor, mi elegge
megtermette kâros gyiimolcset.
Vasârnap majus 14eh reggel az isteni szolgâlat utân a foegyhâzban
praeliminaris conferentia szîne alatt az elso gyules megnyîtfatott mintegy
11 6ra tâjban. Egy rendetlensegekre val6 bujtogatâs miatt ez el6tt pâr evvel
kicsapott tanâr Barnutz lepett az e celra keszîtett âllvânyra s a kesobb ide
fiiggesztendo olâh petitio pontjait sajatos suggestivus modorban fejtegette,
a mint alabb latni fogjuk.
E gyules kozonsege kozt szâmos papok s ertelmesek is voltak, egyebirânt roppant hallgat6sâg a paraszt oszttâlyb6l.
Nem adhatjuk val6bb kepet· az egesz tanâcskozasnak, mintha azt sa~
jâtos grammaticai alakjâban, mintakent, bemutatjuk.
Kepzeljiik tehât a sz6nokot az allvânyon, kozeleben egyik oldalr61 a
magyar erzelmii, ertelmesebb toredeket, tul az olâh exaltadok csoportjât.
Sz6nok. Szabadsâg! Egyenl6seg! testveriseg! az a miert kiizdiink
Testverek~ R6maiak! szabad-e a jobbâgy?
Kidltds. Nem.
Sz6nok. Foi kell hat szabaditni, ugy-e?
Kidltds. Fel!
Sz6iwk. Egyenlok vagyunk-e?
Kia. Ne:n.
Sz. S azzâ kell tehât lenniink, ugy-e?
K. Igen.
Sz. :ţgyik nemzetnek ollyannak kell lenni, mint a mâsiknak, ugy-e?
K. Ugy.
Sz. Negyedik nemzette tehât?
K. Igen.
Sz. Nemde ebben minket senki sem gâtolhat?
K. Senki.
Sz. R6maiak! Hkartok ugy-e szabadok lenni?
K. Igen.
Sz. Nem lesz ezutân sem ur, sem szolga. - Eljen az egyenlOseg, eljen
az olâh nemzet!
, •
1
K. EIJen.
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]{. Helyes.
Sz. Eljen a csaszar!
K. Eljen, eljen!
Sz. A csaszar mindig javat akarta a nepnek, ugy-e?
K. Ugy van.
Sz. Az aristocratia soha sem szerette a nepet.
K. Igaz!
Sz. Nekiink mindent a csaszar adott.
K. Ugy van. Eljen a csaszar!
Hasonl6 modorban IOn a testveriseg eszmej e is fej tegetve.
Hogy a kovetkezo jelenetet megerthessiik, meg kell jegyezni, mikep
egy zsuki olah nemesnek fia Mikâs nevli, ki ezelOtt Mikesnek nevezte magât,
veszedelmes bujtogatasai miatt ez elott par hettel· elfogatott. ~1ost e fogolyr61 kezdettek vitatkozni.
Sz6nok. J\!Iikast erovel ki kell szabaditnunk - eroszakkal is, ugy-e?
Kiâltds. Ki kell szabaditni rogton.
Sz. Zsarnokaink fogattak el ot igazsagtalanul.
Kidltds. Le velok!
Sz. A vasarhelyi varban van.
K. Oda mindnyaJan! Vegyuk ki! (Remito kialtas: "Le a zsarnokokkal")
N ehdnyan. Menjen egy kovetseg a kormanyz6hoz es rogtoni kibocsattatasât kerje.
Kidltâs, Helyes! - Es ha ki nem adjak, kiszabaditjuk mi; most szabadsag van, nem szabad senkit elfogni. Beszelni is szabad mindenkinek a
mit akar.
Mdsok. Kuldjunk kerelmet a kormanyszeki biztoshoz.
Felelet. Nem, nem.
Nehdnyun. Ne tuzeskedjenek az urak.
M âsok. Le vele!
Most egy ifju lep~tt az allvanyra, hova Mikasnak atyjat vezette, s
annak osz fejere teve kezet, sz61:
"R6maiak! testverek! nezzetek e terhek es zsarnoksag alatt megtort
oreget, kinek fia a szabadsag igeiert rabsagban szenved!" (Roppant sensatio,
remito kialtas: "Le elleneinkkel! szabaditsuk ki mindjart!")
Tobb sz6nok 6ranegyedik beszelt a magyarok istentelensegerol., Mikas
elfogattatasa korulmenyeirol, fenyegetodzve, hogy majd eljo a szamadas
ideje. Masok kezeiket, okleiket emeltek fel fejok felett, hajaikat h~ptek,
melloket vertek sat.
Meg kell itt kozbevetoleg jegyezni, hogy e zsarnoksag alattmeggorbedt
oreg Mikâs tehetos olah nemes, kinek tobb' jobbagyai vannak, kikkel 6, a
mint tudva van, igen kegyetlenul szokott banni, - meg tovabba, . hogy
midon 1841ben legelobb pendittetett meg Kovâcs Lajos âltal a kolosme5yei
gyulesen az, hogy az urberiseghez az urbereseknek is joga van, s hogy az
urberiseget nem lehet ugy tekinteni, mintha az csak a foldesurak kizar6lagos
birtoka volna, a most szabadsagmartyrnak keresztelt ifju 1\tlikâs hozta ezen
elv megbuktatasâra a legtob b corteseket a kozgyulesre. Jele, mino eszkOzokhez nyulnak a bujtogat6k az olâhok felizgatâsâra.
Nemellyek merseklOleg sz6laltak fel, de lekorholtattak, mâsok bizalomra
sz6litottâk fel az olah nemzetet a magyarok irânt.
Ordîtds. Nem kell nekunk sem szâsz, sem magyar. Mindegyik hiteget ..
iger; mindegyik megcsal.
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E gytilesben lOn az ide mellekelt eskii leteve, itt hataroztatott meg
a 16 pont, melly hasonl6lag a mellekletben lathat6 2 • Vegre Szaguna piispok
.es Nopcsa Vaszilika s meg 30 egyen lOn kovetsegiil a csaszarhoz Becsbe kinevezve a petitia benyujtasara. Lemeny puspok pedig meg bizatott, hogy 100
<>lahnak kisereteben ugyanazon petitiot az erdelyi orszaggyllles elibe nyujtsa be.
Megjegyzend6, hogy mas napon a gyules ugyanazon formaban, de keve,..
sebh szamu neptomeggel csupa cerimoniab61 allott; mint a pontok fel()lvasasa, beszed Szagunat61, rendelkezes a Mikas kiszabaditasara benyujtand(>
petitia irant. Vegre a gyules befejezese.
l\iajus 17en a szekes egyhaz elOtt nyittatott meg a gyilles Lemeny J anos
es Szaguna Andras rendes elnokletok alatt.
Az el6bbeni jegyz6konyv meghitelesltese alkalmaval, a petitio lOik
pontjanak felolvasasakor inditvanyoztatott, hogy mivel a hatar6ri olah katonasagnak mind birtokara, mint terhes szolgalatara nezve feles serelmei vannak;
ezeknek mielObbi orvoslasa eszkozoltessek. Az inditvany elfogadtatott.
Tegnapi napon kinevezett kiildottsegek kiegeszittettek s ezeken kivul
egy bizottmany neveztetett ki tobbnyire Szebenben lak6 olah tag()kb6l,
Barnutz elnoklete alatt, kiknek kotelessegokke tetetett az olah iigyet. folytonosan figyelemmel kiserni s a nemzetet az 6 felseget61 s a karok es rendektol
nyerend6 valasz felOl ertesiteni.
. '
Vegre szamos kiildottseg neveztetett ki, hogy a fOkormanyszeki biztosnak jelentse, mikent a gy(iles munkalkodasat bevegezven, keri ot, hogy a
hely szinen megjelenjen s a szokott m6d szerint a gyulest bezarja. Miutan
a kormanyszeki biztos nagy eljen kialtasok kozt megjelent, tobb, a mindenhat6 kegyelmeert halaad6 enek enekeltetett el s 6 felse'ge hosszas elteert
imat mondottak, mellyek utan a kormanyszeki -biztos a gy{ilest befejezettnek
nyilvanitotta.
Az egesz iinnepelyt Lemeny J anos sz6noklata fejezte be, mellyben a
nepet megaldvan, engedelmessegre intette s arra kerte, hogy az urberi viszonyokr61 sz6land6 torvenyek meger6si.teseig es kihirdetteteseig a szokott
szolgalatot tegyek meg.
Mellyek utan agyudurrogasok es harangzugasok kozt a gyt'iles eloszlott. ·
A gyules e leirasat bevegezven, sziiksegesnek latjuk meg nemelly megjegyzeseket tenni.
Hatarozottan magyar erzehnu volt Lem§ny puspok, az ifju Leminy, egy
somly6i lelkis::, Vojkz L~on, Bohotzel, Bzb ] anos, M arfi s meg nehany vasarhelyi olah ijju.
Ha.tarozottan olah szellemuek, de mersekeltek: Baritz, Dunka, Marus,
Lada, M arjan es Bran.
Tulsagosan olah szellemuek pedig harom egyen: Bzrnutz, bukaresti
tanar Laurean es Rdtz; kikn~k torekvesok nem kevesebh, 1nint Olahorszagnak.
Moldovanak es Erdelynek egyesitese altal a n~gi Dacia helyreallitasa.
MagyargyulolOk es diihosek: Pap Sandor, Buttyan, Nem~s. Gaetdn,
Puskds 3 , ] ank es egy balazsfalvi pap.
Hypokritak es titkon mukod6k: Saguna, Nopcsa Vaszilika es ]ordan.
mult orszaggyulesi kovet Hunyadmegye reszerol.
Meg kell meg a vasarnap esti vilagitast emlîteniink. Egy transparent
illy felirattal: Lemen:y es Saguna puspokăknek, a r6maiak buszkesigeinek.
E mellett egy mas: Eljen 1so Ferdinand s legyen ejus imperium sempiternum
in daca romanos. A ketto felett pedig Trajan r6mai csaszar eletnagysagu
kepe. Ezek koriil 3 muszka es egy osztrak zaszl6.
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agitati de instigatori, au hotărît să vină împreună cu preoţii lor în număr
mare: bravul nostru guvernator a solicitat prezenţa forţei armate.
Din partea Guberniului a fost numit un comitet în frunte cu consilierul
gvbernial Szab6 Lajos. Ceea ce a unnat a demonstrat că instigatorii românilor
s-au crezut împuterniciţi din propria lor iniţiativă s,ă transfonne o întrunire
preoţească legală într-o Adunare naţională ilegală. Intreaga ei structură demonstrează că a fost organizată anticipat, deoarece lipsesc confuziile inerente
unor evenimente ad-hoc. În ziua de 15, pe cîmpia largă şi deschisă de lîngă
Blaj, precum şi pe străzile oraşului, s- a putut vedea o mare mulţime de oameni
care a fost convinsă să participe, fiindcă i s-a promis că aici i se va anunţa
libertatea (aşa îi zic ei desfiinţării robotelor).
Comandantul trupelor, generalul Schurter, a primit un ordin de aşa
manieră, încît el nu a fost în nici cea mai mică măsură subordonat comisarilor guberniali. Lui i s-a dat împuternicirea de a judeca dacă Adunarea se va
desfăşura sau nu în mod corespunzător. Aceasta reiese dintr-un punct al
<>rdinului primit, anume din acela care prevede ca el să permită fiecărui om
să vorbească în mod liber; de asemenea fiindcă membrii acestei Adunări nu
erau obişnuiţi cu conduita consfătuirilor, dacă ar fi pronunţat cuvinte, care
în alte întrt1niri similare s-ar fi interzis, să le treacă cu vederea. Afirmaţia de
mai sus poate fi dovedită şi prin faptul că el n-a dat ascultare nici în cea mai
mică măsură apelului comisarilor guberniali. Voit sau involuntar a lăsat
să se creadă că el se află acolo în vederea apărării poporului şi pentru a mări
gradul festivităţilor. Nu este de mirare că acel crez al poporului s-a întărit,
atunci cînd: 1. militarii primiţi la sosirea în oraş cu urale de către popor au
răspuns cu urale; excepţie a făcut doar compania secuiască, care şi-a luat locul
în tăcere; 2. n-a fost luat în considerare sfatul consilierilor guberniali de a se
instala o companie în piaţă; întregii armate i s-a comandat să se ducă pe
cîmpia din partea de răsărit a oraşului; în acelaşi timp poporul a plecat din
piaţă şi s-a sfătuit pe cîmpia dinspre apus, relativ departe de oraş; ttupele
au fost astfel despărţite de popor prin tot [oraşul] Blaj; situaţia scandaloasă
a devenit şi mai evidentă atunci cînd tunurile, instalate înainte în piaţă, au
fost transferate pe cîmpie sau, mai degrabă, îndepărtate împreună cu con1pania de soldaţi care le păzeau, pe baza ordinului ofiţerului superior; 3. fiind
rugat de o delegaţie să contribuie prin salve de tun la solemnitatea evenimentului, s-a arătat prompt de acord; dacă comisarii guberniali şi comitatenşi nu
ar fi intervenit cu toată hotărîrea, ar fi fost gata să ordone tragerea ori· de cîte
Qri ar fi primit vreun semn; prin aceasta ar fi pus pecetea aprobării la fiecare
punct al petiţiei; şi aşa a ordonat tragerea ori de cîte ori s-a pomenit numele
Îlnpăratului în rugăciunea [participanţilor]; la fel şi la încheierea Adunării,
ceea ce a şi dat roade nenorocite.
Duminică dimineaţa, în ziua de 14 1nai, după slujba bisericească din
catedrala principală, cam la orele 11, s-a ţinut o conferinţă preliminară.
În tribuna făcută anume pentru această ocazie a păşit un profesor cu
numele Bărnuţiu, concediat din cauza instigării la dezordine. El a explicat
în n1od specific punctele petiţiei Ton1âneşti, pe care o voi anexa aici ceva mai
tirziu, după cun1 se va vedea mai jos. În mulţin1ea auditorilor se aflau numeroşi preoţi şi intelectuali, precum şi o masă uriaşă din clasa ţăranilor. Nu voi
putea da o imagine mai apropiată de realitate consfătuirii, decît dacă o Yoi
reconstitui în forma ei gramaticală.
Să ne închipuim, deci, vorbitorul la tribună; lîngă el, de o parte un
n1ănunchi de intelectuali promaghiari, iar la alta grupul radicalilor români.
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Un preot di1~ Şimleu vorbeşte elogios despre caracterul liberal al non
din Ungaria.
strigăte : taci !
preotul din Şimleu: cer ~ă fiu ascultat!
strigăte: taci!
oratorul: limba administraţiei şi cea a consfătuirilor pe pămîntul românesc va fi exclusiv cea română? (pauză); dacă sîntem liberi, despre noi,
fără noi, nimeni nu are dreptul să decidă;
strigăte: aşa e!
.
oratorul: deci nici Dietă transilvăneană să nu fie?
strigăte: nu.
oratorul: aşadar, fără noi nici despre uniune nu se poate vorbi?
strigăte: nu.
oratorul: nu este aşa, fraţi români, că noi nu dorim uniunea?
strigăte: nu, nu!
oratorul: să nu fie uniune.
strigăte: nu!
orator1:1l: nu va fi uniune!
strigăte: nu,nu.
oratorul: si dacă, totusi, se va vota. uniunea, natiunea română va protesta?
'
'
'
strigăte: da.
oratorul: si va trimite delegaţi la împărat pentru a-1 cere ajutorul?
strigăte: ]ust.
oratorul: trăiască împăratul!
constituţii

strigăte: trăiască, trăiască!
împăratul a vrut totdeauna binele poporului
strigăte: aşa e.
oratorul: aristocraţia n-a iubit niciodată poporul
strigăte: e drept!
oratorul: nouă totul ne-a dat împăratul.
strigăte: aşa e; trăiască împăratul!

oratorul:

nu-i

aşa?

Într-o manieră similară s-a explicat şi ideea frăţiei. Pentru a se înţelege
·ceea ce urmează, trebuie să amintesc că fiul unui nobil român din Jucu, cu
numele de Micas, care se numea înainte 1Vlikes, a fost arestat acum cîteva
săptămîni pentr~ instigări politice periculoase; au început. să vorbească
despre deţinut:
_
oratorul: Micaş .trebuie eliberat cu forţa, chiar şi prin violenţă?
strigăte: trebuie eliberat imediat!
oratorul: tir anii noştri au ordonat deţinerea lui pe nedrept.
strigăte: jos cu ei !
oratorul: el se află în cetatea din Tîrgu Mureş.
strigăte: acolo cu toţii! să-1 eliberăm! (strigăte infiorătoare: "Jos cu
tiranii").
cîţiva: să plece o delegaţie la guvernator şi să ceară eliberarea lui imediată.

strigăte: just! iar dacă nu-l vor pune în libertate, îl vom elibera noi;
acum e libertate; nu e permis să mai fie deţinut nimeni; fiecare poate vorbi
ce vrea.
alţii: să. înaintăm. o cerere comisarului gubernial.
strigăte: nu, nu!
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poporul la o

consfătuire liniştită şi paşnică,

pilor. La Adunare au fost

cedind apoi conducerea episco-

prezenţi n1ai mulţi maghiari.

Ei au venit aici cu
da 1_1-n curs ac:eptabi~ Adunării ~rin influenţ~
exercitata asupra conducatonlor ma1 de vaza, dar 1n parte, Şl pentru «;a
erau călăuziţi de setea după noutăţi. Printre ei au fost însă şi dintre aceia ce
si.:.au renegat naţiunea [maghiară], ai cărei me1nbri se considerau pînă acum
~u cea mai mare mîndrie. Ei au intrat în rîndurile românilor, jurînd .pe
întărirea naţiu11ii române. Astfel de oameni aufost Vasile Nopcea, cornitele
srpreni al comitat_ului Hun.edoara, Dom.inic Ivor~an şi Ludovi~ Gola. ynul din
ei ~-a duelat antenor numai pentru motivul ca Cineva 1-a nun11t roman.
După părăsirea Adunării de către comisarii gt1berniali, poporul s-a
îngrămădit pe cîmpul larg de lîngă Blaj, care a prhnit denumirea de Cin1pia
precăder~ în speranţa că v~r p~tea

Libertăţii.

A surprins organizarea Adunării. La 1nijloc se găsea instalată trib'qna,
cu mai multe steaguri ruseşti, printre care cîte unul era aUţstriac.
J_Vlulţimea s-a aşezat în cerc larg în jurul vorbitorilor, iar in imediata lor veci~
nătate se găseau tribunii români. Din acest cerc larg se deschideau 12 culoar~
în fiecare parte. Această ordine s-a păstrat pînăla sfîrşitul Aclq.nării, cu toate
că mulţimea acoperea întreaga cîmpie.
Consfătuirea a decurs înmodul sugestiv sen1nalat n1ai sus: din. centru
diferiţi vorbitori comunicau spre culoare întrebările, făcînd mîinile pilnie
la gură, iar de acolo primeau totdeauna răspunsul aşteptat.
.
în aceast?. Adunare s-a depus jurămîntul alăturat anexat; aid s-au
hotărît acele 16 puncte, care sînt de asemenea anexate 2 •
..în fine s:--a desemnat delegaţia care urmează să plece la Viena, la ·împărat, pentru a-i înmîna petiţia. Din delegaţie fac parte episcopul Şaguna,
Vasile Nopcea şi încă 30 de persoane. La rîndul lui, episcopul Len1eni; in fruntea unei delegaţii formată din 100 de persoane, a primit misiunea .de ~o :înmîna Dietei transilvănene.
Este de notat că în ziua următoare Adunarea s-a format într-·un .n1od
asemănător, dar cu o masă de oameni-mai redusă. Acum au avutloc numai
ceremonii. A vorbit .Şaguna şi s-au luat măsuri privind petiţia pentru eliberare,a lui Micaş. Apoi şi Adunarea [din 16 n1ai] a luat sfîrşit.
In ziua de 17 mai Adunarea a fost deschisă în fata bisericii catedrale
sub preşedinţia lui Ioan Lemeni şi Andrei Şaguna.
'
Cu oca~ia acceptării procesului verbal din ziua anterioară, la citirea
punctului 10 s-a propus rezolvarea cererilor urgente ale grănicerilor români,
care se referă la probleme grave privind pămînturile lor şi accesul la slujbe.
Propunerea a fost acceptată.
După aceea s-a trecut la cooptarea unor membri ai delegaţiilor desem~
nate ieri. Totodată s-a ales un comitet mai mult din români care locuiesc la
Sibiu, sub preşedinţia lui Bărnuţiu. Comitetul a fost însărcinat să urmă
rească modul cum va evolua cauza românească şi să infonneze naţiunea despre
răspunsurile ce se vor primi atît din partea maiestăţii sale, cît şi din aceea a
ordinelor şi stărilor [privilegiate]. La sfîrşit s-a ales o delegaţie for:mată din
mai mulţi membri pentru a Taport a con1isarilor gu bernialifaptul că Adunarea
şi-a încheiat activitatea, precum şi pentru a le cere să participe personal la
festivităţile închiderii ei. După ce comisarii s-au deplasat la faţa locului unde
au fost primiţi cu aclamaţii de "să trrliască", s-au cîntat 1nai multe dn1ece
religioase de recunoştinţă pentru milosţenia atotputernicului ·şi s-a pronunţat
împodobită
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o rugăciune pep.tru o viaţă lungă a maiestăţii sale. Apoi comisarul gubernial
a declarat închisă Adunarea.
.
·
Festivitatea a luat sfîrşit cu o cuvîntare a lui Ioan Lemeni. Binecuvîntînq, poporul, 1:-a îndemînat la supunere, precum şi la prestarea slujbelor iobă
geşti obişnuite pînă la sancţionarea şi publicarea legilor despre relaţiile urbariale.
După aceasta Adunarea s-a împrăştiat în zgomotul produs de bubuitul
tunurilor şi de glasul clopotelor.
În încheierea descrierii Adunării, consider necesar să fac cîteva observaţii :
s-au manifestat ca maghiarofili hotărîţi episcopul Lemeni, tînărul
Lemeni, u1~ preot di1~ Şimleu, Leon Voica, Bohăţel, Ioan Bob, 1\1 drfi [Manfi]
şi încă cîţi va tineri români din Tîrgu Mureş ;
s-au exprimat ca români decişi, dar moderaţi, Bariţiu, Dunca, M arus,
Ladai, Al arian şi Eran; s-au exteriorizat ca români exageraţi Bărnuţiu, profesm:ul din Bucureşti Laurean şi Raţiu, care vor nu mai puţin decît unirea
Ţării Româneşti, Moldovei şi Transilvaniei, în vederea restaurării vechii Dacii;
dar cei care s-au dovedit supăraţi pe maghiari şi adversari ai acestora au fost
Alexandru Pop, Buteanu, N emeş, Gaetan, Puşcaş 3 , 1 ancu şi un preot din
Blaj; în schimb: Şaguna, Vasile N opcea şi 1 ordan, ultimul deputat dietal
din partea comitatului Hunedoara, au acţionat în mod ipocrit şi pe ascuns.
.
Trebuie să mai amintesc retragerea. cu torţe din seara încheierii [Adunării]. Cu ocazia ei s-a expus o inscripţie transparentă; E piscopilor Lemeni şi
Şagu·1~a, mîndria românilor; iar lîngă aceasta o altă inscripţie: Trăiască Ferdirtand 1, care va fi eius imperium sempiternum in daca romanos. Deasupra
celor două inscripţii se aflatabloul în mărime naturală al lui Traian, împăratul
ron1anilor. În jur trei drapele ruseşti şi unul austriac.
Nu pot 0mite observaţia că în momentul cînd s-au citit cele 16 puncte
ale petiţiei, românii din comitatele [vestice], auzindu-le, s-au mîhnit; văzînd
că bărbaţii cei n1ai renumiţi ai naţiunii române au devenit antiunionişti,
căzînd pradă uneltirilor josnice săseşti şi unor interese personale; unii d:ntre
aceşţia au fost întrebaţi cum de au putut exprima contrariul celor declarate
în ziare; li s-a răspuns: man muss mit dem Strom schwimmen; românii cu
sentim•ente maghiarofile au convingerea generală că, dacă s-ar fi adunat doar
cei m~i inteligenţi,. uniunea ar fi fost acceptată; radicalii au avut cîştig de
cauză datorită imensei mase care, la instigarea celor ce se plimbau în mijlocul
ei, au repetat ca o turmă de oi răspunsurile stereotipe; în felul acesta însă,
cum se întîmplă de altfel în asemenea cazuri, numărul a triumfat asupra
ratiunii; chiar şi asa, n-au îndrăznit să se pronunte fătis împotriva uniunii;
ad încercat numai ;ă o tergiverseze printr-o decla'raţie', 'pretinzînd că Dieta
să nu o ia în discuţie, pînă cînd nu vor fiTeprezentaţi şi ei; atunci s-ar putea
teme că se vor în1potrivi uniunii.
Guvernatorul a respins categoric petiţia în legătură cu Micaş, pe motivul că el va putea fi eliberat sau condamnat numai pe bază de sentinţă
judecătorească. Guberniul a luat în nume de rău şi faptul că Adunarea nu s-a
desfăşurat aşa cum a ordonat el.
În sfîrşit, trebuie să menţionez că afirmaţia după care naţiunea română
n-ar fi fost reprezentată în [Dieta] Transilvaniei este neîntemeiată; la Dietă
nu sînt reprezentate naţiunile, ci stările; ţăranul maghiar n-are nici el dreptul
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să apară în adunarea publică a cmnitatului; în ,schim,b nobilul român, avind
aceleaşi drepturi ca nobilul maghiar, participă 1a alegerea deputaţilor dietali.

Original. Arh. St. Budapesta. Fond.
Miniszterelnokseg. Foto: 1142- 1155.
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1 Datarea a fost făcută pe baza următoarelor considerente: Ad1.1narea Naţională de la
Blaj a luat sfîrşit la 17 mai; lui Jakab Elek i-a trebuit cel puţin o zi pentru a se deplasa la Ouj,
unde a redactat descrierea evenimentelor; descrierea a anexat-o la scrisoarea din 20 mai a lui
Weer Farkas, Bethlen Janos senior şi alţii, adresată Consiliului de Miniştri al Ungariei. V. doc.
145.
2 Pentru textul jurămîntului şi al celor 16 puncte v. doc. 4 şi 5.
3 Puşcaş

= Puşcariu
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Cluj, 21 mai 1848
An Seine des k.k. hierHindigen Herrn Com1nandirenden Generalen
Freiherr v. Puchner Excellenz.
Aus der unterm 19-ten 1. M. an 1nich erstatteten und gegen gefallige
Riickstellung hier ur~chriftlich beigebogenen Vorstellung des Elisabetstadter
Oberrichter Eugen Daniel werden Euere Excellenz jene Griinde zu entnehmen belieben, welche die Berichterstatter zu der dringenden Bitte bewogen.
baben, wvmit die in jene Stadt in Garnison verlegte Division des 1-sten Vvalachen Grenz Infanterie Regiments von dort binnen der kiirzesten Zeitfrist entfernt, und ~tatt derselben eine -andere Nlannschaft namentlich ungarischer N ationalităt dahin verlegt werde.
Nachde1n laut dieser Vorstellung zwischen der besagten Mannschaft
und den Burgern bueits bedenkliche H.eibungen stattgefunden haben, und
von dcnr Stadtrichter die Beforgniss aufgesprocben wird, daB bei der hochst
feindseligen Stimmung dieser Mannschaft gegen die Biirgerschaft diese
letztere besonders wegen den zwischen ihr und dem Milităr herrschenden
politischen Meinungsverschiedenheit im Mon1ente der Gefahr nicht nur .keinen
Schutz sondern vielmehr ihr eigenes Verderben zu erwarten babe, so glaubte
ich auch meinerseits Euere Excellenz dienstfreundlich ersuchen zu nTussen,
diesseits wo n1qglich einen Garnisons Wechsel den1nachst eintreten lassen
zu wollen.
Klausenburg am 21-ten Mai 1848.
Către excelenţa sa domnul comandant supretn
telor din Transifvania, baronul Puchner

cezaro-crăiesc

al anna-

Din adresa judelui suprem din Dumbrăveni, Eugen Daniel, din ziua
de 19 l.c. adresată mie, pe care o anexez aici în original cu rugăn1intea de
a mi:..o trimite înapoi, excelenţa voastră veţi cunoaşte motivele care i-au determinat pe suplicanţi să adreseze rugămintea grabnică de a fi îndepărtat m
cel mai scurt timp detaşamentul Regimentului I de grăniceri infanterişti
români trimis în acel oraş, iar în locul lui să fie detaşaţi acolo militari de naţio
nalitate maghiară.
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sta;tad~le.

în a.cest ~1obil comitat, Guberniul regal suprem a aprobat-·o prin
ord:nul nr. 6637 d1n anul curent.
Cluj, 21 mai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1272/1848. Foto: 3084-3085.
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Cluj, 21 mai 1848
a. Tartomanyi biztos Szab6 J6zsefnek.
b. Kolosvar varosa birajanak.
i~ u rasagodnak.
b. Kolozsvar tartomanyi biztos Szal>6 Jozsefnek a,b foly6 h6 20l~ar6l
ii8 szaln alatt e ldralyi kormanyszekhez tett folterjesztesere, lnellynel
fogva dragi egyesiilt gorog hitii. lelkesz Gecie Ilyes ellen vegbevitt kinyomozâsi tnunkalatot s irt lelkesznek szelid vallmnasat fOlmutata, - ezennel
meghagyatott az emlitett tartomanyi biztosnak, miszerint addig is mig
fennebbi kinyomozasi munkalatok irant e kirălyi kormany szek altal erdemleges hatarozat hozatnek, - nevezett lelkeszt ·egy altala. az. irant adand6
k0tdezveny (reversalis) mellett, hogy
· ' · lor mikent a sziikseg kivănrti fogja s az irant felszollittatik, a tovabb
fol ytatand6 kinyomozasra el6âlland,
·
·
2or felelet terhe alatt nemcsak a tovabbi bujtogatâsokt61 megsziinend,
hanen1 a tovabbi csend es rend fenntartasara n1indent elkovete1id,
· · 3or 'a kinyoinozâs renden e1nlitett felhivasokat (proclan1atio) el6 keritendi,
bocsattassa szabadon
b. Mirol Urasagod sziikseges tudomas es alkal:mazâs vegett tud6sittatik.
Kolozsvartt, piinkosd h6 21ken 1848.
1

•

a) Comisarului teritorial Szab6 J 6zsef
b) Judelui primar al oraşului Cluj
a.· Don1niei voastre
b. Raportul comisarului teritorial clujean Szab6 J6zsef din 20 ale
lunii curente, înaintat sub nr. 128 acestui Guberniu regal suprem, înfăţişează
procedura de investigaţie pornită împotriva preotului greco-catolic Ilie Gheţe
din Dragu, precutn şi declaraţia frlcută nesilit de sus numitul preot; pînă cînd
Guberniul regal suprem va aduce o rezoluţie în procedura de investigare
amintită, prin aceasta se ordonă sus-menţionatului cmnisar teritorial să-1
elitereze pe preotul în cauză, dacă acesta se va angaja că:
1. se va prezenta, cînd va fi chemat, ori de cîte ori va fi nevoie, pentru
continuarea cercetărilor:
2. nu numai că va înceta orice instigare, pe propria lui răspundere, dar
va face totul în viitor pentru menţinerea liniştii şi ordinii ;
3. va face rost de proclatnaţiile pomenite în decursul anchetei.
.2.3 -

c.
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Sibiu, 21 mai 1848
An Seine Excellenz den k.k. wirklichen Herrn geheimen Rath und
Kamerer, KoÎnmandeur des kaiserlich-osterreichische:n Leopold
Ordens und Landes Gouverneur etc. etc. Joseph Grafen Teleky von Szek
Hennannstadt an1 21 ten Mai 1S48
Auf die beiden schătzbaren ,Prăsidial Zuschriften vom 17. und 19.
d. Mts., Nr. 1244 et 1237, beehre i~h mich, Euer Excellenz unter RiickschluB,
des vom Herrn Obergespann des Ob<malbenser Komitats Grafen Kalnoky
erstatteten Berichtes hiermit dienstfneundlichst zu erwiedern, daB die zu
Birthâln1 et Concurrenz liegende Escadron des Chevauxlegers Regiments
Erzherzog Ferdinand J\1aximilian zur Unterstiitzung der nach demOrte
Kis-Kapus bestimmten UntersuchungsComn1issionin Folge einervqm Mediascher 1\Iagistrate unterm 15ten dJ\1.c gen1achten dringenden Vorstellung
aus detn Grunde de1nselben bereits schon zugewiesen worden sei, weil die
. der \V'aldverwiistung beschuldigten Insassen dieser Ortschaft nicht- Wallachen, wie man aus der geschătzten Note des k. loblichen Guberniums vom
5ten d.M., Nr. 5691, zu entnehmen glaubte, sondern Ungarn sind, somit die
fruher dahin bestilnn1t gewesene Kompagnie des 1ten Szekler Grenz Regiinents de1n beabsichtigten Zwecke weit weniger als die genannte Escadron
entsprechen \Yiirde.
Bei dieşen1 Un1stande vermag id1 daher dem Wunsche Euer Excellenz
um Beorderung ·der frăglichen Escadron nach Vetserd nicht mehr zu entsprechen, sondern. werde den Herrn Obergespann Grafen Kalnoky
erstandigen, daB er sich, bei der Entlegenheit der im Oberalbenser Komitate
liegenden halben Escadron des· Dragoner RegÎlnents Prinz Eugen -von
Savoyen von1 genannten Dorfe fiir den Fall des wirklich eintretenden Bedarfs
einer: Trtţpp~nabteilung bei dem Mangel an Militair in der ganzen Gegend,
direkte .hierher an das General Commando verwende, worauf ich nicht săumen
werde, eine Kon1pagnie nach de!Il. bezeichneten Orte zu entsenden. Zur
Beschwichtigung der durch die Mundraer Bojaraen im Fogaraser Distrikte
entsta:rtdenen. Besorgnisse vermag ich bei dem. von Euer Excellenz selbst
anerkannten lVIangel an Truppen fuglich keine andere Abteilung als die auf
geringe Entfernung vom genannten Orte in Fogaras selbst liegende Kompagnie
des Infanterîe Regiments Barou Bianchi und die in demselben Distrikte zu
Romana and Als6 Venitze ebenfalls nicht weit von J\tlundra gelegenen Abtbeilungen des Dragoner Regiments Prinz Eugen von Savoyen zu bestimmen.
In.dem 'ich daher an das Fogaraser SchloBkommando und das genannte
Dragoner Regiment die diesfalls nothigen W eisungen erlasse, wird zugleich
auch der Herr General Brigadier Wohlnhoffer in Kronstadt beauftragt, fur
den Fall.eines etfolgenden Aufstandes zur Aufrechthaltung der offentlichen
Sicherheit auf Ansuchen des Fogaraser Distrikts Capitains oder dessen Stellvertreters eine Kompagnie des 2ten Szekler Regiments von Kronstadt auf
den bezeichneten Ort zu entsenden.

v.

Puchner m.p., :F:l\1L
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în 7 mai voind şi· eu cu poporenii n1ei a serba ziua libertăţii comune,
fla1nura maghiară în biserică, apoi cu aceea şi cu patn:ţ prapori
cu toată comunitatea nwrserăm a ţine lithie pînă la biserica satului
vecin Racova cintind psalmul : 1nţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, că C'U noi
este D~tmnezeu, etc. şi cîntarea lui J\!Ioise, Cahtl şi pe călăreţul etc. Ajungind
acolo, intrar~tm in biserică, şi după ce dntară1n Tedeum sau lvlărire întru
cei de sus, le spusei o predică potrivită sărbătorii acesteia alese; după aceea
iesirrtnl. din biserică să ne intoarcem acasă, cind iacă racovenii ne ieşiră
în~inte, srt răminem la puţintel ospăţ. Atunci neputînd scăpa de ei puserăm
praporii şi odăjdiile bisericeşti înăuntru şi intrarăm la parohie, unde eu în
casă cu parohul local, poporenii afar{t cu poporenii racoveni, neospătarăm;
la ospă.ţ ştii dt se fac şi puşcături. Orecare mn beat a puşcat către cas;1 şi
hîrtia din puşca sa s~a aninat pe casa cu paie; se face larmă şi strigătul
arde casa ! arde casa ! Cînd săriră1n şi noi din casă atunci văzurăm că era
numai frica, iară nu foc că nici s-a aprins, nici a ars ni1nic. Sfirşindu-se
ospăţul iarăşi luai procesiunea înainte şi tot cu acele cîntări merserăm pină
acas.c~,unde ftu:-ă mtrecarc scandal ne aşezarttm, numai cit bucuria poporului
erumpea cite6dată în Vivat.
Svabii din sat care văzură că animarăm flan1ura în turnul nostru,
că cîntară1n nişte cîntări ne1naiauzite lor şi socotite de batjocură, neştiind
ei s[l:-'S cîntări sacre, fug la Carei, la noul foispan 1 , groful K;holy George, care
mult işi roade unghiile pentru robotele pierdute dinpreună cu oficialii lui,
si care vrind a răsturna libertatea în dieta viitoare, cu iuteală tinu o adunare
in care alese oficiali de comitat tot din cei 1nakotenti 2 .' Vă~înd că svabii
mă vîndurrt dt atn făcut răscoală, şi am cîntat batjo~ore, şi am aprin; casa
parohiei, socotindu-le drepte toate, dară avînd şi ranchiună asupră-mi,
d't-1: oprisem să nu ţină vinrusăria lîngrt biserică, unde jidovul arunca mai
sub ferestre toate lăturile de prunc şi de vinarsuri de altă specie, indată
ţinînd o adunare extraordinară face ca să 1nă prindă ca pe un răzvrătit
(turbură tor) .
. Eu nu ştiam nimica, ci îndt in lun'a trecută m-a1n prezentat la Zilah 3
să vr1d cum merge reincorporarea, şi citirea legilor, unde intre sunete de
annele gărzii naţionale, care constă din 240 de inşi deprinşi bine, se făcură
toate, insii din cuvintul bar[onului] vVesselenyi avui de insemnat aceasta,
de 1Mt vo1: fi spre binele ţării şi mai vîrtos al comitatului acestuia, etc. sâ ardă
scau'llrttl acesta sztb mine cum a ars S'ztb D6zsa. La care cuvinte mă năpădiră
lacrtunile şi pe 1ninc şi pe alţii 1nulţi simţitori. De acolo n1.ă intorsei acasă
n1.arţi cu predicatorul reformat din Tăşnad care-·rămase la mine pină miercuri
şi cind vream a prînzi vine comisarul con1.itatului cu doi haiduci şi-mi cere
să-I urn1ez la Carei. Eu nestiind pentn1 ce? si cum? imi las familia intristată
şi nevrînd a n1r1 arăta co~trar, i-a1n urmat: Cind iată că mînă carul drept
în curtea comitatului, unde sosiră1n 1niercuri noaptea pe la 11 ore. Atunci
se iau de la mine toate scrisorile, toate aparamentele 4 se pun sub sechestru
şi :mă inchised't singur intr-o odaie cain întunecoasrt, unde de o lature auzii
sberetele închişilor bărbaţi pentru furturi şi ucideri, iară de alta a muierilor
închise tot pentru crimii1alitate. Eli la 1nijloc, ca Cristos între doi tîlhari.
nu-mi e iertat cu nimeni a vorbi; singur parohul şi protopopul local
vrind·- a vorbi c11 mine fu respins. Superioritatea ... eclesiastică nu ştiu
este infonnată sau ba.
Tot aştept pînă astăzi du1ninica că doar 1nă vor intreba şi pe mine ce
am greşit sau ce am păcătuit; insă in zadar, că nimeni nu-mi spune nimica,
pînrt ee n1ai de cu seară îmi spune chiar.hadganul cetăţii de cele ce am posfinţit
bisericeşti

ain
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Hermanilstadt am 21en 1\IIay 1&48
Auf die geschăt~te Note vom 17en d. hL habe ieh die Ehre, Euer Excellenz zu e!Wiedern, daB die wăhrend des Confluxes hr der Gegend von
Blasendorf gewesene 10e Compagnie des Inf.ant.erie Regiments Baron Bianchi
nicht nach Betze disponirt werden konne, da solche nach einer bereits ftuher
getroffenen Verfiigung nach ReuB:tnarkt bestimmt ist und diesfalls vom koniglichen Lan.des Ober Commissariat auch schon alle nothigen Vor kehrungen
getroffen worden sind.
Es diirfte daher 1neines Erachtens eine Compagnie oder nach Ermessen bloB ein Detachement jener Division des 2en Szekler Regiinents, welche,
nach Enyed besthnmt, am25enalldort eintrifft und welche, nach m.iindlichem
Ausspruche Euer Excellehz, gerade zur Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung in den wallachischen Ortschaften des Unter Albenser Komitats die Bestimniung hat, am fi.iglichsten in Betze zu verwenden sein, weshalb ich Euer
Excellenz dienstfreundlichst ersuche, die im Unteralbenser Comitat aufgestellte penhanente Deputation diesfalls an den Major Balâs des genannten
Szelder--Reghnents · gefăllig-st anweisen: ztt. wollen.
, ln"·Dienstesabseirr des Con1mandirenden Herrn Generals
Pfersrnann In. p., FML
Excelentei sale domnului consilier inthn si sambelan cezaro-crăiesc,
comand~r al Ordinului hnperia.l austriac "Leopold", cmnite suprem al
cmnitatului Szabolcs şi guvernator al_ Transilvaniei etc., etc., contele
Teleki J6zsef
Sibiu,

:2.ţ

:1nai 1848

Am onoarea să răspund 1a 1nult. preţuit a excelenţei voastre adresă din
17 l.c. că a 10-a companie a Regimentului· de infanterie "baronul Bianchi",
aflată în zona Blajului în timpul Adunării Naţionale nu poate fi detaşată la
Beţa, deoarece î:ri· urma unei dispoziţii anterioare a fost trimisă la Miercurea
Sibi;nlui, "fădndu-:se în acest sens toate pregătirile de către Comisariatul regesc suprem al ţariL ·După părerea mea ar fi cel mai indicat să fie folosită la Beţa
o companie sau, după caz, doar un detaşament al acelui divizion din Regimentul II de secui care a fost destinat pentru Aiud, şi care va sosi acolo în
25 mai, avînd, după spusele excelenţei voastre tocmai misiunea de a menţine
liniştea şi ordinea:în localităţile româneşti din comitatul Alba de Jos. O rog
de aceea pe excelenţa voastră să îndrume deputăţia permanentă constituită
în comitatul Alba de Jos, să se adreseze în această problemă maiorului Balâzs;
comandantul regimentului de secui n1enţionat.
În absenţa comandantului suprem,
Pfersmann m.p. F.M.L.
Original. Arh. St. Budapesta. Foud. G. Pr., nr .. 1393/1848. Foto: 15811-15813.
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·- A felsob ·. kegyes rendeletek kovetkezteben bâtorkodon1 a Fenseges

Kîralyi F6 Kormânyszeknek, ugy a legfelsobb helyrol kiadott diplomamat,
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vărat•că ladieta.trecută.s ... au fost făct1t un ur.bariu~ dară .bunătatea·împără.:..
tească· au rînduit·ca·prin:Dietă de•nou•şă, se cerce şi spre intărir,e la inălţia sa
seastearnă, dor.i:nd a se .lespi starea slujbaşilor. . ·

'.Noi iubiţilor în Hristos pentru a. voastră fericire ne ostenim; pentru
aceea -am trin1is rugare la înălţatul împărat prin soli; alta o ducem noi cu
n1 ai mulţi soli la Dietă; pentru a naţiei stare, şi dobîndirea uşurărei slujbei
domneşti, şi a altor greutăţi.
-:Deci iubiţilor! precum şi la adunare v-am cuvîntat, vă rugăm. să fiţi
ascultători şi cu aşteptare pînă la vremea sa, ca nu cumva cu puterea împotrivindu...:vă, prin neascultare să vă "faceţi nevrednici de binele ce vă aşteaptă.
Noi gata sînten1 şi viaţa a o pune pentru [v]oi, dar voim a pune paşi pre calea,
carea cu încredinţare.ne poate'duce la dor;itu-1. sfîrşit.
• Oricine alta v""ar vesti, poftiţi se. vă areate, cu a cui rînduială face acestea,
de v:reme ce voi după înaltele porunci a1n scris ce am scris, şi cun1 că de acelea
sîntem detori a asculta; cu cuvintele sfintei scripture v-am arătat .
. :Aduceţi-vă aminte. şi de cele ce v-am scris mai-nainte, şi luaţi aminte
si la aces~tea, ce acum vă vestim, ca pace să aveţi şi viaţă fără frică să petreceţi! •Invăţaţi-vă din pilda altora, pre cari, neascultînd de sfatul· nostru,
cu jucuţie de cătane i..:au Îinpovărat, i-au• bătut, ba şi :pre preoţi, care s-au
aflat• că altmintrea au. vestit, i'-au arestat .
.·. ··· ;.De nou dară ·vă rugăm.:. ascultaţi. de. cu vint ele pări:J:Itelui vostru carele
are de' ţi da samă pentru voi; ascultaţi-' ne ca s:ă aveţi dar şi milă _de la Du:tnnezeţt, iară de la noi, părintele vostru, arhierească binecuvîntare 1 ;
·
· "BlaJ', '9/21 mai 1848. · .. Vlădica 'Ioan
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ntai 1848.

Prea şi m uit onor aţi în Hr[is]tos
diecezei Făgăraşului!

fraţi

v1can, proto

şi

v[ice]protopopi ·ai'

Spiritul timpului pre temeiul libertatei, ecualităţii şi a frăţi~tăţii rezimat s-a întru pat si la noi; natiunea română a venit la aceea coilstiintă, 'după
carea pre drept p~fteşte a fi intogma respectată, precum sunt ~esp~ctate şi
celelalte sorori naţiuni ale Transilvaniei. Astă modificare a soartei sale, naţiunea noastră mare parte tinerimii cei mai inteligenţi are a-şi n1ulţămi,
de :la,.care pre venitoriu şi mai mult are a spera, căci tinerii noştri cu totul
sunt :Sacrificaţi binelui naţiunii. Însă ştiut e că acei tineri nici de'la stat prevăzuţi, :nici de airea ajutaţi în nepregetatele sale spre înaintarea binelui, na-.
ţiunii :puse ostenele, cu multe greutăţi.şi mari lipsi au ase lupta;- şi pre lîngă
toată: [a] lor sacrific are în dorita propăşire, mult se împeQ.ecă, dacă . .de L(l ·mult
onoratul ·public ·CÎt de puţin nu s.e vor sprigini.
.
, . .l Spre ajutorinţa acestor zeloşi tineri, cari ·şi pîn-acum în .d.eşteptar:ea: :şi
ţine:re:a în ord hun a poporului mult au ostenit şi auincă:şi maj.mult ·a :Osteni;
cu :împreuna. în.ţelegere a confraţilor noştri ai ·naţiunii: ftU:l:).t~şi dt:1ci..zînQ.u.:.se

a·ll.3.

e~ Joannovics: :alias Szirbul· vittek ·a fo szerepe.t ,_a cortessegben, ugy. hogy
szemtelensegre · m(mt a dolog~ A papsâg ·reszeroli 'votisâtî•orr garmadâstol
t61tâkbe azokat, kiket Papp mele votizâlandoknak informâlh<ţttak, a tobbit
hatterbe tettek; ennek kovetkezteben,. a kedelyek nemi letsilapitâsa tekintetibol, fel hagyatta,m a derus reszerol a votisatiot.
. : ; ..
..
A·nep n~szerol is.mâs felol a votisatio zavarban leven, riagy 1;1ehezen
johette~ val<:m~ ren?ben. ~ ~otisâlâs .a h~gy ugy f?lytân: betoppa~ n ora '
fele Zstga M1klos, k1 Pestrol eppen akko·r erkezett v1sza: es azt a h1rt hozta
mindnyajun.k oromire, hogy a Congressus ·Temesvâron leszen tartand6 de
junius 15-en 6 szerint,. es alkalmasint innen tobb kovet leszen kiildendo•
.Ennek kovetkezteben fel ben lett volna szakasztand6 . a votisatio:
de a tobbseg kivanâtâra csak follytat6dott, ugy hogy 4 1vilâgi hellyet . 8:...ra
ment. a votisatio· azon conditia mellet, hogy. a kevesebb voturnnial ·bîrok
engedjenek hellyt azoknak, kik tobb. votumokkal birandnak,• azon esetre,
ha egynek vagy tob bnek is kellend ki maradni. . . .
: .
·
A yotumok eredmenyei ezek: D:r.âgossi, Boros, Pâl Peter,Lazâr, a kikre
tudni illik addig- votizâltak a mig Zsiga Mikl6s erkezett, mert eddig senki
egyebb nem. vâllalkozott;. de bezzeg ha azt hallottâk hogy Tomosvâron lesz
a congressus,. tob ben is keszek voltak fel valalni a kovetseget, es, igy meg
hâromra oszlottak a votumok, ·ugymint ifiu Ambrus J6zsef,·•Sztupa Mihâly,
Zsiga.Mikl6s, Joannovics alia~ Szirbul.
A papsâg reszirol is tovâbb folytat6dott a .votizâlâs, •~azzal :a··conditiov.al, hogy ha csak egynek kellend.fel menni, az mennyert•fel, kinek legtobb
votuma leend, es igy tovabb..
.
.
.
: : A papsâg reszirol nyertek votumokat, Boc:zko; Papp/ es :Bika.
.. De mâr, hogy ervenyesek legyene~ ezen vâlasztâsok nem foghatom
fel; mert hogy egy ember .kettore, sot ,4~re·, 8-ra 'is adhassa :a votuinât nem
hiszem,·:hogy legyen a hellyen; es a sincs· a hellyen, hogy. a 4 ut6bb nevezett
kovet, a 11 6raigi votumokban nem reszesiiltek. •
·
. . ..
·
Ezeknek folytan egy kovetnek 'folrnenetele sem :lett sziikseges a :kituzott mâjus 15-diki terminusra. De· valjon azok, .vagy· azok koziil·a kik mint
fellyebb irtam a szerint valaszt6dtak, ·hogy ..egy egy votisans kettore is-, sott
4-re, 8-ra is adta a votumat, fol mehetendneke '--'-a megkivanatand6: kovetek,
vagy, annak idejeben 1ijonnan .es a nepeseghez kepest koronkent ·vâlaszfand6k,1 a mi velemenyem szerint, leg celszerubb leend. Melt6sâgod utasitâsait
kerven, maradok melt6sagodnak alazatos szolga j a
Varad Velencen, majus 21-en 1848

Boczko Athanaz, Nagyvâradi G. n.e.
esperest
l\iărite

domnule episcop !

Fiind ziua alegerii delegaţilor pentru congres, din cauza agitaţi<1i
si a propagandei electorale, ieri a fost aici o confuzie babiloneană. S-au adunat
~ mulţime de preoţi şi popor. Întrucît urmau să fie aleşi din partea clerului un
delegat, iar din partea poporului 4 delegaţi, am poruncit clerului să' voteze
separat. Totodată am încercat să îndrumăm poporul să voteze în patru părţi
peht!fu. ca la alegere~ ~elor 4.., delegaF f}ecare parte· ;s~-şi. dea· ·votn.~~ ::Pe.r:ţru
1 delegat. Dar aceasta d1n urma [tentativa] nu mi~a reuş1t din cauza ag1taţnlor;
Nu· am putut rîndui mai mult din pricina propagandei electorale. ·Drept

315

numai sîngele şi averia ş-au jertfit, ba încă înpotriva musulmanilor şi altor
varvari dinpreună cu neamul unguresc au fost zid apărătoriu patriei acestia
si prin aceasta a toată Europa, care unna după lun1ina ţivilizăţiei.
'
Naţia aceasta asuprită de valurile veacurilor n1ulte au răbdat, fiind
: amtirţită de patimile strămbătăţii şi a[le] nerecunoştinţei.
Zioa de pofte a neamurilor înte1neată pre veCinica dreptate s-a ivit;
şi anul 1848~ un:1înd_ î.nbold~ri.i ter:iuh~i J?atriei ac.e~tia, în bi~c~vîn__ta1~e~ libe~·
. tăti[i] pe toţ1 cetaţem[1] patne1 fara osa bue de rehg1e asemema 1npartaş1ndu-1;
de' sin1ţul acesta [al] libertăţi[i] să bucură şi naţia română şi timpul acesta după
lipsiri ·d~ ~ulte veacuri,. ~u pel?t înf~ăcărat sţtlutînd~-1. .
.
No1, 1n numele naţ1e1 romane d1n Ungana, ca tnm1ş1, aceea desch1ară1n:
coronatului hnpărat din Ungaria şi pînă aci neprecurmat arătaEt credinţă,
însufleţiţilor luptători pentru dreptate mulţumire, către fraţii noştri unguri
dragoste, iar{t către întîiul ·neatîrnătoriu ministerium unguresc 1 simpatie şi
încrezămînt. nl,{trturisind: cum că ne ţinem de ce[a]n1ai sfîntă · d.atorie cu
patriotică jertfir'e a 'ne lupta pentru n1ărirea coroanei ungureşti şi. pentru·
întregin1ea hnpărăţiei. ·
.
. .
.
Deci dară cînd prîncipi[i]le aceste le aşternem. şi hotărît după chemarea
noastră_ în numele naţiei· cu cuvinte fierbinţi, înaintea ministeriului petrecut,
'de dragost~a na,ţieî; fotdeodată sîntem datori a mărturisi, cum că UlTiblarea
· noastrrt nu să înte1neiază pe acea ticăloşie mnenească, carea în o.arăle mărimei
: îns~ttoşaEt fiirid de cercarea graţiei însuşi ele sine să supune, ci, potrivit cu
originanoastră romană îri timpul lipsei arăir:tn1 ungurilor, cun1 ca noi suntem.
adevăraţi preteni.
Atîta e ce, în numele naţiei, duprt lipsa şi în faptă arătînd, cu cuvinte
descoperim; şi anume: ce să atinge de soartea noastr~t ne apropien1 cu cun1pătatele noastre dorinţe cătră ministeriul naţional. Aven1 şi noi dureri, urmate
din răutăţile timpurilor; avem şi legi uite pofte, a cărora lecuire şi implinire
potrivit timpurilor a o lua în socotinţă, cu atîta mai puţin o putem trece cu
vederea: cu cît mai tare sîntem încredinţaţi despre aceea, cun1 că· prin ţăntita
lucrare şi astfeliu de încercare se va nimici, carea fiind povăţuită de o mînă
nevăzută a sHtrii ce au urmat din răotăţile timpurilor, ar putea fi şi spre prin1eşdia ţării noastre. Durerile care le pomenirăm să ating de soartea intereselor noastre naţionale şi să nasc de acolo că slavismul, încă înainte de cîteva
sute de ani, lipsindu-ne de literile noastre cele romăneşti şi vîrînd în toate
cărţile noaştre cele bisericeşti şi scolasticeşti slovele lui Ciril, au voit naţia
noastră a o despărţi de cătră Europa civilizată, pentru aceea ca aşa prin o
sîlă morală să o poată trage în cursa slavismului; şi fiindcă originalul caracter
al naţii noastre nu s-au putut strămuta, au întrebuinţat şi starea noastră
cea izolată fără de a fi fost noi întrebaţi. Acel soi al slavilor, care în anu[l]
1690 au venit în pămîntu[l] unguresc, au tras şi pe naţia românească cea de o
lege cu sine supt aripile aşa-numitului Declaratorium Illiricum 2 • De la care
timp hierarhia (preoţimea) sîrbească au monopolizat toate trebile bisericeşti
şi. scolastice, cu· ce[ a] mai mare stricare a naţiei noastre. Libertatea, egalitatea
şi frăţietatea nu sufere ca într-o patrie să domniască un popor asupra altuia;
şi fiindcă firea, caracteru[l] şi deosăbirea în limbă, cu un cuvînt datorinţa politică a naţiei româneşti pofteşte ca să se nimicească amestecarea laolaltă, la
carea ţinteşte panslavismul; pentru aceea: din datorinţa care avem cătră
bunul natiei noastre românesti mărturisim că avem nestrămutată vointă
a ne despă.rţi de cătră sîrbi în' toate trebile bisericeşti şi scolastice; şi după ~c
din împrejurările mai de curînd ivite apriat să vede, cum că sîrbii prin lucrarea
sa voes.c a surpa întregimea crăimei ungureşti şi după ce şi mitropolitul sîr-
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1 Neatîrnătoriu

ministerium. unguresc = guvern unguresc independent.
E vorba de cele cîteva zeci de mii de răsculaţi sîrbi din timpul războiului austro-rusotu'rc dintre 1683-1699, care s-au refugiat din faţa forţelor represive otomane în Imperiul.
habsburg-ic. Ei au fost stabiliţi în 1690, în calitate de grăniceri, nu pe "pămînt unguresc", ci
aproximativ pe teritoriul de astăzi al Voivodinei iugoslave, care a aparţinut înainte de 1541
fostului r~gat feudal u~gar. După pacea de la Passarowitz din 1718 au fost aşezaţi şi în partea
de vest a Banatului. In schimbul păzirii graniţei dinspre Imperiul otoman, habsburgii le-au
dat a"şa-zisele "pri--<rilegii ilirice"; Pe baza lor şi-au păstrat o largă autonomie religioasă, care în
1848 a tins să se transforme într-o autonomie politică.
3 Dechilin =separat.
4 Autorii memoriului se referă la regimentele de grăniceri din Banat.
5 Memoriul demonstrează că în mai 1848 tntelectualii români din comitatele Bihor
Arad, Timiş, Torontal şi Caraş, împreună cu cei din Pesta, continuau să încline spre o colaborare
.sinceră şi amicală cu noile autorităţi din Ungaria. Această atitudine se explică prin anexarea comitatelor vestice şi a celor bănăţene la Ungaria în veacul al XVIII-lea. Nedispunînd
de a o autonomie asemănătoare cu aceea ~ Transilvaniei pînă în 1848, nu o puteau pretinde
nici în acest an, potrivit legilor ce erau atunci în vigoare. ·Totodată românii de aici au beneficiat de legile votate de Dieta de la Bratislava, la fel ca şi ungurii. De pildă, legea agrară
!i-a eliberat deopotrivă pe iobagii români ca1 şi pe cei maghiari, transformîndu-i în oameni
liberi. din punct de vedere juridic şi în proprietari deplini asupra sesiilor aflate în folosinţa
lor pînă in 1848. La rîndul ei, legea electorală a fixat acelaşi cens de avere atît pentru români
cît şi. pentru unguri. Drept urmare, în alegerile cc.vor a·rea loc în vara anului 1848, românii
din Bat:at şi comitatele vestice vor putea trimite peste 20 de deputaţi în Parlamentul de la
Pesta. In plus, românii de aici, fiind ortodocşi în cea m.ai mare parte, voiau să se emancipeze
de ierarhia religioasă sîrbească, deoarece, în condiţiile anului revoluţionar 1848, ea tindea să
se transforme în supremaţie politică. Invocînd· aşa-zisele , ,privilegii ilirice", primite de la
habsburgi,spre sfîrşitul secolului al XVII-lea, liderii burgheziei sîrbeşti urmăreau să înglobeze
în teritoriul slavilor sudici - pentru care pretindeau autonomia - Banatul şi comitatul Arad,
deşi locuitorii acestora erau în covîrşitoare majoritate români. Supremaţia politică, dublînd-o
pe cea religioasă, ascundea în sine pericolul deznaţionalizării românilor cu ajutorul bisericii, al
şcolii şi al aparatului administrativ. Iată de ce semnatarii memoriului pretindeau, pe lîngă
o serie de revendicări minimale cu caracter politic şi cultural, despărţirea de mitropolia sîrbească
de la Karlowitz şi împărţirea averilor bisericeşti.
·
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Sibiu, 21 1nai 1848
Hochwoblgeborner Freiherr, Hochgebiethendster Herr Koniglicher
Commissair und Landes Commandirender 1
Die Săchsische N ation1 hat sich vielleicht noch nie in einer
so kritischen Lage befunden als die jenige ist, in welche sie durch die Beschickung
des auf den 29ten d. ;.lVL nach Klaus.enburg einberufenen Landtags versetzt
wird. Der wichtigste, zugleich aber auch bedenklichste von allen -dem be..,
vorstehenden Landtage zar Verhandlung zugewie,;enen Gegenstă.nden ist

und auf ·die durch unganscne Emissare hervorgerufenen, und mit 1Vlilităr
Macht niedergehaltenen Bewegungen in den hierlandigen Gespanschaften
Hunyad. und Ober Alba hinz;udeuten.
Am. aller schmerzlichsten fur uns ist aber der Verlust, welcher die
săchsische N ation bei einer auf Grundlage des Ungarlănder Reichtstags~
Gesetzes zustande zu bringenden Verschmelzung beider Lănder nothwendig
treffen: rnuB. Das Volk der Siebenburger Sachsen hat die ilnn von seinen Vorfahren angeerbten heiligsten Giiter: Sprache, N ationalităt und eine auf Freiheit und Rechtsgleichheit gegriindete volkstumliche Verfassung durch sid)en
Ţ ahrhunderte rein zu bewahren gewuBt, es hat, des \Vahlspruches auf seinem
Nationalbanner und Siegel: "Ad retinendem coronam" stets eingedenk,
die Mission gegen Furst und Vaterland, welcher es sich bei seiner Ein beru~
fung in ein wiistes Land 2 freiwillig unterzog, stets mit einer unerschiitterlichen
Treue: erfullt.
.
Znn1 Lohn fur die dem Vaterlande durch Urbarmachung des Bodens,
Belebung des Handels, der Gewe.rbe, der Wissenschaft und Kunste, durch
Griindung fester Verteidigungsplătze gegen feindliche Einfâlle geleisteten
ersprieBlichen Dienste soll nun dieses Volk auf den1 bevorstehenden Landtage
aller seiner·Rechte und Freiheiten verlustig gemacht und dieser Todesstreich
soll zu Klausen burg, einer offenen, dern Andrange roher Horden von allen
Seiten ausgesetzten Stadt, mit Anwendung, terroristischer, die Rede- und
Stimn1freiheit unterdriickender ~IaBregeln an ihm vollzogen werden. Dazu
soll, nach den Berichten der ungarischen Blătter, eine ziigellose Schaar von
Pest herbeistromenden Juraten verhilflich seyn, ja es soli das vVerk der Verschmelzung, j enen Blăttern zu Folge; von vorn fur eine vollendete Tatsache
angesehen und die săchsische N ation um. ihre Einwilligung gar nicht. bef.ragt
werden~ Und einen solcheri · Landtag soll die N ation beschickeii, soll ihren
N atibrts·grafen, dessen Portrait, weil er der Union das vVort zu reden sich geweigett;:. Von einem fanatischen Volkshaufen zu Klausenburg offeiitlich
verbranrtt und gebrandmarkt wurde, und eben so auch ihre Abgeordneten,
22 entschlossene Mănner, der Rachsucht einer fanatisierten, de:ii Lartdtag
behertschenden Volksmasse preisgeben, und dieses zu einer Zeit, wo ungarische· Emissăre auf allen Seiten das Land durchschwărmen, das Volk der
W alachen zur Vertilgung der Sachsen ungescheut auffordern und dem der
Befreiung von den Urbariallasten mit Ungeduld entgegenharrenden Bauern~
stande in den Comitaten einzureden suchen, daB die săchsische N ation, weil
sie zu cler Union ihre Zustimmung zu verweigern genothigt ist, · die Befreiung
der Dnterthanen von den Urbariallasten zu verhindern suche, zu einer Zeit
wo s:elbst ·ein Theil des Szeklergrenzn1ilitairs, das 2te Regiment, von der dem
Landesfiirsten geschworenen Treue sich willkiirlich lossagt und eine Division
dieses: Regiments, dieselbe welche friiher von Uzon treulos umgekehrt, am·
19ten d'~J\1. bei ihrem Durchmarsch durch den săchsischen Markt Leschkirch
sich nicht entblodete, die Herabnahme der auf ·dem evangelischen Kirch-·
thurme· aufgepflanzten kaiserlichen Fahne sturmisch zu verlangen, die rohesten• 'Schhnpfworte auf offentlicher Gasse gegen die Regierung und die
geheiligte Person Seiner Majestăt des Kaisers auszustoBen und einen auf der
Durchreise begriffenen Hermannstădter Gerichtsdiener blos deshalb', weil
derselbe ei ne Lanze mit sich f;iihrte, morderisch zu miBhandeln? Unmoglich!
Das kann der \Ville unseres allergnădigsten Landesfursten, der seine wahrhaft
văte'rlithe Gesinnung gegen 'Sămtliche Volkerstămme der. osterreichischen
Monatchie durch die Verfassungsurkunde vom 28ten April 1848 auf eine s·o
glănzende Weise betăthigt hat~ nicht seyn.
2.4- c. :JII8
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n1 entele care se împotrivesc. Pentru adeverirea acestor tendinţe este suficient
să m,enţionăm refuzul Dietei ungureşti de a participa la datoriile statului
austriac, petiţiile prin care se cere 'Ca "regimentele ungureşti din Italia şi
Galiţiaşă fie chemate înapoi şi să numai ia parte de acum înainte la reprimarea
luptei pentru libertate a .italienilor şi a polonezilor care se bucură de simpatia
ungurilor'', precu;m şi bucuria entuziastă pe care o răspîndesc ziarele nla.ghiare în legătură cu înfrîngerea trupelor austriece în Italia. Toate acestea sînt
fapte notorii. Contopirea celor două ţări apare cu atît mai îngrijorătoare cu
cît s-au.manifestat şi în patria noastră, Transilvania, astfel de tendinţe separatist€, Ce altă explicaţie ar putea fi pentru îndepărtarea vulturului imperial
din .birourile oficiale din Cluj, reşedinţa guberniului regesc, pentru raportul
comunicat în ziarul "Erdelyi Hirad6" despre hotărîrea congregaţiei din Odorhei că circulara din Szegedin care este un îndemn de a se desprinde de sub
tirania A:ustriei a fost primită cu entuziasm de stările din Odorhei, sau pentru
stirea .din acelaşi ziar că vulturii imperiali au fost r~pţi, puşi pe o grămadă

de gunoi.din piaţă şi arşi cu bucurie şi entuziasm? In sfîrşit, la fel de multe
griji .treb11ie să provoace uniunea celor două ţări fiecărui patriot, dacă se are
în yedere că Ungaria se află deja în stadiul revoluţiei şi că din păcate,ar ajunge
şi puiil..ai ideea uniunii pentru a da naştere spiritului grupării în partide şi a
anarhiei şi în patria noastră fericită care se află sub sceptrul paşnic al Austriei.
Ne luăm permisiunea de a aminti pe scurt despre evenimentele sîngeroase
din Bratislava şi Budapesta, scenele de groază din Kikinda în cmnitatul TorontCiJ..l precum şi despre mişcările din comitatele Hunedoara şi Alba de Sus
provocate de emisari unguri şi reprimate cu forţă militară.
·Cel mai dureros lucru pentru noi este însă pierderea pe care Jnaţit.inea
săsească o va suferi cu siguranţă în cazul unei uniuni a celor două ţări~ realizată pe baza legii Dietei ungureşti. Poporul săsesc din Transilvania a ·ştiut
să-şi păstreze curate timp de şapte secole bunurile cele mai sfînte moştenite
de la strămoşii săi: limba, naţionalitatea şi o constituţie populară întemeiată
pe -libertate şi egalitate în drepturi; şi-a îndeplinit întotdeauna cu o fidelitate
de ne'zdruncinat misiunea faţă de principe şi patrie căreia i s-a supus din proprie iniţiativă la chemarea lor într-o ţară pustie 2, aducîndu-şi- întotdeauna
aminte de deviza de pe drapelul naţional şi de pe sigiliu: "Ad retinendem
coronam".
· Drept răsplată pentru serviciile rodnice realizate prin desţelenirea pă
mîntului, înviorarea comerţului, a meşteşugurilor, a ştiinţei şi a artelor, prin
întemeierea de locuri stabile de apărare împotriva invaziilor duşmane, acest
popor urmează să piardă la viitoarea dietă toate drepturile şi libertăţile sale.
Lovitura de graţie urme~ză să fie executată la Cluj, într-un oraş deschis şi
expus din toate părţile invaziei hoardelor barbare, aplicîndu-se măsuri teroriste de reprimare a libertăţii de exprimare şi de vot. Conform ziarelor ungureşti, în acest scop va fi folosit un grup turbulent de studenţi de la drept care
vor veni din Pesta; ba mai mult, opera cţe unificare va fi considerată drept
fayt împlinit, iar 1?-aţ!u~ea. să~ea~c"ă nic! nu va" fi înt:ebată da~~ este de acord:
ŞI la o astfel de dieta sa-ş1 tnm1ta naţiunea saseasca deputaţn, 22 de oameni
hotărîţi, cît şi pe com.itele naţional, al cărui portret a fost ars; el a fost înfierat
ît;t public la Cluj ~e către un ~rup ţanat~c fi:ndcă "a refuzat să-şi ~fprime adeziunea faţă de un1une, expun1ndu-I donnţe1 de razbunare a unei mase populare fanatizate care stăpîneşte Dieta. Şi asta într-o vreme cînd emisari maghiari
cutreier~ ţara în lung şi în lat, îndemnînd fără teamă poporul român la stîrpirea saşilor: ei încearcă să-i convingă pe ţăranii din comitate, care aşteaptă
cu n~răbare eliberarea de sub poverile urbariale, că naţiunea săsească refuză
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..tutionele in gro13en Verlegenheiten. Das alte l\tiinisterium mt1Bte entfernt,
· d:n,m7l\l-es gebildet, die alten Forn1en 1nuBten verworfen und ein neues Staatsgehat1âe aufgefuhrt. werden. DaB die~es n~c~t ~n_ eine1n ""~ugenblick gescheh~n
konnte., .versteht s1ch von selbst. D1e m1hta1nschen Krafte der :Monardue
mu.Cten gegen die treulosen Provinzen Italiens verwendet '"rerden. Dieser
Zeitpunkt der Verlegenheit und Schwache der angestammten f{egierung
wurde beniitzt u11d ausgebeutet, u1n. eine schon langst gehegte Lieblingsidee
ins Leben zu rufen, ein Konigreich Ungarn n1it eine1n unabhangigen ungrischen
Ministerium. V\Tie dieses geschah, liegt als Tatsache vor. Die Unterthanenpflichtigkeit wurde mit einem. Schlage vernichtet, Zehnten und andere Abgaben
.aufgehoben, ohne daB zugleich das hiedurch gestorte bisherige Verhaltnis der
Staatsbiirger binsichtlich ihrer Pflicht der gleicben Lastentragung in Verhandlung · genommen und ausgeglichen worden wăre. Das neue Konigreich
muBte gekraftigt werden. Durch die Freisprechung de1~ Unterthanen glaubte
n1an dieses einestheils erreicht zu haben, ohnezu bedenken, daB dieselbe mit
der Entkraftigung des Adels verbunden war, daB man folglich in dem MaBe,
wie ntan sich aufdereinen Seite n1it .der gewonnenen Zuneigung der Unter- ·
.thanen>schn1eiehelte, auf der anderen Seite nrit ·der Abneigung des. geschwachten Adels, dessen Entschadigung nur in unsichere Aussicht gestellt. war,
gewiB sein muBte. Diese Abneigurig muBte versohnt, das N ationalgefi.ihl
mu13te gehoben werden, damit der Einzelne in der Begiinstigung des National
:Egoismus eine Entschadigung fur den verlorenen Adels Egoismus erkenne.
Thian erklărte im neuen Konigreiche das ungrische Elen1ent fur das herrschende,
man drang auf die V erschn1elzung anderer nichtnation.aler Provinzen an,
ohne zu bedenken, daH 1nan etwas Ungerechtes unteţnahm, welches die
gehofften Fruchte nicht tragen konnte. Vvenn auf der einen Seite die Freisprechung der Unterthanen gerecht war, so war auf der anderen Seite die Un:...
tenverfung der anderen N ationen unter das herrschende ungarische Element
ungerecht. Man beschwichtigte den einzelnen Gedruckten und iibte im Gegentheil einen viel empfindlishern eben mit dem Zeitgeiste gar nicht vereinbarlichen Druck aus. Die Folgen dieser 1\'liBgriffe fangen sich bereitszur Beunruhigung Ungarns zu entwickeln an. Der Adel wird arn1er 1 die befreiten Unterthanen scheinen sich zu keinem besonderen Dank verpflichtet zu fiihlen.
Die Slaven und Kroaten streben thatkrăftig ihre selbstandige N ationalităt
zu behaupten und wollen von einer beherrschenden N ationalitat nichts wissen.
Die Deutschen und Ungarn tragen das aufgelegt Joch eben nicht mit Freuden, sondern nur aus Noth. Neben diesen1 ist das Volksgefi.ihl der Walachen,
eben durch diese nationalen Kăn1pfe, zur Erringung einer eigenen N ationalităt geweckt worden. Die nothigen Geldmittel fehlen. Ungarn geht offenbar
durch die erofterten MiBgriffe einer groBen Krise des Unfriedens und der Zerwurfnis entgegen und befindet sich theilweise schon in derselben. Unter die
Mittel der Verstarkung Ungarns · gehort nun auch der Antrag der innigeren
Verschmelzung Siebenbiirgens mit demselben. \Veil aber wohl keinem Verniinftigen. die Vereinigung n1it einem aus seinen Fugen gegangenen, noch
nicht geordneten, mit einem blutigen Kampfe bedrohten und der Anarchie
entgegengehenden Lande zugemuthet werden kann, so soll diese Vereinigung
auf dem Wege der Einschiichterung, des Schreckens und der Thatsache zu
Stande gebracht werden. Der Landtag soH blofl den Schein der gesetzlichen
Form herleihen, demselben soll das, was seinen eigentlichen Kern bilden muB,
wenn er auf Gesetzlichkeit Anspruch machen wiU, die freie Bewegung, das
freie Wort fehlen. Die bisherigen Vorgănge, die Zeitungsblătter, die MiB.
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sie hat eine freisinnige Verfassung, welche in năchster Zeit auch ihren freisinnigen Fortschritt bewăhrt bat und 'veiter bewăhren wird, auf ihrer Seite
urid·_·es gibt wohl keinen krăftigeren Verbiindeten als das Recht und die
Schuldlosigkeit. Aber man will sie zwingen, man will sie nothigen, physischer
Kraft zu weichen, die gegen sie gerichteten Drohungen ihrer ungrischen Briider,
denen. sie nichts zu Leide gethan hat, fordern sie auf, sich in einen Verthei~
digu11gsstand zu setzen, der es ihr moglich macht, einem gewaltsamen
Angriffe mannhaft zu begegnen, ihr bedrohtes Hab uhd Gut, ihre Familien zu
beschiitzen. Wir wollen Niemanden angreifen, wir wollen aber auch nicht
einen1 ungerechten Angriffe unterliegen. Diese Umstănde haben den allgemeinen \i\Tunsch erzeugt, daB die veschiedenen Glieder des săchsischen N ationalk6rpers denim Jahr 1813 in ăhnlichen Gefahren geschlossenen und nachher
wiederholt. befestigten Bund zur Vertheidigung der săchsischen N ationalităt
erneuern mochten. In diesem Zusan1n1enhange~ wird der Entwurf zu einer
solchen Bundes-Urkunde dem L6blichen Magistrat n1it der Aufforderung
n1itgeteilt, denselben in einer ausgedehntern Stuhlsversammlung mit; Zuzie;,hung mehrerer und auch nicht zu den Comn1unitaets Korpern gehoriger
Bewohner des dasigen Kreises zum Gegenstande der Verhandlung zu ;machen
und dahin zu wirken, womit das Volk endlich zum BewuBtsein derihm drohenden Gefahr komme, welche sich mit der Annăherung cler Landtags
năhern kann, vvomit es sich in wehrhaften Stand setze und sich mit allen
seinen Briidern zum eignen Fromn1en und zun1 besţen seh1er· .Volksselbstăn
digkeit vereinige. Des Ergebnis eţer Verhandhingen ist ungesăumt einzuberichten und um die Unterschrift der Urkunden vollfiihren zu konnen, nach
diesen1 die dermaligen Konflux-Deputierten zu instruiren. Der Him1nelleite
die Gemiither zur Eintracht und zur Erkenntnis der gefahrvollen Zeit. Von
der Săchsis~hen Nations Universitat' Hern1annstadt am 2lt8n 1\l[ai 184~.
Franz Salmen
Către

onoratul Magistrat din Sibiu

Casa imperială austriacă, sub protecţia căreia Ungaria şi Transilvania au
beneficiat atîta timp de pace, s-a aflat în mare încurcătură în urma transformării, devenită necesară, a legii de bază a Austriei, într-una cu adevărat
constituţională. Vechiul guvern trebuia îndepărtat, trebuia creat unul nou;
formele vechi trebuiau îndepărtate şi înălţată o altă clădire a statului. Că
aceasta nu se putea înfăptui într-o clipă se înţelege de la sine. Forţele militare
ale monarhiei trebuiau folosite împotriva provinciilor neleale ale Italiei. Acest
1noment de încurcătură şi slăbiciune al guvernului moştenit a fost folosit
şi exploatat pentru a transpune în viaţă o idee preferată şi de mult dorită;
înfăptuirea unui regat al Ungariei cu un guvern unguresc independent. Cum
s-a realizat aceasta este un fapt cunoscut. Obligaţiile supuşilor, dijma şi
altele au fost ridicate fără să se discute şi să se compenseze raportul de pînă
acum; s-a dereglat prin aceasta obligaţia cetăţenilor de a purta astfel de poveri.
Noul regat trebuia întărit. Prin eliberarea supuşilor s-a crezut că S· a atins
in bună parte acest obiectiv, fără a cugeta că aceasta era legată de slăbirea
poporului; în consecinţă, cu cît se aştepta mai multă simpatie de la supuşi cu
atît mai mare trebuia să fie aversiunea nobilimii slăbite a cărei despăgubire
a fost amînată. Această aversiune trebuia împăcată, sentimentul naţional
trebuia ridicat pentru ca fiecare să vadă în favorizarea egoismului naţional
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strigătoare

la cer. Dacă vor să ne unim, atunci trt;buie să se stabilească înainte
~e toate condiţiile şi nu să se înfăptuiască n1ai întîi uniunea iar pe urmă cînd
se stabilesc condiţiile partea mai slabă să cedeze părţii n1ai tati: Un astfel de
tratat ar fi nu_numai o lipsă de înţelepciune, ar fi o aplicare evidentă a forţei.
într-o adunare. lărgită care a avut loc aici, a tnai multor conaţionali din
toate cercurile săseşti, toate părerile despre uniunea Transilvaniei cu Ungaria
5 ..,.at1 nivelat în sensul că, s-a ajuns la concluzia că naţiunea nu poate intra
intr,._o astfel de uniune, cun1 a fost ea cerută şi cutn se vrea transpusă în viaţ·ă,
fără a-Şi pierde cel mai de preţ bun, naţionalitatea ei, fără a se expune primejdiei de a dispărea rrttăcită şi ruptă într-un elen1ent străin. Acordarea
pern1isiunii de a folosi li1nba maternă în relaţiile interne este pritnut lucru
d~ care are nevoie o naţiune; ea are tot dreptul sr;. cearrt autonomia; este
nevoieastfel ca naţiunea să se unească pentru a-şi apăra bunul cel n1ai de preţ,
vi<:~.ţa şi activitatea ei naţională, existenţa ei politică şi instituţiile ei de învă
tăirdnt ·si ecleziastice, să fie neclintită ca o· stîncă în 111edii1l amenintător.
,
'
'
îşi pune n1ari speranţe în reuşita strădaniilor ei oneste. Ea nu duş1nrtneşte
pe: 'nin1eni, vrea pace şi prietenie cu toate naţiunile şi popoarele patriei noastre
are de partea ei dreptul şi o constituţie liberală care în ultima vreme şi-a
dovedit progresismul şi şi-1 va dovedi în continuare; evident, nu există alt
ali::tt tnai puternic decît dreptul şi nevinovăţia. Dar unii vor să ne silească,
vor să ne oblige să cedăm forţei fizice. An1eninţările adresate cmnunităţii
.sO.seşti de către fraţii unguri, cărora nu le-a făcut nici un rău, o obligă să se
posteze într-o poziţie de apărare care îi pennite să se opună bărbăteşte unui
atac forţat, să-şi apere proprietatea, avutul, familiile. Nu vrem să atacăm
pe nimeni, dar nu vre1n nici srt didem pradă unui atac nedrept. Aceste îrriperjurări au dat naştere dorinţei generale ca diferitele m.einbre ale corpului
naţional sr1sesc să-şi înnoiască alianţa încheiată în anul 1813, în împrejurări
asemănătoare, îptrtrită în nwd repetat dup~t. aceea, pentru apărarea naţiona
lit~_ţii săseşti. In acest context se cmnunidt onoratplui Magistrat proiectul
unui astfel de docum.ent de alianFt, cu invitaţia de a-l discuta într-o adunare
s~ău.nală lărgiHt, cu participarea n1ai multor locuitori din acest cerc, care nu
fa~ parte din diferitele cmnitete; ea să ia măsuri ca popotul să-şi dea seama în
sfîrşit de primejdia ce-l pîndeşte şi care se poate apropia odată cu Dieta, pentru
a se pregăti de apărare şi pentru a se uni cu toţi fraţii săi spre folosul propriu
şi SJllre binele autonon1iei populare. Rezultatul. dezbaterilor va fi comunicat
fă:r:i:t întîrziere; pentru a putea se1nna docun1entele, viitorii deputaţi la Dietă
vor fi întruniţi în conformitate cu aceasta. Cerul să conducă inin1ile. spre
a~n-:.cnie şi spre conştientizarea tinipului prin1ejdios.
De la Universitatea naţională săseasdi,
1

.

Franz Salmen
Sibiu, 21 mai 1848.
Oriţinal.

Arh. St .. Sibiu. Fond. Arh. Magistratdui S~hiu, nr. 1792{1848. Foto:
5608-5615. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistratului Sighişoai·a, nr. 149G/
1848. 1-"oto: 6536-6544.
-
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chen, daB die săchsischen Kreise den Landtag allsogleich beschicke11 wiirden,
wenn durch eine competente Autoritaet ihnen die Garantie gebothen wird,
dal3 sowohl fur die Berathung als auch fur die Personen der Deputirten vollkonlmene Freiheit und Sicherheit vorhanden sein wird.
Hennannstadt am 21ten May 1848
Die Universitaet
Excelenţei sale guvernatorul ţării contele T eleki

J 6zsef

Excelenţa voastră ştie ce incidente furtunoase a provocat uniunea
totală a Transilvaniei cu regatul Ungariei, proclamairt la Dieta ungurească
prin cO:nvocarea Dietei transilvănene pe data de 29 n1ai a.c. la Cluj; nu vă
poate fi n1ai puţin cunoscut în ce mod s-a stabilit de atunci opinia publică
a diferitelor zone şi naţionalităţi· ale Transilvaniei; cu1n acel partid, care a
repurtat victoria în Ungaria, intenţionează nu să conducă, ci să domine această
opinie publică cu tot ·felul de 1nijloace teroriste şi să bage ~u forţa expresia
ci legală în formele dorite de el.
·
Fiecare număr al celor două ziare eate apar în Cluj şi instrucţiunile date
de către jurisdicţiile ungureşti delegaţiilor acestora hr Dietă, dovedesc în
n:od evident dt problema uniunii va fi supusă unui astfel de mod de tratare
care nu este în concordanţă nici cu legile în vigoare ale ţării nici cu principiile

gener:ale parlamentare.
Se intenţionează fără a se ţine cont de celelalte propuneri regale să se
proclame uniunea şi odată cu terminai~ea. rapidă a acestei probleme să se
încheie consfătuirea Dietei; se intenţionează; în mod arbitrar, ca o dată cu
.s2~ncţiun~a imperială anticipată a hotărîrilor Dietei transilvănene prin ratific3tea ·articolelor ungureşti, să se transpună în viaţă uniunea, supunînd
ţara adrni11istraţiei guvernului unguresc. Se intenţionează înfăptuirea uniunii
fără a da cuiva răgaz să îşi exprime rezervele şi condiţia care sînt n1enţionate
în mod expres în propunerile in"lperiale în ceea ce priveŞte institu'ţiile municipale şi relaţiile naţionale; pe scurt, se intenţionează să se constrîngă Dieta
s5. ia o hotrtrîre; noi ne te1nem că se va suprÎlna la Cluj orice părere potrivnică
prin toate mijloacele teroriste aplicate pîn.ă actnŢl, iar exprinrarea acesteia va
fi 'foarte periculoasă sau imposibilrl.
·
·
..
.
. Universitatea naţională ar fi dorit ca cercurile săseşti să tr:imită delegaţi
la Di~tă~ 'în ciuda împrejurărilor nefavorabile; trebuia totuşi să se prevadă că
arnJb.btele ·împrejurări înfricoşătoare .le-ar· putea descuraja într-atîta. încît
să. 'in1-şi trimită deputaţii la Dietă. Pentru a le împrăştia orice temeri ea s-a
adresat comisarului regal al ţării cu rugămintea de a cere luarea de către forurile
cele·. mai înalte de astfel de măsuri liniştitoare pentru Dieta actuală. încît în
timpul desfăşurării acesteia să fie înlăturate toate temerîle în, ceea ce priveşte
~u:nenintarea securitătii personale si a libertătii de exprimare.
U~uversitatea n'aţională o infonnează r'espectuos pe excelenţa voastră
despre aceasta şi nu pregetă să-şi exprime convingerea că cercurile săseşti
şi.:.ar trimite imediat deputaţii la Dietă, dacă o autoritate competentă le. dă
garanţia că va fi libertate şi securitate deplină, atît pentru dezbat eri cît şi
pentru persoana deputaţilor.
Sibiu, 21 mai 1848.
Universitatea
Copie. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh.

oraşului Bistriţa,

nr. 624/1848.
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0I'taL"Vi~a,

21 mai 1348

Tekintetes Alispân Ur!
Mâsolatban iderekesztett a ~foldovaibanya torvenyszeki helyett~sseg
altal bejott jelentesbol bovebben atlatni a legujabb esemenyeket On:1ol'""
dovân. Ezen esemenyeket jelentjiik egy uttal a magyar orszagi Ininisteriumnak 11gy szinte ertesitenk a kiralyi biztos Csernovits Peter urat, s kozlenk
a dolgot a teinesvâri hadi fo kormannyal, valam.int az illir bânsâgi vegezredel. Az alispân urat tud6sitjuk errol azon hivatalos m.egkeresessel, m.elt6ztatnek a szukseges intezkedeseket megtenni, miutân resziinkrol a târgy
siirgetos es nehez voltâhoz kepest csak idonyeres nezetbol a hivatalos jelel~tesek s az ertehnezesek elolegesen megtortentek es llli jog fele igenyt sem
akarunk e koriiln1eny irânt em.elni.
Oravicabânyan 1848-ik evi tavaszut6 21-en.
Szat6czky Igmic, iilnok
[Anexă]

Mâsolat 208/torv.
}loldovabânyai bânyatorvenyszeki helyettesseg jelentese.
Kozbâtorsâg târgyâban.
Tekintetes bansâgi kirâlyi bânyaigazgat6sâg es keriileti bânyatorvenysnek l
Ezen kirâlyi bânyatisztseg mint a fenyegeto veszedelemnek legkozele:bb mar hosszabb idot61 foga kiseri eber figyelemn1el az illir m.ozgalnlakat,
inellyek naprd napra kornolyabb szint oltenek rnagukra.
Eddig osak hirek rebesgettek, de most n1âr tenyek szoUanak, mellyeket
igiiorâlni nem szabad.
. Baza erkezven a hatârorvideki ki.ildottek a karlovici nem egyesiilt
gorog egyhâzi gyiilekezetr61 (rnelly csak hamar politicai gyiilekezette alakittatott} Az 6 moldovai kiildottek 6 illir zâszloval erkeztek, vissza1nasnap
nagy pmnpaval a gorog nem. egyesiilt te1nplom.ba az odavalo pap vezetese
alatt menven, a illir lobog6kat mellyeknek kozepen a szerb cimer diszlik
kit{i.zettek az egesz vegvideki illir nepseg langba van es a 1nint az 61noldovai
hannincados mondâ, ezen zâszl6hoz hiv es renditheteteln regaszkodâsukat
eskiivel erositvek.
·· Holnap, azaz mâjus 21~en az eges2; h<~târvideki nepseg fel fog fegyverkezi;U, es nlagyarorszaggali egyesitesenek utols6 csep vereig nem csak ellentâllani de kiilon Szerb kirâlysâgnak fel âllitâsan 1niikodni; a hatâr videki
nep mar is viseli fiivegen az illyr szîneket, es az olahokat kik eddig kozornbosok;" sot, inkab :Niagyarorszâghoz· ragaszkodnak felbujtogatnak, egysz6val
iszopyu es borzaszt6 polgar hâb6runak. kiiszoben âlunk.
A tisztseg reszerol minden ki telheto keszuletek tetettek hirtelen berohanas ellen, de fajdalom, elegseges fegyveriink nincsenek s igy nem kis
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veszedelem fenyegeti az ideval6 den§k es hiv lakosokat, kik keszek szeretett
s szabadsâgukat utols6 'percig vedeni.
Ily val6ban szomorit6 s kornoly helyzetbe, felhivja ezen alâzatos ki.:. ·
ra.lyi banyatisztseg az egesz lakossagal egyeteinben â bansagi kiralyi banya
igazgat6sagot es keruleti torvenyszeket, hogy fegyvereket kiildjon,. mert
puszta kezzel a legnagyobb haza szeretet mellet a vad hatarvidek eroszaknak
aldozata lesziink, sziikseges masodszor az illyr bansâgi ezredet si.irgony ăltal
felsz6litani, hogy csak setâlâsi tavolsâgra eso katonakat a veg videki'~;kato
nasăg es lakosok âltal nem csak tiszteletbe tartsa, de a leg kisseb orikeny s
er6szakoskodâst61 orizkedjek, harmadszor melt6ztassek a
szâszkabanyai
. tisztsegnek meg hagyni, hogy a moldovai tisztseg bânyamester urt61 varand6
elso felsz6litasra azonnal egesz nepsegevel segitsegre siessen, az Oravicaig
pedig nyomdokat haladek nelki.il kovessek es igy meg fogjuk mutatni,· hogy
szeretet hazanker es. szabadsagunker elni es halni tudunk.
.
1\Enden esetre pedig si.irgony altal melt6ztassanak ezen feljelenesre
hozott rendeleserol ertesiteni, Krass6 megyet tud6sitani, es ministeriumnak
felj elenteni.
Moldovabânya, 1848 evi mâjus 20-ikan.
hazăjukat

Hoffman, Zilinger, Czapek, Butner, lvânkovits
Onorate domnule vicecmnite1 ·
Binevoiti a lua la cunostintă evenimentele cele mai recent'e ·desfăsurate
la Thioldova N~uă, cuprinse în' raPortul anexat în copie allocţiitorului tJ;{bunalului montanistic din 'J\1oldova Veche. Aceste evenimente le vom raporta şi
guvernului din Ungaria. Le vom aduce de asemenea la cunoştinţa: doip.nului
comisar. regal Csernovics Peter, Comandamentului militar din Timişoara
şi Regimentului grăniceresc iliric din Banat. Vă inforn1ă1n despre ad~Mea~
domnule vicecomite, cu rugămintea oficială de a binevoi să luaţi 1n~surile
necesare~ Avînd în vedere urgenţa şi gravitatea problemei; pentru a t~Ş,tiga
timp, am întocmit rapoartele oficiale şi aprecierile prealabile, mi-ă â ridica: vreo
pretenţie de drept faţă· de această împrejurare:
·~·:·' ·
·. · Oraviţa, 21 mai 1848.
· ··
'· ..
· Szat6czky Ignâc,! :~s.esor
[Anexă]

.copie 208
Raportul [membrilor] înlocuitorilor Tribunalului montanistic diri·,.MolNouă în problema siguranţei publice.
Onorată direcţiune montanistică regală bănăţeană şi tribunal inootanistic districtual.
· ··
Această dregătorie montanistică regală urmăreşte de mai multă vrem~
cu vie atenţie mişcările ilirice, care luînd pe zi ce trece un aspect tot rna..I
serios devin un pericol ameninţător din ce în ce n1ai apropiat. Pînă acuin 3LU
existat numai zvonuri. Dar astăzi faptele, ce nu pot fi ignorate, vorbesc deJa.
Delegaţiile regiunilor grănicereşti S-Cl.U întors acasă de la adunarea bisericească
dova
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greco-neunită de la Karlowitz (care s-a transformat în scurt timp într-o consfătuire politică). Delegaţii din Nloldova Veche au sosit cu 6 drapele ilirke.
A doua zi s-au dus cu mare pompă la biserică, sub conducerea preotului local.
Acolo au fost arborate drapelele ilirice cu sten1a sîrbească la mijloc. Toată
populaţia ilirică din ţinuturile grănicereşti este în fierbere. După cum afirmă
vameşul din Moldova Veche, au întărit prin jurămînt ataşamentul lor fidel
şi de neclintit faţă de acest drapel.

: . ·Mîine, adică în ziua de 21 mai, se va înarma toată populaţia din regiunea
grănicerească. Ea se va opune - pînă la ultima picătură de sînge - uniunii
cu Ungaria. lVIai mult, va acţicna pentru înfiinţarea unui regat iliric separ~t.
Populaţia din regiunea de frantieră poartă deja la pălărie culorile ilirice. In
plus, îi aţ!ţă pe români, care pînă în prezent au fost neutri şi chiar ataşaţi
Ungariei. Intr-un cuvînt, sîntem în pragul unui îngrozitor război civil.
: Dregătoria a luat toate măsurile posibile împotriva unui atac priri surprindere. Dar este dureros că· nu dispunem de arme suficiente. Pe locuitorii
vrednici .şi credincioşi, care sînt gata să-şi· apare patria lor dragă şi libertatea .
pînă î:n ultima clipă a vieţii, îi mneninţă astfel un mare pericol.
·
·' :Avînd în vedere situaţia' tristă şi serioasă, această umilă dregătorie
montanistică regală, împreună cu toţi locuitorii,. _invită, direcţi unea montanistică din Banat, precum şi tribţinalul districtual, să trimită arme. Doar cu
mîinile goale, cu toată dragostea noasţră faţă de patrie, vom fi victimele vicl~pţei brutale a rygiunii de frontieră, In al doilea rînd,. este necesară somarea
regimei1tului diric din Banat printr-o depeşă, ca grănicerii şi localnicii să
respecte soldaţii care fac deplasări la o anumită distanţă şi să se abţină de la
?rice violenţă şi act de samavolnicie [împotriva lor], oricît de mic ar fi el.
In al treilea rînd, binevoiţi a ordona dregătoriei din Sasca 1\!Iontană să se
grăbească a veni imediat în ajutor cu toate forţele la apelul domnului n'laestru montanistif al dregătoriei din Moldova N9uă şi să depisteze fără întîrziere
urmele [eventualului pericol] pînălaOraviţa. Infelul,acesta\roni arăta că p'Utem
trăi şi muri pentru libertatea patriei noastre dragi. In orice caz, vă rugăn1 să
anunţaţi telegrafic comitatuţui Caraş. măsurile pecare leveţi lua în urma.
acestui raport. Totodată vă rugăm să înştiinţaţi şi guvernul.
. Oraviţa, 21-mai 1848.
Hoffm.an, Zilinger, Czapek,

Butner,

I vankovits

Copie. Arh. Episcopiei ortodoxe române a Timişoarei şi Caransebeşului. Fond.
Episcopia română gteco-catolică din Lugoj, n:r. 436} 1818.
·
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Cluj;· 21 :tnai 1848
Nagy J\1Ielt6sagu Gr6f,· Gubernator, Kegyelmes Uram!

Fo biro Gaâl Sâmuelnek Torock6szentgyorgy es a koriil levo faluk
âlhisâr61, hozzam tett tud6sitasat alâzatoson ide zarva nagy melt6sâgodnak
be mutatom; mely·jelentesebol fo bîr6 Gaâl Samuelnek meg nyugtat61ag ki
·335

tetszik, hogy ha ·szinh~n a hedeloi kozonseg ellenszegiilese kovetkeztehen a
katonasag erelyesen lepett is fel, semmi nagyobb kedvetlenseg ne1n t0-rtent,
es orvosi vizsgalat szerint is a falusiak reszerol, kik megsebesittettek is gyenge
SOt szamba se Veheto serteseket kaptak, n1elynek alâzatos jelent CSe m·ellett,
hasonl6 alăzatos tisztelettel vagyok nagy meltosâgodnak alazatos sz0lg:âja
Kolosvârt, 1najus 21en 18 48.
1

G. Thorotzkai 'Mikl6 s
,:.

Preamărite domnule conte guvernator, milostive domn!
· ··
Cu respect vă pr-ezint alăturat raportul ce mi-a fost trin1is de către
prim-judele nobiliar Gaâl Samuel, referitor la situaţia din Colţeşti şi ·satele
învecinate. Din raportul prim-judelui Gaal Samuel reiese, în mod liniştitor,
că nu s-au produs necazuri mai mari,. chiar dacă annata a avut o atitudine n1ai
energică datorită popuaţiei din Izvoarele. Conforn1 consultaţiilor n1edicale,
sătenii care au fost răniţi au suferit Jeziuni uşoare, ba chiar neglijabile. Adudndn-vă la cunoştinţăcele de mai sus, rămîn cu profund respect servul-umil
al preaînălţimii voastre
Cluj, 21 mai 1848.
G[rof] Thorotzkai J\1:ikl6s
1.

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G ..Pr., nr.

1273/1848. Foto: 3086;~31>87.
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N agy Melt6sâgu Gr6f, Kiralyi Kormany z6 Ud
Tiszteltem Excellentiâdnak foly6 ev es h6 17rol 1224 1 elnoki -szânunal
jegyzett rendeletet, melyben ertesemre n1elt6ztatott adni, hogy a fo hadi
vezer 6 nagy melt6saga mâr meg tanâltatott, n1ikent Bece nevii, ugy mas
he lysegekben is meg bomlott rend es fiigges helyre allitasâra egy szâzadott
a' Bianchi ezredbol l~iildj ~n ide ~ ezen atyai gondoskodâsâert Excellentiadnak Inagam reszerol is nagy koszănettel tartozmn, azonban lTIIg e tisztelt
rendelet ide n1egerkezhetett volna, ertven a n1inden felOlli nyughatatlansâgokot,
n1akacs ellenszegiileseket, mellozhetetlennek tartottam ezen rossz tovâbbi
terjedesenek meg gâtlâsa tekinteteb()l sietoleg fellepni, es az itten âllom.âsoz6
F erdinand Maxin1iliân 3ik szânTu konnyu lovas ezred korn1ânyât folkei-ni
az irant, hogy meg elOzoleg Beczebe, a n1eg bomlott rend helyre âllitâsâra,
kiildjon ki egy csapat katonasâgot, honnan azon valaszt yevem, hogy. ha
magatn szemeljesen ki menyek ·(lgy igen is fog kiildeni, ezert tehât a tegnapi
napon en semelyesen jelentem Ineg Beceben, es ottani meg jelenesemnek,
ugy a katonasag ki szâllâsânak, 1nit magok erejeken ket napokig eleln1eztek,
szembetuno nagy hatasa volt, Inert az emberek az engedehnesseg OSVenere,
honnan el tantorodtak vala, tellyesleg vissza tertek, az engedetlenseg vezetOi
pedig 1nelt6 biintetesek el nyerese vegett bqŢtonre fognak hozatni. S igy rerndletn, hogy ha az Excellentiâd alt al ide parancsolt katonasag is rneg fog er336

kezni, s egy nehâny helysegre, hogy elelmezzek ki fog szâllitattni, itten is a
ri)rllghatatlankod6k · ·meg csendesiilnek. Mi rol is midon Excellentiâdot a
fennebbiek szerent ertesitteni bâtorkodnek, alâzatos tisztelettel maradok
Nagy Melt6sâgodnak alâzatos szolgâja
.
Nagyenyed, mâjus 21en 1848.
B. Bânffy 1\1ikl6s, foispân
Preaînălţate

doninule conte guvernator regal!

Cu respect am luat la cunoştinţă ordinul excelenţei voastre cu nr. prezidial1224 din 17 ale lunii şi anului curent 1 , prin care aţi binevoit a mă informa
că s-a intervenit la preaînaltul comandant militar suprem pentru trimiterea
unei companii din Regimentul Bianchi, în vederea restabilirii ordinii .şi a
aducerii la ascultare a localităţii Beţa şi a altora. Mă simt dator a-mi expr_ima
mulţumirea deosebită pentru această grijă părintească a excelenţei voastre.
Cu toate acestea, pînă ce mi-a parvenit onorata voastră dispoziţie, văzînd
împotrivirile îndărătnice şi neliniştea ce s-a manifestat peste tot, am considerat oportun să iau măsuri grabnice pentru a împiedica răspîndirea pe mai
departe a acestui rău. Astfel am intervenit la comandamentul Regimentului de cavalerie nr. 3 Ferdinand Maximilian, care stationează aici, cu cererea
de a trimite mai întîi o subunitate de soldaţi la Beţa, p~ntru restabilirea ordinii
tulburate. De aici am prim.it răspunsul că voi obţin~ soldaţii ceruţi dacă mă
voi deplasa personal [la faţa locului]. M-am prezentat personal la Beţa. Prezenţa mea şi întreţinere~ cu alimente a trupei de soldaţi timp de 2 zile au avut
un efect evident. Oamenii care s-au abătut de la- drumul supunerii s-au reîntors ·deplin pe această cale. Conducătorii răzvrătirii vor fi trimişi în temniţă
pentru ispăşirea pedepsei meritate. Sper că dacă va sosi şi unitatea de soldaţi trimisă de excelenţa voastră şi se va deplasa şi ea în cîteva localităţi
pentru a fi întreţinută cu alimente, se vor linişti şi turbulenţii de aici.
Îndrăznind să vă informez despre cele de mai sus, rămîn, cu respect
supus, servul umil al înălţimii voastre
Aiud, 21 mai 1848.
B[aron] Bânffy Mikl6s, comite supr:e!Il
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.Pr., nr. 1287/1848. Foto:

------1

3128-3130.

V. doc. 56.
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Aiud, 21 mai 1848
Nagy Melt6sâgtl Gr6f, Kirâlyi Kormanyz6 Ur, Kegyelmes Uram!
A bel-es kozbâtorsâg fenntartâsa tekintetebol, mint az ide fogott al
is.pâni jelentesbol, s ahoz csatolt zâradekb61 meg tetzig, az Alvinc-borbereki
birtokossâg is kebeleben katonasâgot 6hajtana rendeltetni, annâl fogva .e
targy arânti kereseket azon alâzatos meg tanâlâsom mellett bâtorkodom Ex337

cellentiad eleben terjeszteni, hogy ha a koriilmenyek meg engednek, melt6ztasson egy csapat katonasagnak Alvinc-Borberekben feendo ki szalhisa arant
rendelkezni.
Tovâbbâ alazatos tisztelettel maradtam nagy melt6sâgodnak alâzatos.
szolgâja
Nagy Enyeden, majus 21en 1848.
B. Banffy Mikl6s, foispan
:Mărite

domnule conte guvernator regal, milostive domn!

După cum reiese din raportul vicecomitelui şi din anexele sale alăturate
aici, proprietarii nobili din Vinţu de Jos şi Vurpăr ar dori să se trimită unităţi
militare pentru menţinerea ordinii publice interne. Îndrăznesc. să înaintez
excelenţei voa:stre cererile în această problemă, cu rugămintea de a binevoi
să ,dispuneţi trimiterea unei unităţi militare la Vinţu de Jos şi Vurpăr, dacă
împrejurările o permit.

Aiud, la 21 n1ai 1848.
B[aron] Bânffy Mikl6s, comite suprem
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1284/1848. Foto:

3120-3121.
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Bonţida,

21 mai 1848

Nagymelt6sâgu Gr6f, Fo Kormanyz6 Ur! Ke&yelmes Uram!
Tisztelettel jelenteni kîvantam ezennel nagymelt6sâgodnak, miszerint
Doboka vârmegyeben a csend es rend helyre âllîtva vagyon, s az urberi.
szolgâlatot megtagadott helysegek mind ennek pontos telyesîtesere, m.ind
pedig a vagyon es szemely biztosîtâsâra nezve kezeseket s kotleveleket adtak ..
Bâtor vagyok ezennel az ezen hivatali eljârâsomr61 szoll6 jegyzo konyvet es.
a kotott egyezmenyeket nagy meltosâgodnak felterjeszteni, tisztelettel
jelentven egyszersmind, hogy az ebben segedkezet nyujtott lovas katonai
osztâlyt nagymelt6sâgodnak rendelese szerint Vâlaszutra s Boncidâra beszâllâsoltam.
N agymelt6sâgodnak tovâbbi rendeleseit vârva oro'kos tisztelettel vagyok nagymelt6sâgodnak alâzatos szolgaj a
Boncidân, Piinkosd hava 21en 1848
G. Wass Samu, Doboka megyei igazgat6 fobir6 ..
Preaînălţate

domnule conte guvernator suprem! Milostive domn!

Raportez cu respect măriei voastre că în comitatul Dăbîca ordinea şi
fost restabilite. Toate localităţile care au refuzat prestarea slujbelor

liniştea au
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urbariale au dat chezăşie scrisori de garanţie că le vor îndeplini integral, precum şi pentru securitatea averii şi ·a persoanei.
Totodată am onoarea a vă înainta excelenţei voastre procesul verbal
asupra procedurii oficiale pe care am urmat-o, precum şi asupra înţelegerilor
~realizate. Vă raportez de asemenea, cu respect, că unitatea militară de cavalerie, care mi-a dat o mînă de ajutor, a fost cantonată la Răscruci şi Bonţjda,.
conform ordinului preaînălţimii voastre.
Aşteptîndu-vă şi pe viitor dispoziţiile, rămîn cu respect perpetuu sluga
supusă a măriei voastre.
Bonţida, în 21 ale lunii rusaliilor 1848.
G[rof] Wass Samuel, prim-jude diriguitor al comitatului

Dăbîca

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1529/1848. Foto: 25712-25713.
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JJra..~ov,

21 mai 1848

Hochwohlgeborner Herr Gubernialrath und Con1es der
N ation, Hochgebiethendster Herr!

Săchsischen

Es hat sich allhier das Geriicht verbreitet, deB die \Vohllobiche N ations
beschlossen babe, eine allgemeine National Versammlung auf
den 4ten Juni 1. ]. nach Mediasch auszuschreiben, um in den gegenwărtig
dringenden National Angelegenheiten eine Berathung zu pflegen.
Das hiesige Publicum, befiirchtend daB dieser Termin zur gehorigen
Instruirung der Landtags Deputierten besonders auch in Riicksicht der
Unions .Frage zu weit hinausgeschoben seyn diirfte, hat mich aufgefordert,
Euer Hochwohlgeboren ergebenst zu bitten, den diesfălligen Versammlungs
Tern1in auf einen solchen Tag hochgeneigtest anberaumen zu wollen, daB
die Landtags Deputierten, noch bevor die Unions Frage auf dem Landtag
zur V erhandlung kommen wird, von sămtlichen Kreisen gehorig instruirt
werden konne.
Indem ich mich dieser Aufforderung pflichtgemăB entledige und auch
meinerseits die Bitte, dem Wunsch des hiesigen Publicums, in wieweit solches
noch thunlich sein wird, hochgeneigtest entsprechen zu wollen, beyzufiigen
1nir erlaube, habe ich die Ehre, mit vollkommenster Hochachtung zu ersterben,
Euer Hoch und Wohlgeboren gehorsamster Diener
Kronstadt am 21. Mai 1848.
Johann von Albrichsfeld, Oberrichter
Universităt

Preamări te domnule
Pţeaputernice ·domn!

consilier gubernial

şi

comite al

naţiunii săseşti!

S-a răspîndit aici zvonul că onorata Universitate a hotărit să convoace
o adunare naţională generală pe data de 4 iunie a.c. la Mediaş pentru o consfăţuire

în ceea ce

priveşte

actualele afaceri urgente.
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Preamărite dvmn!
Preastirnate domnule consilier gu bernial

şi

cernite al

saşilor!

În adunarea scăunală ţinută ieri cînd delegaţii scăunali de aici au fost ruîn conformitate cu înaltul decret gu bernial din 11 apribe nr. gub. 5016/
1848 şi a unui nou decret din 11 mai nr. gub. 6172/1848, să-i aleagă pe deputaţi
la Dietă, a avut loc un incident neplăcut: cei doisprezece delegaţi ai celor
6 localităţi româneşti n-au vrut să aleagă deputaţi la Dietă, pe motiv
că ei ar fi fost' aleşi deja la Adunarea de la Blaj d1n 15 mai pentru întreaga
naţiune română şi deci ei n-ar avea . voie să se abată de la misiunea comitenţilor lor. Drept urmare şi delegaţii celor şase localităţi săseşti au refuzat alegerea deputaţilor la Dietă, avînd în vedere că numai împreună cu localit~ţile
româneşti formează scaunul Nocrich. Ei nu doresc şi nu acceptă o astfel de
despărţire. Preşedintele oficiului a dat celor 6 localităţi româneşti un timp de
gîndire pînă la data de 24 mai, crezînd că refuzul lor se datorează poate numai
unei confuzii, pe care ar putea-o înlătura pînă atunci prin consultarea cu comitenţii lor. Deoarece s-ar putea ca în ziua stabilită deputaţii celor 6localtăţi
scăunale româneşti să-şi exprime din nou refuzul, oficiul scăunal cere înăl
ţimii voastre instrucţiuni pentru acest caz; altfel nu se poate da o instrucţune
pe deplin valabilă deputaţilor. Rămînem cu adînc respect servitori preaplecaţi
ai înăltimii voastre.
Notric:h, 21 mai 1848.
Oficiul scăunal din Nocricb-.
Friedrich Conrad, jude regesc
San1uel Dorr, referendar ·
gaţi,

Orir;inal. Arh. St. Sibiu. Fond. Actele Comiţiale,

nr. 721/1848. Foto: 582S-

58i9

170
Jibou, 21 Inai 1848

Zsib6, 1848 majus 21.
Beliigyminister Ur!
Foly6 h6 15-diken Zilahon Kozep Szolnck megyenek az 1848 XVI.
torvenycikk ertelmeben alakitott nepes gyuleseben e megye f6ispani hivatalara lett kineveztetesemr61 szoll6 okiratok felolvastatasa utan hivatalos
eskiimet letettem es f6ispani szekemet elfoglaltam. Ezen gyulesben elnoksegem alatt az 1848-diki torvenyek felolvastattak es kihirdettettek, s a
torveny ertelmeben a k()zgyulest p6tl6 es valasztasi iigyet vezerlO valasztmanyok el6re bizottmanyilag elkeszitett j avaslat szerint megvalasztattak.
Ugyan az alkalommal elhataroztatott, hogy a kozgyulest p6tl6 nagy valasztmany ju:nius 5-dikere gyuljon ossze; ez utan pedig rendkîviili eseteket
kiveve, mellyekben az alipsan is tuzhet ki hatarid6t, a kozelebbi osszeiiIesek hataridejet rendszerint mag a a valasztmany hatârozza meg. Id6kozben
a kozigazgatast az els6 alispan vezesse, djarasar61 jelentessel es felel~ttel
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2. Arvak ugyeit intez6 torveny~zek alaldthatasâig - 1nit is a nagy
valafztmany eszkozlend - az ârvak iigyeit târgyaz6 minden iratol~i beszeoosere es rendbeszedesere.
3. A bortonkezelesr61, rabtartasr61, âtalâban a rabok dolgar61 s bortooepitest târgyaz6 nezetek s j ava~Jatok bemutatâsâra.
4. A megyebeli nemzeti 6rsereg rendezese irânti terv keszitesere.
5. A n1egyeben letez6 kolcsonos tuzkârmentesito egyesulet hanyatl6felben
leven, annak celszeru elrendezese irânti j avaslattetelre.
6. Az utaknak hol es mikepeni csinâltatâsa irânti intezkedesre.

Domnule ministru de interne!
În adunarea generală a comitatului Solnocu de Mijloc, con\'Ocată pe
baza articolului de lege nr. XVI/1848 şi ţinută la Zalău.în ziua de 15 l. c.,
s-au citit documentele referitoare la numirea mea în funcţie de comite supren1~
Apoi am depus jurămîntul oficial şi am ocupat scaunul de comite suprem ..
La această adunare .s-au citit şi s-au enunţat legile din 1848 sub preşedinţia
mea. De asemenea, conform propunerilor pregătite anterior şi în spiritul legii~
s-au desemnat comitetele pentru substituirea adunării generale şi pentru
dirijarea chestiunii alegerilor. Tot cu acest prilej s-a hotărît să se într,unească
pe data de 5 iunie comitetul cel mare, care va substitui adunarea generală.
Cu excepţia cazurilor deosebite, în care şi vicecomitele va putea să fixeze un
termen [de convocare], de acum înainte datelt::_ întrunirilor din viitorul ap:ro- piat vor fi stabilite de către comitetul însuşi. Intre timp administraţia va fi
condusă de către pri!llul viceccmite, car'€ va fi obligat să [mă] informe:Le
despre activitatea sa. In ceea ce priveşte garda cetăţenească, s-au luat xnăsu
rile stabilite de lege. Cu aceeaşi ocazie s-a hotărît abolirea obiceiului fol~~:fi:i.
titlurilor exagerate în acest ţinut. la fel s-au ridicat o serie de probiemeinteresarite, care au fost repartizate comitetului cel mare pentru dezbatere. Am
luat în considerare faptul că cei din clasa privilegiată nu au fost obligaţi pină
acum să efectueze muncă de folos ob~tesc. [Continuarea] îndeplinirii: ei numai. de către contribuabilii de pînă acum ar provoca nemulţumiri în rîndurile
acestora. De aceea s-a iniţiat, prin subcrrpţie, ca toţi aceia care sînt pătrunşi
de justeţea cauzei să fie obligaţi să lucreze cu caii sau boii proprii la întreţinerea drumurilor pînă la 1O noiembrie cîte 6 zile. S-a hotărît de asemenea
că aceste munci, precum şi altele de folos obştesc, prevăzute de lege, să fie
folosite nu numai la întreţinerea puţinelor drumuri existente, dar şi- la C0fit-inuarea construcţiei drumurilor oeja începute. Luarea măsurilor cu privire
la locul şi modul executării acestor munci va face parte din sarcinile, con1itetului [cel mare].
A fost citit articolul de lege nr. IX din 1840 cu privire la paza cmnitatensă. Pînă la constatarea faptului, dacă va fi necesară sau nu înmulţiJea
numărului iuzilor nobiliari, deocamdată s-au luat în calcul numai salariile
eventuale ale acestora, în perspectiva cheltuielilor de casă sau. mai precis,
pe seama cheltuielilor administrati\·e; suma rămasă Cin plus.·; va fi precizată
:;i raportată Mini~terului de F"inanţe de către comitetul regal delegat pentru
efectuarea reanexării.
În continuare a luat cuvintul prim-vicecomitele comitatului, Balint
Elek. El a arătat că mandatul de :.; ani al funcţionării vechii dregătorii a expirat şi că, potrivit legilor existente pînă în prezent în Transilvania, acea-sta,
împreună cu el, ar fi avut datori a să-şi dea demisia. Avînd in veden; pe de o
parte f2ptul că anm, d~J=ă ce s-a Efectuat in mod solemn reane:xarea.Ja Unga343

igazgat6ja, s âtalâban az eloljâr6~âg ellen. Igy âllvân a dolog, sziiksegesnek
latC!Iil: hogy a be is ld~ert 13 koziil azcn fenyeget6z6 hârom egyen _v;:tsra·,
roegpedjg nem a kănnyebbek kăziilire veressek; 2. hogy a tobbi ~o is az ep
tovâbbi rendeletemig kezessegre ne boc~âttassek. Melly engedehnet illo
megkereses utân csak ugy es akkor fogok adni, ha es mikor megteresok megtorodăttsegoknek biztos tanusagât adandjâk; es ha nemcsak arr61 adandnak
kezesseget, hogy ok akkor midon kivântatni fog, torvenyszek elebe âllani
vagy âllittattni fognak, hanem arr61 is, miszerint bujtogatâs s engedetlensegbe tobbe nem elegyedendnek. 3. A katonaexecutio al61 Hadad csak akkor
felmentendo, ha a koriihnenyek azt bizton j avalljâk. Ha pedig meg nyugtalansâg mutatkoznek, ugy a most ott levo gyalogkatonâk onnan Somly6ra
Ieendo visszahivatâsa eseteben Szilâgycsehbol lehetend oda rendelni vagy
pedig foispân Kabos J6zsef leend fel~z6litand6, hogy kiildjon annyi legenybol
âll6 csapatot oda, mennyi sziikseges azon egesz vagy fel szâzad lovassâgb61,
mely az en requisitiomra - Biharb61 - mint mondjâk mar kiildetett. 4. A
csend helyreâllita~âra âltalam, mint kirâlyi biztos âltal kinevezett s Hadadba
kiildott biztossâg, tudniillik Hatfaludy Elek, Visky Gyorgy s Baczo Kâroly urak ott mukodesoket elvegezven, elObb Volcsokon azutân Szamosujlakon
mokodjenek, mindket helyt illO katonai segitseg mellett.
Tudassa velem On, hogy a majdani kovetvâlasztâs koriil a torvenynek
azon szabâlyât, mikep csaka negyedresz telkeseks azonfeliiliek szavazhatnak,
mi m6don hatâroztuk olly helyeken teljesitesbe venni, hol hatârosztâly nincs,
s tehât nem tudatik, hogy kinek hânyadresz telke van; s illy helyeken hâily
holdat vettiink mertekiil.
Berchez, 21 1nai

184~

Vicecomitelui Bâlint Elek ·
Azi m-am întîlnit personal cu domnul comisar Hatfaludy Elek. El rri1.:.a
raportat că trei dintre cei 13 coiifei trimişi la Zalău au jurat înainte de plecare în faţa domnului comisar, a ,proprietarului, a administratorului acestuia
şi în general a întregii dregătorii. Intr-o atare stare a lucrurilor~ am considerat
necesar ca: 1. cei trei să fie pusi în lanturi si nu dintre cele mai usoare· 2.
ceilalţi 10 să nu fie eliberaţi nici' pe cauţiune 'pînă la o nouă dispoziţi~ a 1-n'ea;
dispoziţia o voi da după ce vor avea loc investigaţiile obişnuite, dacă ei vot
dovedi supunere, vor oferi .garanţii că vor apare în faţa tribunalului, cînd va
.fi cazul, şi că nu se vor mai amesteca în chestiuni de agitaţie şi nesupuner;e.;
3. Hododul v~ fi scutit de prezenţa unităţilor militare numai atunci cînd împrejurările se vor dovedi oportune; în cazul că vor apare alte tulburări, iar infanteria existentă acolo va fi rechemată la Simleu Silvaniei să ordonati armatei
din Cehu Silvaniei sau vicecomitele Kabos J 6zsef să fie somat să, tri1nită. ia
Hodod o trupă alcătuită dintr-un număr necesar de oameni din acea corupa~,
nie de cavalerie, întreagă .ori jumătate, care a fost didocată, precum stiu,
din Bihor, la dispoziţia mea;. 4. comisarii Hatfaludi Elek, Visky Gyorgy Şi
Bacz6 Kâroly, trimişLde mine, în calitatea mea de comisar regal, la Hodod,
în vederea restabilirii liniştii, după ce îşi vor îndeplini misiun~a să-şi înceap~.
activitatea la Ulciug şi apoi la Someş-Uileac; în ambele locuri cu ajl1ţ~r
cuvenit din partea armatei.
· ·
În legătură cu alegerea deputaţilor, conform regulamentului legii care
prevede că au drept de vot numai cei ce posedă cel puţin 1/4 de sesie, să fţu
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Egyebirant a koziigy tekinteteben ~s erdekeben az leven kivanatos
hogy az orszaggyulesi kăvetek valasztasaba a kepe~seggel biro honpolgarok minei nagyobb szammal befolyanak, az alispani kărle\:elben az 5 t. cz.
:2.0-ik § - sanak azon rendelete, miszerint az ollyan egyen, ki bejegyeztetes
vegett J;lagat a 14 napig folyvast mukodendo osszeir6 valasztmanyok egyike
elOtt sem jelentette, e vegett tobbe a ko_zepponti valasztmanyhoz nem jarulbat es valaszt6i joganak gyakorlatat61 elesik, kiil0n6sen kiemelendo leszen
· M ajus 21-en 18'48.
3. Elnok alispan ur elOterjeszti, hogy Asb6th M6ric halmozott foglalatossagai miatt a facseti valaszt6 keriiletbe Iett kikiildeteserol lemondott.
3. Asb6th M6ric helyebe ezennel bar6 Fechtig Karoly kikiildetik, es
nekie a 2-ik sz. alatti hatarozat alkalmazkodas vegett kiadatni rendeltetik
4. Folhozatvan, hogy mivel a torvenyszabta eskiit leginkabb azok,
tartoznanak letenni, kik a valaszt6k osszeirasat kozvetleniil keszitendik
azokt61 az eskii minden esetre megkivanand6.
4. A tett eszrevetel a torvehy vilagos rendeleten alapszik, es ketseget
.nem szenved, bogy a valaszt6k osszeirasat eszkozlendok a torvenyszabta
eskiit letenni tartoznak ;" hogy teha t mind a torveny rendeletenek eleg tetessek, mind a terhes koltsegek IŢlegkimeltessenek, es az alig p6tolhat6 lekoszonesek 'egyik leheto oka elharittassek, J akabffy Krist6f alispan ur,. ki a legkozelebbi napokban a megye egy reszin keresztiil hivatalos utazast teend,
ezennel megbizatik~ es illetoleg felhatalmaztatik, hogy a kikiildottektol a
torvenyes eskiit kivegye, ez iranti jelentese elvaratvan.
Mdjus 24-en
5. Jakabffy, Krist6f alispan ur el6terjesztette, hogy Panczely Karoly
a 2-ik szam alatti megbizatasr61, mint hogy Pestre utazni kenytelen, lemondott.
5. A lemondott tag helyebe ezennel Tsiircz La jos kik,iildetik, es nekie a
2-ik szam alatti hatarozat tudomasul kiadatik.
6. ElOterjesztven elnok alispan ur, hogy a mai napon vett ministeri
rendelet szerint az orszaggyules megnyitasa foly6 evi jtllius 2-ik napjara
van kituzve, es hogy ennel fogva sziikseges, hogy ezen valasztmany a kovetvalas:ztasi iigyre nezve megtegye mind azt, mit egy reszrol a torveny parancsol 1nas reszrol pedig a dolog siirgetosegehez kepe~ t megtenni lehet.
6. Minden kăriilmenyek figyelembe vetelevel ezennel hataroztatik:
1-or a valaszt6k osszeirasara nei·ve a 2-ik szam alatt tett rendeles oda m6dbsittatik, hogy ezen osszeiras ne junius 8-ân, h'anem junius 1-o napjan kezdetik
meg. Mirol is a kikiildott valasztmanyi tagok haladek nelkiil ertesitendok.
2-or. Maga a kovetvâlasztas minden keriiletben foly6 evi junius 24-ken reggeli
10 6rakor veendi kezdetet. A valas-ztas vezerletere:
a lugosi keruletbe :
elnokiil: J akabffy Krist6f, helyetteseiil: Patyanszky Gyorgy, jegyzoiil:
Szerenyi Ferenc,
a jacseti keruletbe:
elnokiil: Fogarasy Balazs, helyetteseiil: Asb6th Adolf, jegyzoiil:
Levay Antal
a bogsdni keruletbe:
elnokiil: Makay Sandor, helyetteseiil: Palikuc~evnyi Peter, jegyzoiil:
Hosszu Gyorgy

a zorlenci keruletbe: elnokul: Gyika Szilard, helyetteseul: Milenkovits
Gyorgy, jegyzoţil: Szuko Mikl<Js,
A:~ oravicai keruletbe:
elnokiil: As b6th M6ric, helyetteseul: Zakarias Istvan, j egyzoiil Fiilep
Jânos,
A szds:tkai ksriiletbe:
elnokiil: J agodics Pal, helyetteseul: Schmidt Odon, jegyzoul: Fiilep
Sandor
az 1848 5. torvenycikk 26 §-ssa ertehneben kikuldetnek.
. A tortent intezkedes alispani korlevel altal hirdettetni, egyebirânt a
belministernek is foljelentetni fog.
7. J akabffy Krist6f alispan lir el6terjesztven, hogy a naponkint sulyosbul6 iigykezeles lugosr6li elta vozasat nenl engedi, es hogy ennel fogva a
4 szăm alatti megbizatast nem teljesitheti, ettol 1nagăt fel6ldoztatni kerte.
7. Alispan ur altal eloterjesztett fontos oknak, es azon koriilmenynek
figyelembe vetele mellett, hogy Makay Sandor alispan ur makezdett meg egy
hivatalos mukodest, mellynek telyesiteseben az egesz megyet beutazni fogj a,
most emlitett masod alispăn ur megbizatik, s illetoleg felhatalmaztatik, hogy
a vălaszt6k osszeirasara kikiildott azon egyenektol, kik eddig a torv~nyszabta
eskiit le nem tettek, ezt korutazasa kozben kivegye, es eljarasar61 ide tud6sitast tegyen.
J akabffy Krist6f, Balogh Laszl6, Piacsek Pal, Salliny Ferenc, Heufel
Jănos, Adler Rezso, Blah6 Gyfugy, Keri Vencel, Arnold J6zsef, Hohinger
Mikl6s, J oannovits Gyorgy, Athanaszievits Sandor, J akabffy Mikl6s.
Proces,ul verbal

al comisiei trimise pentru supravegherea aplicării dispoziţiilor articolului
nr. 5 din 1848 şi mai ales pentru alegerea deputaţilor dietali.
1. Fisser Andras, Lazăr Ţapu, preotul ortodox din Zorlenţu Mare, şi
Panga Trăilea, judele din Zgribeşti, adică acei membri ai comisiei care n-au
fost prezenţi la desemnarea adunării cmnune, şi în consecinţă n-au putut să
presteze jurămîntul, s-au prezentat personal cu această ocazie şi:
1. au depus jurămîntul prevăzut de lege în faţa c01nisiei.
2. Conform paragrafului 12 al articolului de lege nr. 5 din 1848, datoria
primordială a acestei comisii este să numească delegaţiile compuse din 3
membri pentru fiecare circumscripţie electorală, în vederea conscrierii alegă
torilor; potrivit acestuia înaintează de îndată [membrii comisiilor]:
2. pentru circumscripţia Lugoj: baronul Brukenthal Mihaly, Palikucsevnyi
Peter, J akabffy Mikl6s ca notar; pentru circu1nscripţia Zorlenţu Mare; Micşa
Pascu, Alexandru Capra, J ankovits Janos ca notar; pentru circumscripţia
Făget: Asb6th M6ric, Pănczeli Karoly, J akabffy Pal ca notar; pentru circumscripţia Bocşa: Gheorghe 'Ioanovici, Csaky Mihaly, l\1:arsovszky Gyorgy ca
notar; pentru circumscripţia Oraviţa: Petar J agodic, Szepessy Mihaly, Fiilep
Janos ca notar; pentru circumscripţia Sasca: Kiss Janos, Ignat Vuia, Fiilep
Săndor ca notar.
În conformitate cu punctul b al aceluiaşi paragraf, printre obligaţiile
acestor comisii este şi aceea de a stabili ziua în care va începe conscrierea alegătorilor pe circumscripţii, în locul deja stabilit de către adunare; de aceea .
se hotărăşte, adică se ordonă, ca în aceste 6 circumscripţii, mai precis la:
Lugoj, Zorler:tţu Mare, Făget, Bocşa, Sasca şi Oraviţa, C)mtsiile numite să-şi
348

înceapă
această

activitatea în ziua de 8 iunie a anului în curs 1848; potrivit legii,
activitate s-o continue, fără întrerupere, timp de 14 zile. De toate
acestea membrii amintiţi ai delagaţiilor vor fî anunţaţi prin publicarea lis~
telor alegătorilcr de pînă acum - adică a nobililor ~ precum şi a tabelelor
de impunere. În interesul cauzei comune este de dorit ca la alegerea deputa,..
tilor dietali să participe un număr cît mai mare de cetăţeni cu stare. De altfel,
in circulara vicecomitelui se subliniază în mod deosebit următoarea .dispozitie a paragrafului 20 din articolul 5 de lege: persoana care nu se prezintă în
~ceste 14 zile de activitate neîntreruptă în faţa uneia dintre comisi, pentru
a fi luată în evidentă, nu se va putea înfătisa ·nici în fata comisiei centrale
şi nu va mai avea p~sibilitatea să-şi exercite' dreptul de al~gător.

ln 21 mai 1848
3. Domnul vicecomite, [în calitatea lui de] preşedinte, anunţă că Asb6th
IV16ric a renunţat la [candidatura de] deputat în circumscripţia Făget din
cauza multelor sale preocupări.
3. În locul lui Asb6th M6ric, prin prezenta se transferă [candidatura]
baronului Fechtig Karoly şi se ordonă să i se aducă la cunoştinţă această.
hotărîre nr. 2, pentru conformitate.
4. Depunerea jurămîntului prevăzut de lege este obligatorie, în primul
rînd pentru aceia care efectuează în mod direct conscrierea alegătorilor; de
aceea ei trebuie să-1 presteze neapărat.
4. Observaţia făcută se bazează pe prevederea clară a legii: fără îndoială că cei care efectuează conscrierea sînt datori să depună jurămîntul prevăzut de lege; în vederea îndeplinirii prevederii legii, a economisirii unor
cheltuieli apăsătoare şi a înlăturării uneia dintre cauzele posibile ale demisiilor greu înlocui bile, domnului vicecomite J akabffy Krist6f i se ordonă,
mai precis se împuterniceşte să-i oblige pe delegaţii [la conscriere] să depună
jurămînt ullegal; de altfel, în zilele următoare, el va face o călătorie ofi cială
într-o parte a comitatu~ui; se aşteaptă raportul său în acest sens.

ln 24 mai
5. Domnul vicecomite J akabffy Krist6f raportează că Panczely Karoly
la misiunea amintită sub nr. 2, întrucît este nevoit să plece la Pesta.
5. În locul 1nembrului demisionat, prin prezenta aceasta se deleagă
Tsiircz La jos; să i se aducă la cunoştinţă hotărîrea nr. 2.
6. Domnul vicecomite anunţă, ca preşedinte, ordinul ministerial primit
azi că deschiderea Dietei este stabilită pentru 2 iulie an;ul curent; prin urmare,
este necesar ca această comisie să facă totul în problema alegerii deputaţilor,
avînd în vedere urgenţa chestiunii şi prevederile legii.
6. Luînd în considerare toate circumstantele, se hotărăste: 1. modificarea dispoziţiei prevăzut sub nr. 2 referitoare 1~ alegerea dep~taţilor în sensul începerii conscrierii la 1 iunie în loc de 8 iunie; despre această schimbare,
membrii comisiei trimise pe teren să fie înştiinţaţi fără întîrziere; 2. alegerea
deputaţilor va începe în 24 iunie a anului curent, la ora 10 dimineaţa; conform paragrafului 26 al articolului de lege 5 din 1848, pentru dirijarea alege~
rilor se trimit:
·
în circumscripţia [electorală] Lugoj:
ca preşedinte, J akabffy Krist6f; ca locţiilor, Patyanszky Gyorgy; ca notar,
Szerenyi F erenc;
Tenunţă
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Staatsbiirger und auf Effekten erfolge, aus welchen baares Vermogen de1u
Staate zufliesst, und nur uns eine hinHi.ngliche brauchbare Waffenmenge.
und zwar Schussgewehre und einiges Grobgeschiitz nebst Pulver und Kuge.l"Q
dann einige Herrn Offiziere in oder ausser Pension zur Abrichtung gegebgl1
werden kann, damit sich die S[einer]Majestăts getreue Inwohnerschaft d~rnit
bewaffne, der Gewalt entgegenstellen konne, um Kassen, l\'Ietallwaren un~
sonstiges Gut unseres Monarchen gegen Raub beschiitzen zu konnen. · . '
\Vir ersuchen um baldigste gefălligeAuskunft undErledigung. B[erg:\:verkJ,.
Orawitza am 21. Mai 1848.
.
.
lgnatz Szolweszky,

As~ess.or

Onorat Comandament general al armatei diq Banat!
Nlinele sînt expuse primejdiei. Mişcările de la graniţă contribuie la
aceasta. Prin evenimentele din Moldova Veche şi împrejurimi a ajuns !:?~·.fie
periclitată nu numai viaţa provincialiştilor ci şi averea cetăţenilor, a cprporaţiilor şi mai ales averea statului şi a maiestăţii sale preamilostivului mqnC\ţ"h.
Ne adresăm în această privinţă cu cea mai mare încredere onoraţplui
comandament general; îi trimitem o deputăţie pentru a afla în ce măsură
<>noratul Comandament general este în stare să conducă aceste mişcări încît
să rămînă în limitele legalităţii şi să nu aibă loc vreun atac asupra clasei de
oameni lipsită de apărare şi a cetăţenilqr liniştiţi, precum şi asupra averii
mobile din care curg bani lichizi pentru stat.
Să se examineze şi posibilitatea de a mi se da o cantitate suficient de
mare de arme, şi anume, puşti şi .armament greu, precum şi praf de puşcă
şi gloanţe şi cîţiva domni ofiţeri în pensie sau nu, pentru instrucţie. Scopul
este ca cetăţenii credincioşi ai maiestăţii sale să se poată înarma, să se opună
şi să reziste forţei pentru a apăra de jaf casele de bani~ mărfurile de metal şi
alte avutii ale monarhului nostru.
Rugăm să mi se dea urgent răspuns şi rezolvare,
Ignatz Szolweszky, asesor
}viina Oravita, 21 mai 1848.
'

Original. Arh. St.

Timişoara.

Fond. I. Comandamentul General

Bănăţean,

467/4. Fila 11-16.
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lp, 21 mai 1848
Melt6sâgos Fă Ispâny

Url

Mi, Ipp helysege kozonsegei, melt6sâgos fă ispâny uram fol nem foghatyuk azt, hogy miutân lâtyuk, miszerent a tekintetes nemes megyenkbe mind
eggyik szomszed helysegekbăl vagynak kinevezve kepviselăknek, hol egy, hol
ket, vagy hârom egyenek, es csak mi vagyunk azon szerencsetelenek, hogy mi
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koziiliink a kozonseg reszer6l csak egy sincs vâlaszttva, s ,kovetkezeskeppen
mintegy meg sertve erezziik magunkat, hogy sok olyan helysegekb6l, a hunnat
so}<kal tob ben vagynak a bortonbe, mint innet, vâlasztva van egy vagy ket
kepvisel6es mi koziiliink csak egy arraval6 embert sem talâlt a tekintes kozgyules,,a kit az irt kepviselettel megerdemesitessen. Ugyan azert nagy alâzatossâg:gal esedeziink melt6sâgod el6tt az irânt, hogy melt6sztatna veliink annak okât
tudatni, hogy mi miert lehetiink annyira megvettetve az tisztelt megyenk âltal,
vagy pedig ha netalân el volnânk feledve, kozziihink es ha csak egyet is ki .
ne:veztetni 6hajtozik.
·
Konyorgesiinket megujjit6k, 6r6k6s tisztelettel maradtunk a melt6-·
sâgos f6 ispany urnak Ipp may 2la alâzatos szolgai
Ipi F6 bir6 Kontrâs Flora az egesz helyseg nevebe
a feladâs szerent megirta Kabay J6zsef jegyz6
Milostive domnule vicecomite!
. , Binevoitorului domn vicecomite. Noi, [membrii] comunităţii din Ip, nu
putem înţelege de ce din toate localităţile învecinate cu noi din nobilul nostru
comitat se aleg unul, doi sau trei deputaţi, numai ţ1oi nu avem norocul de a
alege măcar unul din partea poporului. Ne simţim ofensaţi cu atît mai mult,
cu cît în numeroase alte localităţi, unde se află mai mulţi la închisoare decît
de aici, sînt aleşi unul sau doi deputaţi, pe cînd la noi respectabila adunare
publică nu a găsit nici măcar un om, căruia să-i fie acordată funcţia depută
ţiei susrnenţionate. Iată de ce vă implorăm, milos ti ve domn, a ne lămuri asupra
cauzei desconsiderării manifestată fată de noi de nobilul nostru comitat. Iar
dacă am fost daţi uitării, dorim ca c~l puţin unul din noi să fie desemnat.
Reînnoindu-ne doleanţa, rămînem cu stimă veşnică servi umili ai măritului domn vicecon:iite.
Ip, 21 mai.
Florea Contraş, judele primar din Ip în numele întregii localităţi
Conform raportului, plîngerea a fost scrisă de notarul Kabay J6zsef.
Original. Arh. St. Cluj-Napoa. Arh. comitat. Crasna. Acte

prezidiale,

1848.
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Ocoliş,

21 mai 1848

Tekintetes F6 Bîr6 Ur!
Foly6 ev majus l9r6l hozzam intezni melt6sztatott rendelete kovetkesztebe tud6sittâsomat a k6vetkezend6kbe vagyok bâtor meg tenPi.
?-) Ami a lupsai kitoresre kesziil6 felelmes mozgalmakat illeti, mind a
f6 kormânyz6 groff 6 excellentiâjât, mind a gr6f f6 ispân ur 6 nagysâgât
melt6sztat meg nyugtatni, hogy Lupsân legkisebb nyoma sincs az ily kîtoresekre celz6 intezmenyeknek, mert Lupsa soha egyszer csendesebb, engedekenyebb nem voit, mint jelenleg, errol,hogy b6vebben is meggy6z6djem,
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szaroos es ertelmes gazdakat s oly egyeneket is, kik elottem ez elott mas
esetekbe gyanusak voltak, tavulr61 veve ki kemleltem es meggy6z6dtem,
hogy·az abrudbanyai f6 bir6 Nagy Karoly ur vadja alupsaiak ellenebemerobe
alaptalan s csupa remkep, mely nem mast61, niint valamely reszeg embertol,
vagy olyant61 a kik az abrudbanyaiak ebbeli gyengeseg~kkel esmeretese~
keletkezett - melyert minden esetre fel sz9llitani el. nem n1ulatom hogy ·
nekem bizonyos adatokb61 vilagittsa .fel ezen · kelemetlen vadakat. Ami pedig
lanc~ak s mas gyilkol6 szerek keszitteset illeti, ez meg a fennebbi gyanusittasrtal alaptalanabb vad, mivel Lupsan csakis egy Csidra nevezetli rongy
cigan vagyon, aki elegtelen, minden tudomanya mellett is,· egy ~becsull~t~s
patk6t vagy patk6szeget kesziteni, annyival is inkabb illyes gyilkol6 szereket
alakitani. Lupsa kornyekebe is p. o. Bisztran, Vidran, Muskan nirtcs tudtomr~,
hogy ehez erto mesterek lehetnenek, kiveve az egy Offe!f"Qanyat, hol v~n
egy ertelmes lakatos mester, de ez annyira el van Joglalva :~ kamarai mu:t;tkakkal, hogy nincs ideje idegennek csak egy 6rat is fel aldozni uressidejebţ)l.
b) Kisbanyai havasi Grozav Todor es Gligor lakatos .es puska igazitt6
mesterek mihelyeit, hazakat, s epuletei minden reszeit mas lopott porteka
fel keresese titulusa alatt inerobe ki kutattattam,. de semrp.i nyomara ilyes
eszkozeknek nem akadtam, sot vasat sem talaltam a ket. mihelybe annyit,
melybol csak egy lancsa is ki telhessen.
·
. c) A ket Szoltsva csendes, jelenbe szolgalaton vagynak· fOldes uraiknal;
itten elebb se volt semmi mozgalom. Als6, Fels6 Podsaga, Lunka es Vidaly
szedittettek voit el a malitiajjokr61 nagyon is esmeretes pedant torockai
kozlakosok altal, kiket igaz utra teritenenl minden igyekezetem mellett is
elsobben nem sikerult, migneni ijeszgeteseim alt al :Ltinka, Als6 Podtsaga es
Vidaly igaz utra tertek; Vidaly voit a torockaiakhoz leg kozzelebb, s leg koz~
zelebb az engedetlensegbe, de ezek is amint az ide mellelcelt kezes levelbol
meg tettszik merobe capitulaltak, s bizonyos vagyok abba, bogy meg egy
sincs .. az egesz helysegbe jelenleg engedetlenseggel vadoltathatnek. Ezeket
a mai nap kovette Felso Podtsaga is, mely belysegbol csak bat egyen talaltatik
a bar6 Toroczkai J6zseff 6 nagysaga reszerol, akik boldogtalanul most is erolkednek, ezek utan plajasaim mar fel mentek, remellem hogy holnap be fogom
6ket Tordara a foghazba kuldeni. Ide mellekelem a Felso podtsagiak hozza~
intezett kerelmeket eredetileg es alt al am magyarra .a lehetosegig konnyebsegnek okaert le forditva, melybol melt6sztat meg latni, hogy azon el atolkodottak mennyire le hagytak vakmer6segekb61, szepen jellemzi ezen irany
a pedant torockaiak 1nemzeti vonasait. Ami a fobb helysegeket illeti, mig,
a kozelebb mult balasfalvi gyules meg nem tortent, egyeni ellenszegulesek
voltak, de altalanos seholt sem, kiket vagy s.zep vagy kemenyebb m6dokka1
rem~nsegem felett jobb utra teritettem.
Tovabba ha a tekintetes fo bir6 ur j6va hagyasa is hozzajarul j6nak
gondoltam a megtert Tordan rabsagba levo buneseknek amnestiat adni, hogy
ez altal is irantaki gyongedsegunket nyilvanittsuk, es irantunki bizodaţmokat
barmi reszbe is eszkozolhessuk. Alazatos tisztelettel maradtam a tekintetes
fo bir6 urnak alazatos szolgaja
N agy Oklos 21 a Maji 1848.
Papai Lajos, szolgabir6
26 -

c.
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Cluj, 22 Inai 1848
Majus 22 ken 1848.
Cegei ad6z6 s szolgâl6 falusi urberesek foldesuraik Vass Samu es Adam
alt al elk-Dvetett torvenytelensegeket ilyetenkeppen panaszoljâk:
Irt foldesurak ezen zivataros idoben a foldosztâshoz kezdettek es pedig
torveny ellenesen, hogy zavarba hozzâk a colonicatuF,aka(, most az orokvâltsâg pillanatâban con1massatiot inteztek el magokfejektof; aszep veteseket
oszetapodtâk, levertek, semmitsem kîmelettek, a hatâr ugy nez ki, nlintha
jegveres lett volna, az ugynevezett nyon1âst kihompoztâk, idegen falusiaknak
es nemely helybelieknek is munkatetelert kiadtâk, es· îgy a kerelmesek kis
okor tilalmasra: szorîtvâk s.a.t.
Ezeknel fogva hathat6s rendelest kernek tetetni, hogy minden azon
âllâsba tetessek vissza, a melybe volt a tavalyi evben, es a falusi volt szokas.
szerent, a nekiek okozott kârok teriţtessenek meg, s a foldesurak utasittas- '
sanak arra, hogy az orszâggyules âltal az urberi târgyakra teendo intezkedeseket vârjak bekevel.
Ezen kerelemlevel eredetileg visszavârâs mellett Doboka megyevel
olly vegett kozoltessek, hogy az abban foglalt feladâs es kerelemre nezve a
kihallgatand6k kihallgatâsa n1ellett azonnal koriilme:nyes felvilâgosit6 tudositast tegyen.
Ţăranii

contribuabili şi urbariali din Ţaga înaintează următoarea plîn:..'
gere despre ilegalităţile comise de stăpînii lor, Wass Samuel şi Adam: in
aceste vremuri tulburi, sus-numiţii proprietari, contrar legii, s-au dedat la
împărţirea pămîntului, pentru a aduce prejudicii sesiilor iobăgeşti; acun1,
m,omentul răscumpărării pe veci, au făcut comasări de capul lor, au călcat
Şi au distrus semănături frumoase, necruţînd nimic; hotarul arată ca după
grindină; pe aşa-zisul ogor au făcut nişte semne în chip de movile şi 1-au
dat unor persoane străine din alte sate să-llucreze; drept urn1are, petiţiona
rilor le-a ră1nas doar o mică parte din păşunea boilor ş.a.m.d.
Datorită motivelor de mai sus, ei cer: luarea unor măsuri eficiente,.
pentru ca totul să fie readus la acea situaţie din anul precedent; despăgubire
pentru daunele ce li s-au pricinuit conform vechiului obicei sătesc; proprietarilor să li se impună să aştepte în linişte măsurile ce vor fi luate de către
Dietă în legătură cu problema urbarială.
Această petiţie să se aducă la cunoştinţa comitatului Dăbîca cu preei-zarea că, după anchetarea celor denunţate ŞI împricinate în petiţie, ~ă se
întocmească un raport lăn1uritor.

in

Referat original. Arh. St. Budapesta. Fond. G.P., nr. 6660/1848. Foto: 18901892.
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Indem ich Euer Excellenz fur die mir gemachte gefăllige Mittheilunge
vom 13ten d. M., Zahl 1197, n1einen verbindli<;:hen Dank ausspreche, habe
ich die Ehre zu versichern, da.B ich liber den geHHligst m.itgetheilten und
angeblich vom Grenadier Moldovan geschriebenen Brief gewi.B die strengste
Untersuchung einleiten werde. Auch mir sind Verfuhrungs Versuche an der
gemeinen Mannschaft, iiber welche ich auch schon die Voruntersuchungen
eingeleitet babe, zur Kenntniss gelangt, wobei von cler Schleifung Hermannstadts, Ermordung Aller, die deutsch sprechen, etc. die Rede war. Doch haben
diese und ăhnliche Versuche an einigen Orten eine ganz unerwartete Reaction
he:rvorgerufen, indem die Mannschaft, welche aufgewiegelt -vverden soli te, sich
in sclche Drohungen gegen den Missionairen auslie.B, da.B sie den Aufwieglern
j edenfalls nur sehr unangenehm werden mii.Bten, v.·enn sie durch weitere
Versuche die hiedurch erzeugte sehr gross'e Erbitterung noch n'lehr steigern
wiirden.
Puchner m.p., F.M.L.
Către excelenţa sa domnul consilier intim şi can1eral regesc imperial,
comandor ,al ordinului imperial austriac Leopo.ld 'şi· guvernator al
Transilvaniei, contele Teleki J6zsef
.·'
.â!: .•

Sibiu, 22 mai 1848
Exprimîndu-mi mulţumirea îndatoritoare faţă de excelenţa voastră
pentru adresa nr. 1197 din 13 mai· am onoarea să vă asigur că voi iniţia cele
mai severe cercetări în legătură cu scrisoarea trimisă, care se presupune că a fost scrisă de soldatul.-Moldovan, -aruncător de gre~ade. Şi eu am
aflat despre încercări de inducere în eroare. a soldaţilor simpli; fapt în legătură
cu care am iniţiat cercetări preliminarii . Ar fi fost vorba despre dărîmarea
Sibiului, uciderea tuturor celor care Vorbesc limba germană etc. Aceste încer_cări şi altele asemănătoare au provocat în unele locuri o reacţie cu totul neaş
teptată. Soldaţii care urn1au să fie instigaţi i-au ameninţat pe misionari în
aşa fel încît le va fi foarte neplăcut instigatorilor dacă vor mări şi mai.mult
indignarea profundă provocată prin alte încercări.
'·
Puchner, 1n.p. F.1\il.L.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. ·G. ·Pr., nr. l358tz&48. Foto: 12981-12983.
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Sibiu, .22 mai 1848
An Ein lobliches konigliches Gubernial-Praesidium
Hermannstadt,. 22. Mai 1848
· . Ueber diemir im vorgeschriebenen :Dienstwege vorgeţr(lgene Bitte einiger :~ranzer des lten Walachen Regiments, sich mit einer Petition auf den
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Landtag b~gebeti zu di.irfen:. habe ich keinen Anstand genommen, die Bewilligung hiezu zu ertheilen.
Sollten daher in Folge dessen auf dem năchsten Landtage einige Grenzer zu besagtem Behufe sich einfinden, so wolle Ein Lobliches GubernialPraesidium bezi.iglich ihres diesfălligen Erscheinens aus gegenwărtiger
Mittheilung die vorlăufige gefăllige Kenntnis nehmen. Im N amen des Commandirenden H errn Generals
Pfersmann m. p., F. M.L.
Onoratului Prezidiu gubernial regesc
Sibiu, 22 naai 1848
În legătură cu o rugăminte ajunsă la mine pe cale oficială din partea
unor grăniceri ai Regimentului 1 românesc, de a avea voie să plece cu o petiţie la Dietă, nu am ezitat să o aprob.
În caz că vor sosi la Dieta următoare cîţiva grăniceri în scopul amintit,
atunci"~oratul Prezidiu gubernial să fie înştiinţat prin prezentul raport în
gătură cu ·venirea lor în această problemă. În numele domnului cmnandant
suprem
Pfersmann m.p. F.M.L.
OriginaL Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1391/1848. Foto: 15807.
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Budapesta, 22 mai 1848
Tisztelt Minister Ur!
Az 1848: XX. torvenycikk 8-ik §-ânak rendeletehez kepest, a napkeleti ne1n egyesiilt szertartâsuak On altal foly6 h6 15/27-ere kituzott egyhâzgytih~sere kuldendo kovetek megvalasztasa vegett Onnek torvenyszeru
rendelete folytân a temesvari piispoki megye 6hiti.i nem egyesiilt lakosai az
illeto piispok ur altal osszehivatvân s foly6 h6 6/18-ân vâlaszt6 megbizottaik
altal a piispoki lakban megjelenven, miutân ezen megbizottak roman ajku
resze a nyilvânosan felolvasott ersek-metropolitai osszehiv6 korlevel tartalmabol azon meglepo tudomast meritette, hogy az egyhâzgyulesen resztveendo
kovetek szâmânak megye szerinti felosztâsa az ersek-metropolita âltal, sem
az emlitett s kiilonbozo ajku nepessegre val6 tekintettel a kello igazsâgos
aranyt addig is, mig az egyhâz-gyules szerkezete torveny âltal szabatosan
rendeztetni fog, megtartatni rendelO torvenycikk, sem pedig ennek alapjân
kibocsajtott n1inisteri rendelet ertelmeben nem tetetett; sot ezen ossze~iv6

G66

korlevel szerint - zsin6rmertekul az 1836/7-ik evi Schematismust veve
- a karlovici erseki
megyebol
az aradi puspokibol .
a bâcsib61 . . . .
a budaib61 . . . . .
a karol yvarosi b61
a pakracib61 .
a temesvarib61
a versecibol .

. 159.723 lelek utân . .12
14
. 324.689
.10'
. 121.595
. 21.227
. 6
. 225.851 '
.13
.13
.105;239
. 17
. ' . 469.026'
.15 kovet,
. 289.347

s igy a budai megyebol 3537, a pakracib61 8142 lelek utân egy; holott eHenben majd egeszen, majd pedig nagyobb reszt roman ajkuakkal tolt verseCi ·
megyeb61 19.289, az aradib61 23.192 s a temesibol 27:060 lelek utan egy
kepviselO hivatvan: az egyhazi s nevelesi ugyeink vezetesere magat hivatla:nul s a nep-jogok letiprasaval feltolt s a lejart bureaucratiai rendszer hosei
altc;tl istapolt szerb hyerarchia altal irânyunkban most is a szabadsâg es
egyenloseg jelszavat· megvalt6kint hirdeto dicso korszakban, a hajdankor
nyiigeit csodamodon szet-tort elotorveny elleneben, a gondolhat6 legnagyob b
jogtalansâg kovettetek el: ez alt al az emlitett roman ajku valaszt6k magokat
a vâlasztas felben-hagyasara felhivottaknak erezven, s ebbeli szândokukat
az elnoklo piispăk urnak kijelentven, ezuttal a valasztas nem csak magunk,
banem az ezen szembe-szoko an1nytalansâgot szinte elismero szerb atyânkfiai
reszerol is meghiusult.
E valasztas azonban torvenyszeru ministeri meghagyas folytân rendeţve h~ven, nehogy ezen mulasztasi leptunket a felettunk meg mindeg gyăm
szinu uralast gyakorlani igyekvo szerb hyerarchia e torekvesenek ez(lttali
hiusulâsa feletti elkeseredettsegeben akar makacsagi szinnek âbrazolhassa,
akar pedig a tărveny s illyszen1 rendelet elleni ellenszegulesnek belyegezhesse:
kuld~tteink a.j. alatti eredeti es a ./ f. alatt diplomatikai nyelvre forditott
Inegbizâsnâl fogva indokaikat altalunk, mint sajat kebliikbol Valasztott
megbizottak alta! kivantăk On elibe terjesztetni, s az imint emlîtett okokon
felul nyilvan emlittetni, n1ikeppen mi ezen torveny elleni arânytalan kovetfelosztâs kăvetkeztt~beni vălasztas altal, valamint az etsek metropolita ur
ebeli torvenytelen tettet magunk positiv tettevel megerositeni s szentesiteni
nem akartuk, sem pedig magunkat erre jogositva nem tartottu~: ugy a megyes piispok urnak minden tărvenyes basis nelkiili azon onl{entes ajânlatat,
hogy koriinkbol tetszesiink szerinti szamu koveteket vâlaszunk, el nem fogadhattuk; sem tărvenytelen arânyt a român nemzet reszere, s neveben
igenyelni, sem pedig kegyet elfogadni s ezaltal a gyakorlati eletben fâjdalom'!
igen szembe szăkoleg nyilvanul6 alkotmanytalan s az âlladalmi ~gyseget
fenyegeto iranyu torekves reszeseinek latszatni s ezen torekves mellett, egy
egesz nemz.etiinkre csak veszt bozhat6 kegysuprematiot tettleg elismerni
neni akarvan s jogositva sem leven.
Ezeknek elOre bocsatasa utan, megbizatasunknak - az egyhaz-gyiilekezet elhalasztasat s Temesvarra atteteteset targyaz6 elso pontjât tekintoleg a k6z6hajtas ănnek mar e reszben tett intezkedese altal mar megelOzve
leven: ezirant kifejtett remenyunk, s onnek loyalitâsâba helyezett bizoda,lmunk csak megerosodott - ha ·ugyan meg erosedheto vala - kebleinkben
azonban a legoszintebb hala-erzett tâmadott.
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diese N ations Universităt dem Loblichen Stuhlamte unter Mittheilung deS
berichteten Gesuches Kenntnis gibt. Von der săchsischen N ations Universităt zu Hennannstadt am 22. Mai 1848.
Franz Salmen
Avînd în vedere evidentul pericol de moarte care-i pîndeşte în împrejuactuale pe deputaţii scaunelor săseşti dacă se vor duce cu instrucţiuni·
potrivnice uniunii Transilvaniei cu Ungaria la Dieta convocată de maiestatea
sa, pe data de 29 mai la Cluj, Universitatea naţională a hotărît să înainteze·
excelenţei sale comandantul suprem contele Puchner, numit de înălţimea sa.
drept comisar regal la Dietă, cererea anexată aici în copie. Cererea îi va..
fi înmînată azi, printr-o delegaţie pe care excelenţa sa a promis că o va primi~
Despre aceasta înştiinţează Universitatea naţională onorata dregătorie
scăunală, trimiţîndu-i cererea amintită.
·
De la Universitatea naţională săsească din Sibiu în data de 22 mai 1848~
Franz Salmen
rările

Original. Arh. St.

BraşoY.

Fond. Arh. Magistrat Franz Salmen Rupea, nr.

839/1848. Fato: 9489-9490.
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Cluj, 22 mai 1848
Felseges Kiralyi Fo Kormany!
Szolga bir6 Gratza Gyorgy atyankfia altal az alazatoson ide fogott
jelentes szerint azon tud6sitas tetetven, mi szerint marotlaki goJog egyesiilt
esperes Popa Gyorgye magar61 es papi allasar61 s a koz hivatal melt6sagar6l
meg felejtkezve oly illetlen es a fiigges meg tagadasat tanusit6 szavakkal
elt, mellyek egyes embernek; annyival kevesbe egy papnak, ki a nepnek peldaval jar elOI, el nem nezethetnek, s miutan magok a kozonseg tagj ai is vele
val6 meg elegedetlensegoket jelentve, ugyan azon illetlen maga viseletet, a.
felett tobb serelmeiket is iranyaban felfejtik, mely tisztelettel talaljuk meg
a felseges kiralyi fo kormanyt a szolgabir6i j elentesnek es kozsegi kerlevelnek
, felmutatasa mellett, - melt6ztasson nevezett papot illeto eloljar6saga utjăn
melt6 biintetes ala vonatni, s a helyseg kovetelesei irannyaban elegtetelt rendelni1, alazatos tisztelettel leven a felseges kiralyi fo kormanynak alazatos.
szolgai,
N emes Kolos megye tisztsegebol.
Kolosvart, majus 22en 1848.
Matskasi Pal, foispan
Dorg6 Laszl6, aljegyzO:
Mărite

ne

Guberniu!

Prin raportul său alăturat aici,judelc nobiliar, confratele Gracza Gyorgy>
protopopul Gheorghe Popa din Morlaca, uitînd de sine>

înştiinţează că

372

mir auch hinterbracht, daB wirklich ein bartiger Mann aus Illyefalu nach
Tatrang gekommen sey, der sich Bâlint[h] genannt und den Csabai aufgesucht habe, welcher aber mit dem neuen Bittgesuch so eilig davongeritten,.
daB sein Sohn, als er ihm die Ankunft des Bartigen bekanntgeben wcllte,.
ihn nicht auffinden konnte, und daB der Bartige, weil Csabai nicht zu Hause
gewesen, sich auch gleich unsichterbar gemacht habe, so 1fB derselbe nicht
habhaft gemacht werden konne.
.
.
Auf diese A~eige ermangelte ich nicht, die bei mir erschienenen Tahanger Insassen anzuweisen, ihre diesfallige Anzeige der ·in dieser Angelegenheit
in Csernâtfalu befindlichen Untersuchungs Commission vorzubringen, damit ·
dieselbe auch diese Angaben zugleich untersuchen moge, und daB es denjenigen Einwohnern der Sieben Dorfer, welche mit einer . etwa im N am eu
ihrer Ortschaften aufgenommenen Petition nicht einverstanden seyn sollten ..
unbenommen sey, dagegen ihre Protestation schriftlich einzureichen.
Hierauf wurde n1ir wieder die Anzeige gemacht, j a auch von der Untersuchungs Cdmmission dem Magistrate berichtet, daB am folgenden Tage,.
wahrend die Untersuchung in Hosszufalu gepflogen wurde, 3 fremde Personen
ebendahin gekommen, um allda Petitionen aufzunehmen und ihre Ermachtigung, die Sieben Dorfer auf dem Landtag zu vertreten, zu erwirken, welche.,
nachdem ihnen solches in so lange von der Untersuchungs Commission untersagt worden, bis ihnen der Magistrat dazu die Erlaubnis ertheilen werde, bey
dem Magistrate die Absicht ihres Erscheinens mit der Bitte um Exmittierung
von Ilegien [!] angezeigt, worauf denselben erwiedert worden, daB, nachdem
sie von einigen unruhigen Bewohnern der Sieben Dorfer dahin gebracht
worden, ihnen nicht verweigert werde, Petitionen einzelner Individuen auf-·
zunehmen, jedoch sollten solche nicht im Namen der ganzen Gemeinde gefuhrt werden; auch konne es ihnen nicht gestattet werden, in dieser Absicht
Gemeindeversammlungen zu veranlassen. In dieser Anzeige hatteri sich folgende 3 Individuen namentlich unterfertigt: Bong Ferenc, Advocat und
Donâth Pâl wie auch Bong Gyorgy, k. Tabular Cancellisteh.
Bevor denselben die Antwort zuge~tellt werden konnte, haben dieselben,..
den Weisungen der Untersuchunges Commissaire entgegen, in den Ortschaften Batsfalu, Turkos, Csernâtfalu und Hosszufalu diesfallige Unterschriften gesammelt und auch in Tatrang, wo sie verlangt, daB die Dorfsgemeinde durch Lauten der Glocken zusammenberufen werde, was j edoch
der Hann und Notair verhindert, daniit begonnen, bis die bei dem Mittagessen gewesenen Untersuchungs Commissaire davon Kenntnis erhalten und
sie dieswegen zur Rede setzten konnten, worauf sie die gehorsam beygeschlossene Abschrift der Beschwerde Puncte, welche unterfertigt wurden..,
eigereicht, welche, wie Euer Excellenz sich gnadigst zu uberzeugen geruben
werde, im Wesentlichen nur solche Punkte betreffen, welche theils als Urbarial Gegenstande auf dem demnachst abzuhaltenden Landtage, theils nur
im Ministerial vVeg behoben werden konnen, weswegen deren Aufnahme als.
private Petition nicht verhindert worden ist.
.
Die Unter~~uchung wider die Urheber dieser Unruhe wird fortgesetzL
Laut den bisherigen Erhebungen sollen dieselben am Tage der von den Szekler
Soldaten in Uzon begangenen Widersetzlichkeit allda mit den Aufwieglern
gesprochen und bey den Unterfertigern der ersten Beschwerdeschrift dadurch
ein geneigteres Ohr gefunden haben, weil die ungrischen Bewohner der Sieben
Dorfer durch die nach Eil}berufung von DE;putierten nach Blasendorf von
Seiten der Wallachen 1 in den Kirchen bey versperrten Thoren abgehalten
seyn sollenden Versammlungen in Furcht vor' dţnselben . ger.athen, und die in
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,Cer zweiten Bittschrift Unterzeichneten durch die Versprechungen des Băr
tigen, daB,. wenn sie sieh unter die Hâromszeker Jurisdiction begeben wiirden,
:sie nicht nur freye Leute w~rden, sondern auch die Miihlen, Schenken, Gebirge
u. a. eigenthumlich erhalten wiirden, zur Unterfertigung bewogen worden seyn.
lnclemich·von diesem Vorgang Euer Excellenz die gehorsamste Anzeige
;zu machen mich ermesse, ·habe ich die Ehre, etc.
Excelenta voastră !
Preamă~ite domnule conte şr guvernator regal al ţării!
PPeaputernicule domn!
Braşov,

22 mai 1848

N-au rămas fără urmări pentru districtul nostru tulburările iz bucnite
~în. Trei Scaune, cînd cele patru cmnpanii ale onoratului Regiment nr. 8 de gră
~niceri infanterişti secui au refuzat la Ozun să rneargă mai· departe; în ziua
Tespectivă au fost prezenF acolo din nefericire şi cîţiva locuitori turbulenţi
din Săcele, printre care şi un anume Csabai elin Tărlungeni; după ce
vorbit
cu instigatorii secuilor, ei s-au reîntors acasă şi au încercat să atragă de partea
]or mai multe persoane de aceeaşi teapă; apoi notarul comunal elin Cernat,
.Mik16s 11inaly, a cutreierat în timpul nopţii satele cu o petiţie adresată
dregi"'ltoriei scaunului Trei Scaune; prin ea se cerea ca Srtcele să treacă sub
jurisdicţia m.enţionatului scaun; el a aduhat semnături sub pretextul că
·petiţia nu conţine decît rugăŢUintea de a li se acorda păşuni întinse şi alte

au

.inlesniri.
·
De îndată ce Magistratul a aflat despre aceasta, n-a întîrziat să se asigure
prin inspectorii domeniali respectivi despre veridicitatea anunţului şi să initieze ulterior o anchetă.
'
·rvrulţi inşi dintre cei ce au semnat petiţia menţionată şi-au retras semnătura după ce au aflat adevăratul ei conţinut; în conformitate cu misiunea
lncredinţată lor ele către mine, în urma înaltului ordin primit de la excelenţa
voa~~tră_, judele prirnar şi notarul comunal s-au angajat ca în cazul ivirii unor
:tulburări printrţ oameni să se străduiască a-i îndruma să aştepte cu răbdare
~:următoarea Dietă la care li se vor acorda în mod ~igur înlesniri, să-i potolească
,şi să-i reţină de la semnarea petiţiei, după ce Mikl6s 1-a pus pe fratele său din
.Zizin să mai scrie o dată petiţia, Csabai a încercat să strîngă din nou semnă
turi pe ea în Tărlungeni; el a ameninţat că în caz contrar va veni un bărbos
.:şi-iva întreba dacă vor să se alăture scaunului Trei Scaune; în eventualitatea
·că vor refuza, vor veni a doua zi trei bărboşi, iar în a treia zi trei mii de
-bărbosi dacă va fi nevoie; dacă si atunci vor refuza>acestia vor distruge satul
din te;nelii; drept unnare fem~ile, în special, s-au spe~iat atît de mult, încît
de frica lor şi-ar petrece nopţile sub cerul liber. Informaţia mi-a fost adusă
]a cunoştinţă de rnai mulţi cetăţeni din Tărlungeni de naţionalitate maghiară
.şi ron1ână, împreună cu asigurarea că cea mai mare parte a locuitorilor este
_pe deplin mulţumită cu jurisdicţia de pînă acum şi nu doreşte vreo schimbare
'in această privinţă; totodată [mi-au adus la cunoştinţă că] petiţi--a a provocat
·tulburare în rîndul sătenilor; am Inai fost informat că la Tărlungeni a venit
intr-adevăr un on1 bărbos din llieni care a spus că se numeşte Bâlinth; el
:l-a căutat pe Csabai însă acesta a plecat atît de repede călare cu noua petiţie,
încît fiul său nu 1-a n1ai găsit cînd a vrut să-1 înştiinţeze de sosirea bărbosului;
-hărbosul n-a putut vorbi astfel nimic cu Csabai acasă; s-a şi făcut de altfel
imediat nevăzut, aşa încît n-a putut fi prins.
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lakosai s azok ·papj ai felsz6litasara, a tekintetes elnok urat s nemes szekgyuIest kereni lllelt6ztassanak az orszaggyulesre n1egva.:lasztand6 koveteknek egy
kozonseges utasitast adni, melynel fogva az orszaggyulesen ez.enszeklegnagyobh
szamu olah lakosainak kovetkezo kerelmeit (postulata) hat6san ve.delnlezni
tartsak szoros kotelesseguknek:
1-szor. Kivanj a az olah nemzet hogy vetessek fel haz ai ne1nzetnek (pro,
natione regnicolari) melynek hasonlag 1nind azon polgari jogok (juri]a civilia)
adassanak meg, melyekkel a mas egyesult nemzetek ezen hazaban eltek s.
elnek.
2-szor. Az olahoknak az 6 napkeleti ritusok vagy vallasok, vala1nint
nyelvek is hagyatassek lneg, sot
3-szor. maradvan a rnagyar nyelv diplornatikai nyelvnek, mindazou
altal a hazai torvenyek a) forditassanak olah nyelvre is, b) az olahok is, valamint Inas nemzetbeliek minden kereseiket a tisztsegekhez tulajdon olâh
nyelveken meg irva adhassak be . melyeknek interpretatiojara s leforditasâra
a status koltsegin tartassek egy translator, c) az olah falukban, ahol magyarok s.
szaszok nem leteznek a jegyzokonyvek vitessenek olahul.
.
4-szer. A cehek mint az iparnak artalmasok vegkeppen toroltessenek
el, hogy mindenki azon rnesterseget, melyet tanult es tud, mindenutt szabadon gyakorolhassa.
5-szor. A felsobb oskolâkat kitanult es hivatalokra alkaln1aztatast
kereso olah ifjak nem kevesbbe mint a 3-as egyesult (tres nationes unitae}
nemzetbeliek ezen hazaban mindenutt, minden szek s vannegyek, videkek,..
faluk es varosokban n1inden hivatali rangokra (a proportione) vallas kul6mboztetese nelkul vetessenek fel.
6-szor. A dezsmak toroltessenek el, es azoknak helyeben minden vaHa-son levo papoknak vallasok kulo1nboztetese nelkul, egy fundusb61 melyrol az.
orszag gondoskodni fog, alland6 fizetes (fixum salarium) adatassek.
7-szer. Koveteket orszâg gyulesere, s mas gytilesekre ugy mint magyar •.
szekely es szasz gyulesekre, az olahok is mindenkor szabadon valaszthassanak
es kuldhessenek.
8-szor. Alittassanak mindenutt a hazaban falukon es varosokban az
olah nemzedek szan1ara celaranyos neposkolak, s rendeltessenek azokban,.
az olah nyelven kivul, magyar es nemet nyelvben is jartas es fizeteses tanît6kp
a hol az olah gyermekek vallasok megtanulasa mellett az irt nyelvekben.
is oly alapot (fundamentun1) tegyenek le, melyre a felsobb oskolakban menendok, biztos el6menetellel tovabb epithessenek, s lnajd az eletbe kilepven, az
âltal annal derekabb polgarokka valhassanak.
9-szer. A koztereket ezen hazaban ezutan, az eddig voit nemes es nemtelen kozti minden kulombseg megsz{î.n-ven, a magyar hon minden polgâra,
a proportions, egyarant hordozni koteles legyen.
10-szer. A malmokat, allodiomokat, s egyebb ecclesiai jovedelmeket
a bevett vallasok (religiones receptae) egyarai1t osszak fel es hasznaljak.
11-szer. A colonusok vagy jobbagyok a robota praestalasa al6l einancipalodjanak es szabad emberekke valjanak.
12-szer. A kulso akademiakra szandekoz6 olah ifj aknak es azoknak
is kik ezen haza felsobb oskolaiban jelesen tahultak, adatassanak stipendiurnok, allumniumok, subsidiok a kulombozo adakoz6kaltal fundalt penztarokb6l,.
valamintaszasz nemzet penztarab6lis melybol az olah ifj ak eddig el6 soha nem
reszestiltek, holott ahoz az olahoknak is eppen olyan joguk voit es van mint a
szaszoknak, mit az emberiseg is megkivan, hogy ennei fogva az olah ifjak is. ·
bar a legujabţ> idok~en eleb~ .mehessene}( es palliroz6dhassanak.
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să

se dezvolte într-o tot mai mare n1ăsură, depunînd o foarte accentuată
strădanie. Soarele glorios al [libertăţii] cetăţeneşti al acestei epoci şi-a trimis,..
în sfîrşit, razele sale şi spre ochii românilor, care secole de-a rîndul au fost
ţinuţi în întuneric fiind aproape total oprimaţi. La somaţia celor douăzeci
de mii de locuitori ai acestui scaun şi a preoţilor acestora, subsemnatul rog
onoratul domn preşedinte şi nobila adunare -scaunală să binevoiască a da ()>
dispoziţie clară deputaţilor ce vor fi aleşi pentru Dietă; potrivit [dispoziţieiJ
ei să se considere datori ca la proxi1na Dietă să pledeze în mod eficient pentru
următoarele doleanţe ale locuitorilor români, cei mai numeroşi din acesi:·
scaun:
în primul rînd, naţiunea română cere să fie admisă ca naţiune receptă
autohtonă (pro natione regnicolari) şi să i se asigure toate drepturile civile
(jura civilia), de care au beneficiat şi beneficiază celelalte naţiuni unite din.
această patrie;
în al 2-lea rînd, românilor să le fie lăsate ritul sau religia orientală,
precum şi Iimba lor;
în al3-lea rînd, cu toate că limba maghiară va rămîne limba diplcmatică:
a) [legileJ să fie traduse şi în lin1ba română; b) atît românii, cît şi cei de altă
naţionalitate să fie îndreptăţiţi a înainta dregătorilor toate cererile redactate
în propria lor limbă română [sau în limbile acestora], iar pentru interpretarea.
şi traducerea lor [în limba maghiară] să fie ţinut un translator pe cheltuiala.
statului; c) în satele româneşti, unde nu există unguri şi saşi, procesele ver-·
bale sa fie redactate în limba română;
în al 4-lea rînd, breslele, fiind dăunătoare pentru industrie, să fie ~es
fiinţate definitiv şi astfel fiecare să poată practica în 1nod liber meseria pe
care a învăţat-o şi o cunoaşte;
în al 5-lea rînd, tinerii români. care au terminat şcoli superioare şi caută
slujbe, să fie angajaţi la oficii în mod asemănător cu cei ce fac parte din cele
trei naţiuni unite (tres nationes unites) oriu:o.de în această patrie, fără deosebire de religie, la toate demnităţile oficiale, în satele şi oraşele tuturor
scaunelor, comitatelor şi districtelor;
în al 6-lea rînd, zeciuielile [bisericeşti] sr1 fie şterse iar în locul lor ţara să
asigure preoţilor tuturor religiilor, fără deosebire de confesiune, un salariu
dintr-un fond pennanent (fixum salariu:n);
în al 7-lea rînd, românii să poată alege [reprezentanţi] şi să-i trimită.
liber oricînd la diete sau la alte adunări, ase1nenea congregaţiilor maghiarilor, secuilor şi saşilor;
în al 8-lea rînd, să se înfiinţeze peste tot în patrie, la sate şi oraşe, şcoli
corespunzătoare pentru generaţia [şcolară] românească; să li se repartizeze·
învăţători cu salariu, care în afară de limba română să se descurce şi în 1imba.
maghiară şi în cea germană ; în ele copiii români, pe lîngă însuşirea religiei
[or, să dobîndească o bază (fundamentum) şi în limbile sus-pomenite, pe care.
dacă vor continua studiile în şcoli superioare, ;;ă poată clădi şi progresa în
mod sigur; şi, astfel, păşind apoi în viaţă, să aibă posibilitatea de a deveni
prin aceasta cetăţeni cu atît mai demni;
în al 9-lea rînd, după ce toate deosebirile dintre nobili şi nenobili au
încetat, de acum înainte sarcinile comune să fie obligaţi a le suporta toţi
cetăţenii patriei ungare în mod proporţional (a proportione);
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de două ori pe săptămînă, aşa cum această binefacere s-a permis în mod
legal şi în alte localităţi;
în al 24-lea rînd, gravaminele şi cerinţele naţiunii române de la Adunarea_
naţională ţinută la Blaj, care vor fi înaintate Dietei ţării, [deputaţii] să se·
considere datori a le sustine.
Opinia mea despr~ aceste puncte doresc să se treacă. în proces-verbal
şi sper că vor fi susţinute de cît mai mulţi.
Orăştie, 22 mai 1848.
Nicolae Sentivani, deputat de

Turdaş;

Copie. Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca. Colecţia lui MikO.
Imre. Publicat: Dragomir, Studii şi documente, II, p. 481-483.
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Copşa

l\ifare, 22 mai 1848

Die Uberbringer dieses bringen diesen Zettel mit dem freundschaftlichsten Danke fur den nachbarlichen Beistand im Nothfall und zugleich mit '
der Versicherung, daB die Gefahr durch militărische sichere N achricht auch
so auBerordendtlich war als der erste Schrecken das belangte. Ein gewisserunniitzer Edelmann in Johannisdorf N a1nens Benko bat, weil seine Unterthanen ihm keine Robotten haben leisten wollen, seine Unterthanen ver bannt,.
welche militairische Hilfe von Elisabethstadt sich erbaten und aus diesem
Prozess hat sich das heutige Schrecken verbreitet. Welches zur Beruhigung:
der lieben Sachsenbriider von Magarei kommt.
Die Beamten durch
Michael Schuster, Ortsnotair
Grosskopisch am 22 Mai 1848
Vă trimitem acest bilet cu mulţumirile amicale pentru ajutorul promis:
ca vecini în caz de nevoie; totodată vă asigur, că, potrivit informaţiilor militare sigure, primejdia nu a fost a,tît de mare, precum a reieşit din prima.
spaimă. Un oarecare nobil nemernic din Sîntioana pe; nume Benko şi-a
izgonit iobagii fiindcă nu au vrut să-i mai presteze robotele. Ei au primit ajutor
militar din Dumbrăveni şi datorită acestor întîmplări s-a răspîndit spaima.
9-e azi. Acestea vi le trimitem pentru liniştirea iubiţilor fraţi saşi din Pelişor.
In numele dregătoriei săteşti,
·

Michael Schuster, notar comunal
Copşa ·Ma~e, la 22 mai 1848.
Copie. Arh. St. Sibiu. Fond. Acte
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Comiţiale,

nr. 718/ 1848. Foto: 5822.

Mâsolat. Moldova am 20-ten May 1848. Lieber Louis!
G[ester]n hat man in allen ratzischen Dorfern die serbische Fahne ausgesteckt, und man harangonirt offen das Volk zum Aufstande und LosreiBung von Ungarn, die Behorden lassen Glocken lauten und Boller abschieBen~
Das Volk wird in der Grenze bewaffnet, - alles im N amen Ferdinands, zugleich Kaisers der illyrischen N ation.
Allen ungrisch gesinnten bis zur Maros ist der Untergang gedrohL
Waffnet Euch, der wallachische Clerus soli jezt seine Pflicht thun! jede
Riicksicht wăre Schwache. Adio. Dein Bruder Frid: Nuni m. p. in Eilc.
Copie. Moldova
Dragă

Nouă,

20 mai 1848.

Louis!

Ieri s-au arborat steagurile în toate satele sîrbeşti, iar poporul este
instigat în mod deschis la răscoală şi la desprinderea de Ungaria.
Oficialităţile ordonă să se tragă clopotele şi să se bombardeze cu mortiere. Poporul de la graniţă se înarmează tot în numele lui Ferdinand, care e şi
împăratul naţiunii ilirice.
Toţi promaghiarii pînă la Mureş sînt ameninţaţi cu distrugerea. înarmaţi-vă; clerul român să-şi facă acum datoria!
Orice menajare ar fi slăbiciune. Adio. Fratele tău Fridolin Nuni m.p..
în grabă.
Original.

Arh.
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di;1 Lug:>j, nr. 436JI848.
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Buda, 22 mai 1848
Tisztelt Melt6sâgos Beliigy Minister Ur!
Az ide rekesztett leveh~bol a gazda tisztemnek melt6ztatik bovebben
ertesitodni a fel61, hogy Zarând vârmegyeben fekvo Mihelyest nevu hellysegbeli eddigi jobbâgyaim azon kedvezmenyekkel, mellyeket az utols6 orszâggyulesi torveny a foldbirtokosok nagy âldozatyâ val nekiek engedett, meg.
nem elegedven, zsellereimet, a kiket alku szerint telepitettem le es a tulajdon
allodiaturâmb6l reszekre ki szakitott foldel is el lâttam, ki alkudott napszâmaikat le dolgoztatni nem engedik es igy a mostani kaszâllâs es ma holnap
kukorica kapâllâs siirgetos idejen torveny szabta tetemes kâromat meg ezen
ingerlessel es gâtolâssal is szaporityâk, ezen kiviil a korcsoma telkemet magoknak tulajdonityâk, sot curiâmat is m.inden allodiaturâmmal egyiitt magoker ak lenni kovetelik.
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Ez szerent en nekem egesz oda val6 vagyonom, fokeppen pedÎg epiiletre val6 faval bovelkedo allodialis erdom a leg nagyobb veszedelemben
forog es tisztem elete is a mint irj a, veszelyeztetve van, annyira, hogy ezen
okb61 szolgalatyat is fel monda:ni kentelenitetik, batorkodom tehat alazatosann esedezni, melt6ztasson Zarand megyet oda utasitani, mi szerent a
torvenyek tartalma s lelke ujabbani magyarazatara Mihelyestben kiildottseget rendelni, az olahokat le csilapitani s tulajdonom el rablasat61 hathat6sann el tiltani, tisztem letet pedig biztositani sziveskedjek.
Ki is egyebb irant becses kegyeiben ajanlott megkiilonboztetett tisztelettel maradok
Melt6sagos beliigyminister 1unak alazatos szolgaja.
Budan, majus holnap 22en 1848.
Sz ogye ny Lorinc
~I ult

stimate domnule ministru de interne l

Din conţinutul scrisorii administratorului meu, aici anexată, veţi fi
informat mai pe larg despre iobagii mei din Mihăieşti, comitatul Zarand.
Nefiind mulţumiţi cu avantajele acordate de legea aprobată cu mari sacrificii
de proprietarii de moşii în ultima Dietă, îi împiedică pe jeleri să efectueze
zilele de lucru datcrate, stabilite pe bază de contract şi cărora le-am dat
pămînt din averea mea alodială. Avînd în vedere că sîntem în perioada cositului şi se apropie timpul prăşitului porumbului, paguba. mea considerabilă
impusă de lege se amplifică şi prin această obstrucţie agitatorică. În plus,.
ei pretind că ar fi al lor lotul meu de cîrciumă şi chiar conacul împreună..
cu tot alodiul.
Prin utmare, toată averea mea de acolo, îndeosebi pădurea alodială,.
bogată în lemne pentru construcţii, sînt în pericolul cel mai mare; la fel este
periclitată şi viaţa administratorului, după cum scrie el, încît este nevoit
din această cauză să-şi dea demisia. Iată de ce îndrăznesc a vă implora} cu
umilintă, să binevoiti a ordona comitatului Zarand să trimită o delegatie
Ia Mihhleşti pentru a ~xplica p0pulaţiei încă o dată conţinutul şi spiritullegil~r;
a-i linişti pe români şi a-i reţine eficient de la răpirea averii mele; a asigura
viaţa administratorului meu.
Recomandîndu-mă graţiei d-voastră, rămîn cu stimă deosebită, domnule
ministru de interne, servul umil al înălţimii voastre.
Buda, 22 mai 1848.
Szogyeny Lorinc
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Leveltar~
Belftgyminiszterium, nr. 1651/1848. Foto: 12026-12027. Publicat de Ember
Gyozo, I ratoi?, p. 241.

397

nostru. În fiecare noapte fac pază patru oameni însufleţiţi, în total deci 29,.
care sînt în afara oricărei bănuieli.
Totuşi sînt îngrijorat, datorită faptului că în sîmbăta trecută, în 20 mai,.
curatorul şi paracliserul român au umblat din casă în casă, inclusiv la unguri
şi, sub pretextul slujbei religioase, i-a chemat la biserică pe ziua de 21 mai,.
pentru a le comunica şi explica unele dispoziţii superioare importante în
legătură cu aşa-zisele interese ale fiecărui iobag. Aici, preotul român din.
localitate, Nicolae Vlăduţiu, a pus mulţimea, formată din români, ţigani şi
chiar unguri, să jure credinţă veşnică domnitorului nostru legal, maiestăţii
sale Ferdinand, în calitate de împărat român. Apoi, prin cuvinte ademeni-toare a amăgit poporul că aşa trebuie să procedeze, dacă nu vrea să-şi pericliteze viaţa. În felul acesta a buimăcit mai mulţi dintre ungurii reformaţi
şi, în semn de solidaritate, i-a pus să jure credinţă împăratului român.·
Rezultatele celor de mai sus constau, pe de o parte, într-o stare agitată.
a urbarialiştilor, concretizată în neglijarea slujbelor iobăgeşti şi chiar şi a.
îndatoririlor pe bază de contract, iar pe de altă parte în pretenţii la pămînt
ale celor neîndreptăţiţi. Fără îndoială că sus-numitul Nicolae Vlăduţiu,
care s-a demascat prin propriile sale cuvinte, este un adevărat tulburător
al păcii şi ordinii, un aţîţător şi un instigator antigubernial. Mai mult, el se
întilneşte zi şi noapte cu Ioan 1Yiărgineanu din Dătăşeni, cu Alexandru Pop 2 ~
din Budiu de Cîmpie şi cu alţii, care sînt binecunoscuţi ca instigatori, plănuind
împreună comploturi şi cine mai ştie ce.
În ·vederea evitării violării averii şi a persoanei ce ar putea decurge
din acest fapt scandalos şi supărător, înainte de a izbucni focul, considerăm
absolut necesar să vrt invităm respectabile domn jude nobiliar, să binevoiţi
- conform obligaţiilor pe care le aveţi -- să vă deplasaţi şi să cercetaţi se.sizările, iar constatările făcute să le comunicaţi forurilor cmnpetente.
Rămînem cu stimă patriotidt prieteni fideli ai respectabilului domn
jude nobiliar
Vizi Farkas
Cseh J6zsef
Csets J 6zsef
Belenyesi Zsigmond
Szombati Istvan
Kun J6zsef
Palfi Samuel
Fiilei Adam
J akab Sandor
Fiilei Sandor
Sylvester Antal

Kis Pal
Enyedi Sandor
Kertesz Karoly
:Mar k Mihal y
Fiilei Karoly
Sylvester Gamatzel
Biikkosi Imre
Kadar Istvan
Kohu j da F erenc
Palfi Lajos
Osztian Imre
Zabolai Mihaly

Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Turda. Acte administrative,.
nr. 755/184S.
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Pentru datare vezi scrisoarea lui Fiilei Ăd<:hn din 23 mai 1848, doc.
A 1. Papiu Ilarian.
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5. proprietarii de moşii au dat anul trecut în arendă dreptul lor de
acum, ţăranii contestă acest drept, în sensul că vînd şi ei în mod
lîber ;'proprietarul de moşie Balogh Karoly 1-a întrebat pe Vasile Stoia, care
s-a apucat primul de cîrciumărit, de ce a făcut-o; el i-a răspuns: canceliştii
români participanţi la Adunarea de la Bl?-j au declarat, în numele împăra
tului, că toate arenz~le de cîrciumărit, precum şi privilegiile nobiliare, au
fost anulate;
5. · distrug semănăturile, fînaţele şi pădurile noastre cu vitele lor;
dovadă recentă în acest sens este bătaia dată de Nicolae Denghel paznicului
proprietarului de moşie Szutsani Elek, chiar pe pămîntul alodial;
6. vinerea trecută, seara, soţia lui Komaromi Andras şi-a trimis judele
domenial după cai, în calitatea ei de proprietară de moşie; acesta a fost bătut
de către Toad~r Vrenghe din ~licăsasa, pentru că locuieşte la curtea nobiliară
şi nu pleacă de acolo; [el a afirmat] că domnii sînt în mîi!ille lor şi nici unul nu
va rămîne nejupuit; pentru o astfel de faptă şi pentru acest cuvînt Toader a
fost reclamat respectabilului domn jude nobiliar de plasă, care a şi dat ordin
judelui sătesc să-1 aresteze; însă nici pînă azi. nu a fost prins, cu toate că
circulă liber prin sat;
7. fratele nostru, proprietar de moşie Csat6 Imre, voind să-1 scoată
din propria-i curte nobiliară pe sluga sa cu numele Moisa Ţepan, a fost avertizat de către delegatul satului, Pavel Stoia, să nu încerce aşa ceva, fiindcă
locuitorii îl vor repune în dreptul lui prin forţă; mai mult, o va păţi şi proprietarul; la fel, omul care s-a angajat să locuiască într-o casă goală, a con acului
proprietarului de moşie, a fost împiedicat de către săteni să intre în co;mună.
·Din cele de mai sus reiese clar că viaţa. şi averea noastră nu sînt în
siguranţă. Putem să ne aşteptăm în orice clipă la pierderea vieţii şi la atacarea· averii noastre. Prin fiecare gest şi mişcare, [iobagii]. caută un pretext şi
o ocazie pentru a răbufni. Dacă nu se vor lua măsuri de prevenire din timp
[răscoalaJse va declanşa, ca o urmare firească a evenimentelor sus-menţionate.
De aceea vă rugăm cu multă stimă pe d-voastră mărite comite suprem, precum
şi cori1itetul pentru menţinerea siguranţei ca, în vederea apărării vieţii şi averii
noastre, să luaţi măsuri urgente pentru a se trimite forţa militară necesară
pr-evenirii acţiunilor anarhice în cele cinci localităţi amintite.
Dacă nu se vor lua măsuri din timp, vom cădea victime spiritelor agitate.
Aşteptînd cu stimă răspunsul d-voastră milostiv şi mîngîietor, răminem
servi umili ai preamăritului domn conte comite suprem şi ai comitetului pentru
menţinerea ordinii.
·
cîrciumărit;

Kozma Mihaly, intendentul d-lui
baron Radak Istvan din Micăsasa

Szalantzy M6zes
Gyarmathi Istvan
Gyarmathi Ferenc
Văduva lui Szegedi lgnac
Csat6 Imre
Nagy Sandor
Balogh J 6zsef
Ugron Maria
Bart6k Ignac
Hegyesy Istvan, locotenent pensionar Markos Gergely
Szab6 Pal
Donath Ferenc
Szab6 Gabor
Szutsaki Elek
Balogh .Karoly
Mark Antal
Bart6k Laszl6

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr.
1

Scrisoarea a fost

înregistrată

1318/ 1848.Foto: 12918- 12921

de dregătoria comitatului Tîrnava în ziua de 23 mai 1848.
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Cluj, 23 mai 1848

Supremae Armorum Praefecturae
Siquidem teste relatione Off[icio]latus Co[mi]t[ajtus Albae. Superioris
d[e] d[a]to 19ae :Maji a[nno] c[urrenti] sub nro 780781 horsum praestita ac
cum acclusis hi[c]ce in origine erga remissionem advoluta in gremio Co[mi]t[a]tus ejusdem post dissolutionem confluxus Balasfalvaensis securitas publica
cum laesione juris terrestralis adeo turbata sit: ut .coloiri in pagis Hidegviz,
Mihalyfalva, Saldorf et Isztina jam ad temerariam occupationem et devas"'"
tacionem silvarum et pascuorum allodialium prolapsi severioribus mediis ad
rectum ordinem reducendi sint, periclitatiăqtl~ per eos publica tranquilitas
nonnisi cum sufficienti assîstentia militari restaurari pdssit. I[nclyta] Suprema
Arrriorum Praefectura hisce perofficiose requiritur, ut petitum per dictum
Off[icio)latum mîlitarem succursum e praesidio militari Regiminis pedestris
Sîculico limitanei inter.imaliter Medias stativantis per disponendam unius
Compagniae ad gremium ejusde1n Co[mi]t[a]tus missionem ordinare, vei si
huic desiderio satisfieri non posset, requisitum militarem succursun1. e proximiori loco illuc disponere ac tam hujus, quam Centuriae Regiminis Peditum
Regis Sabaudiae ibidem nunc statlvantis, ac ad, sustentationem securitatis
publicae ibidem haud sufficientis centurionibus taiem inviationem impertiri
haud gravetur: quoiidem cum Commissario in persona Supremi Judicis nobilium Francisci Pocsa .ab hine sub hodierno et hoc nro delegato cointelligenter ad requisitionem ejus ad faciem loci per eum designandi comparere
neccssariamque pro restauranda publica tranquilitate assistentiam militarem sine mora suppeditare partium suarum. esse ducant.
Con1andamentului militar suprem
Dtegătoria comitatului Alba de Sus a înaintat aici în original rapoartele
nr. 780 şi-781 din 19 mai anul curent, împreună cu anexele, cu condiţia restituh·ii lor; din ele rezultă că după dizolvarea Adunării de la Blaj în acel comitat
a fost tulburată în mod deosebit siguranţa publică şi s-a lezat dreptul de proprietate; iobagii din Călvasăr, Boarta, Mihăileni şi Ştenea au trecut deja la
pustiire a şi ocuparea temerară a pădurilor şi păşunilor aiodiale; ei trebuie
rea duşi cu mijloacele cele mai severe la ordinea legală; dar restabilirea liniştii
publice periclitată de ei nu poate fi restaurată decît cu ajutor militar îndestulător; de aceea, prin cele de feţţă onoratul Comandament suprem al armatei
este rugat foarte oficios să dea ajutorul militar solicitat de sus-zisa dregătorieJ
în acest sens să binevoiască aordona comandantului Regimentului de grăniceri
infanterişti secui, care staţionează la J\'Iediaş, să trimită in interiorul acelui
comitat o companie; dacă satisfacerea acestei doleanţe nu va fi cu putinţă,
atunci să dispuneţi trimiterea ajutorului militar cerut din partea [unităţii]
celei mai apropiate; totodată să-i ordonaţi ca împreună cu escadronul Regimentulu i de cavalerie u~oară regale·' Savoya- care staţionează deja acolo,
dar ·nu este in stare să menţină singur securitatea publică - să colaboreze
cu prim -judele nobiliar Pocsa Ferenc, în calitatea lui de comi5ar delegat de
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aici astăzi prin acest număr; la ~on"ţaţia acestuia să se prezinte la locul pe care
el îl va indica şi să acorde ajutorul militar necesar restabilirii liniştii publice
1n părţile acelert.
1

.':.

a) Nemes felso Fejer n1egyenek
b) Azon megyei fobir6 Pocsa F erencnek
a) Ezen nemes
b) Felso Fejer
a, b) megyenek foly6 h6 19ikerol 780, 781 tisztsegi szâm alatt ide tett
tudositâsâb61 az tetszven . ki, miszerint ezen nemes megye kebeleben Hidegviz, lVIihâlyfalva, Saldorf es. Isztina helysegekben az ottani kozlakosok
m,âr a majorsâg erdok es legelOk vakmero elfoglalâsâra es elpusztitâsâra
vetemedtek, ezen nemes megyeb,en a fennebbi m6don a tulajdon nlegsertesevel felzavart kozcsend es bâtorsâg helyreâllitâsa vegett mai napon es
jelen szâm alatt megtalâltatott a hazai fohadivezerseg az irânt: hogy a jelenleg ideiglenesen Medjesen âllomâsoz6 szelbeli szekely katonasâgb61 egy
szâzadot ezen .nemes megye kebelebe kiildven, vagy ha e. kivânatnak eleg
nem tetethetnek, a legkozelebbi helyrol oda sziikseges katonai erot rendelni,
s mind e katonasâg, mind a· Szâbaudiai kirâly 1 nevet viselo konnyu lovas
ezredbeli ezen nemes megyeben jelenleg âllomâsoz6 felszâzad eloljâr6sâgânak
is olly utasftâst acini ne terhelteşsek: miszerint .e kirâlyi fokormâny reszerol
a) fobir6 Pocsa Ferenc, b) Urasâgod, a, b) szemelyeben kinevezett fokormânyi
biztossal egyetertoleg felsz6litâsâra a helyszinen rogton megjelenni, s a rend es
beke h~lyreâllitâsâra sziikseges katonai segelyt nyujtani kotelessegenek tartsa.
a) Mi' is ez,en nemes .megyenek sziikseges tudâs es maga alkalmazâsa
vegett megiratik. .
"
b) Mi, is Urasâgodnak olly .hozzâadâssal iratik 1p.eg: hogy ellen nem
âllvân jeleţtlt:gţ rogton torvenyszeki elnoki minosege illeto helysegekbe rogton kiszâllvân, a katonai · eronek folhasznâlâsa mellett az engedetlen helysegeket a torvenyes rendre teritse vissza, s a sziikseges kinyomozâsnak elObocsâtâsa utân az engedetlensegre fobb bujtogat6kat elfogatvân a megyei
bortonbe kisertesse, a kisebb vetkeseket a hely szinen fenyiteki uton biintettesse meg es a megbontott rendet hat6s eszkozok âltal âllittassa,helyre, s a
katonasâgnak illeto rendbont6 lakosok âltali elelmezeserol gondoskodjek.
F okormânyz6 o nagymelt6sâgânak
Tobb helyrol fe Ierkezett hivatalos tud6sitasok szerint Balazsfalvân
tartott olâh nemzeti gyules ideje 6ta a tulajdonosi jog megsertesevel tobb
helysegekben a kozcsend es beke felbomlâsât fenyegeto vetkes merenyek
kovettetven el es hasonl6 rendetlensegeknek mas es meg tobb helysegekben
is kitoresetol tartani lehetveti e tekintetbol, a kirâlyi fokormâny nagymelt6sâgodat egesz tisztelettel megtalâlni velte sziiksegesnek az irant: hogy a
naponta szaporod6 nyughatlansâgok megzabolâzâsâra tobb · hatârszelbeli
katonaEâgnak kihozatala irânt intezkedni meltoztassek.
A gorog egyesiilt es nem egyesiilt hitii piispokoknek
Tobb helyekrol felhatott hivatalos tud6sitâsok szerint a Balazsfalvân
· csak a napokban tartott nepgyiilekezet ideje 6ta tobb helysegekben a tulaj406

bemerkt wiirde, allsogleich die zur· Hintanhaltung ăhnlicher verderblicher
Anschlăge, nothige VorsichtsmaBregeln zu ·ergr~ifen, und mifr in jedetn .Fall
ihre Wahrnehmungen so wie die getroffenen Einleitu-q.gen unv:er~ăumt zur
Kenntniss zu bringen.
·
·
a) Indem iCh dieses Ereignis und die diessfalls von mir getroffenen
Verfiigungen unterm heutigen Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Durchlauchtigsten Herrn Palatinus des Konigreiches Ungarn anzuzeigen und mir die
hochsten Auftrăge. hieriiber zu erbitten mich verpflichtet erachtet babe,
verfehle ich nicht zugleich auch Eurer Excellenz davon die Mittheilung zu
machen und Hochdieselben zu ersuchen, mich nach vorlăufiger hieriiber
hoheren Orts geschăzte Auskunft von der eigentlichen Sachlage und den
weiteren zweckdienlichen Anordnungen belehr.en. zu wollen.
b) Von welchen Einleitungen ich die Ehre habe Euer Hochwohlgeboren hiemit zur Wisse!fschaft in die Kenntniss zu setzen.
23.5.1848.
a) Către excelenţa sa domnul tezaurar contele Miko Imre
b) Către ilushitatea ·sa onoratul general-locotenent Pfersmann

Mi s-a raportat că ieri seară au apărut în acest. oraş trei indivizi venind
din Ungaria; printre ei s-a aflat şi Kâroly Hajnik care a funcţionat ca stenograf la cîteva diete transilvănene, precum şi un anume Gâl; ambii au tras
la hanul lui Biassini, dar şi-au continuat drumul spre Tîrgu Mureş a~tăzi in
zorii zilei. Aceşti indivizi ar fi spus că au.~t trimişi de guvernul ungar, cu
importante misiuni la naţiunea secuiască1 , îndeosebi la acea parte a ei care
se află sub arme.
Dat fiind faptul că n-am primit nici o indicaţie din partea eminenţei sale
imper~ale, palatinul regatului Ungariei, în le_gătură' cu pretinsa trimitere a
acestor emisari; n~am fost înştiinţat nici de guvernul [ungar] despre scopul
real al acestora; indivizii· în cauză nici nu s-au prezentat în faţa mea pentru
a-mi arăta pretinsa lor împuternicire; pe de altă parte au răspîndit în oraş
diferite zvonuri contradictorii; apariţia indivizilor menţionaţi mi-a trezit bănu
iala că n-au fost trimişi de guvern; de aceea m-am văzut nevoit să-i însărcinez
pe prim juzii regeşti ai respectivelor scaune secuieşti şi pe judele primar al
oraşului Tîrgu Mureş, să supravegheze cu cea mai mare stricteţe acţiunile
acestor emisari, să ieie de îndată măsurile preventive necesare dacă vor observa din partea lor vreo activitate ilegală şi dăunătoare binelui ţării: de asemenea să mă informeze în orice caz, neîntirziat, despre .tot ce vor observa,
precum şi despre dispoziţiile pe care le vor da.
.
a) Considerînd că este de datoria mea să raportez excelenţei sale impe~
riale prea măritului palatin regal al Ungariei şi să-i cer instrucţiuni în această
problemă, nu ezit. să v-o aduc la cunoştinţă şi înălţimii voastre; totodată vă
rog ca după ce vor fi informate. org~nele superioare să mă puneţi .la curent
cu stare a reală a lucrurilor şi să-mi trasaţi sarcini corespunzătoare.
b) Despre aceste demersuri am onoarea a vă informa pe măria voastră
pentru a le lua la cunoştinţă.
·
23.5.1848
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1289/1848. Foto: 3135-3138 .
Noţiunea de naţiune secuiască trebuie înţeleasă în sensul de stare privilegiată, spe~
orînduirii feudale; în ea nu se includeau în nici un caz iobagii secui.
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ments zu Brad und Halmâgy im Zarander Comitate, somit nicht weit von
Deva deslocirt sind und bei eintretender Nothwendigkeif sehr schnell in
Deva erscheinen konnen; so wăre man der Nleinung, daB diese Tuppenabtheilu:ţlgen zur Aufrechthaltung der Sicherheit um so mehr genugen durften,
als die eine'im Monat Mărz zur Verstărkung der Devaer Garnison vom Hunyader Komitate so dringen~ erbetene Kompagnie des Infanterie Regiments
Bianchi, welche nebst einer 2ten dermalen in Brad liegenden Kompagnie
dieses Regiments von hier auf das Schleunigste ·mit dem Herrn Major von
Teuchert nach Deva entsendet wurde, alldort gar nicht bequartiert sondern
in die Ortschaften Szânt6halma und Szent Andrâs aus dem Grunde verlegt
worden ist, weil eine groBe Parthei das Erscheinen des Militairsim Hunyader
Comitate sehr ubel deutete und der damalige Herr Obergespann von Noptsa
selbst der Ansicht war, daB die genannte Kompagnie, um unang~nehmen
Folgen vorzubeugen, in Deva nicht erscheinen moge. Es muBte daher dieselbe
in dengenannten Ortschaften verbleiben, von wo siein Anbetracht der schlechten Unterkunft nebst dem Herrn Major v. Teuchert und seinen Adjutanten in einiger Zeit nach Muhlbach verlegt wurde, weil wegen der Bequartierung des genannten Stabsoffiziers und Adjutanten j a sogar wegen der Fourage
fur die Pferde derselben sich mehrere Antsănde in Deva ergaben. Da es nun
sehr leicht moglich sein diirfte, daB die nochmalige Entsendung der in Rede
stehenden Kompagnie nach Deva alldort um so weniger erwunscbt _sein
konnte, als von der permanenten dortigen Sicherheits Commission ausdrucklich Szekler Militair verlangt wurde, so erachte ichs fur meine Pflicht, Euer
Excellenz diesen Umstand mit der dienstergebensten Bitte zur hohen Kenntnis
zu bringen, das Hunyader Comitat vorlăufig hochgeneigtest zur ĂuBerung
ziehen zu wollen, ob dasselbe mit der gegenwărtig in Deva liegenden und der
im Zarander .Comitat dislocirten 2 Compagnien des Infanterie Regiments
Bianchi, welche in1 Falle der Noth ebenfalls nach Deva beordert werden
konnten, die Sicherheit genugend aufrecht zu erhalten vermoge oder, wenn
dies der Fali nicht wăre, annoch eine Kompagnie dieses Regiments wirklich
anspreche und dann aher auch geneigt sei, dieselbe auf eine angen1essene
Art in Deva zu unterbringen?
Bezuglich der fiir den Ort Deva angesuchten Gewehre bin ich in der
Lage, Euer Excellenz zu eroffnen, daB, sobald diese von Kronstadt hier
anlangen, das Hunyader Comitat verstăndigt werden; wird, 200 · Stiick,
welche fur Deva bestimmt sind, von hier abholen zu lassen.
Pfersmann m.p., F.M.L.
Către excelenţa

sa domnul consilier intim şi camerar imperial regesc,
comandor al ordinului împărătesc austriac Leopold şi guvernator al
ţării, contele Teleki J6zsef
Sibiu, 23 mai 1848.

Confirm primirea corectă a apreciatei adrese nr. 1198/1848, din
sosită aici în 20 mai; mă grăbesc să vă aduc la cunoştinţă ilustrităţii
în· anexă comunicatul trimis potrivit căruia nu poate fi satisfăcută

15 mai
voastre
·
cererea
- comitetului permanent de securitate din comitatul Hunedoara de a se daţaşa
cel puţin 4 companii de secui; aceasta cu atît mai puţin cu cît divizionul
al 2-lea din Regimentul 2 de grăniceri secui a fost trimis la Aiud şi Turda"
~16

în urma cererii exprese a excelenţei voastre; în prezent se află la Deva o
companie din Regimentul de infanterie Bianchi; în afară de aceasta sînt
detaşate două companii din acelaşi regiment la Brad şi Hălmagiu, în comitatul Zarand, deci nu departe de Deva; deoarece ele se pot deplasa foarte
repede la Deva în caz de nevoie, sîntem de părete că aceste unităţi militare
sînt suficiente pentru menţinerea securităţii; în plus una din. cele două cOlnpanii din Regimentul de infanterie Bianchi, care staţionase la Brad, a fost
trimisă de urgenţă de aici la Deva, în frunte cu domnul maior von Teuchert,
la cererea insistentă- a comitatului Hunedoara pentru întărirea garnizoanei
de acolo'; dar ea nici măcar n-a putut fi încartiruită acolo, ci s-a detaşat în
localităţile Sîntuhalm şi Sînt andrei, din cauză că o mare parte a interpretat
foarte rău apariţia armatei în comitatul Hunedoara; însuşi fostul con1ite
suprem Vasile Nopcea a fost de părere să nu intre în Deva compania menţio
nată, pentru a se evita urmări neplăcute.
Ea a, trebuit să rămînă în localităţi1e amintite, de unde a fost detaşată,
avîndu-se în vedere cazarea proastă după cîtva timp la Sebeş, împreună cu
domnul maior von Teuchert şi cu adjutantul acestuia; la Deva s-au iscat
neînţelegeri în legătură cu găzduirea numitului ofiţer de stat 1najor, a adjutantului lui şi chiar în ceea ce priveşte hrana cailor.
Am în vedere posibilitatea ca detaşarea din nou a companiei amintite
să fie nedorită acolo, mai ales că numitul comitet de securitate a cerut în
mod ex pres armată de secui; consider că este datoria mea să vă aduc la cunoş
tinţă mărieî voastre această împrejurare, cu rugămintea de ai se cere deocan1dată comitatului Hunedoara ~ă se pronunţe dacă poate tnenţine pe deplin
securitatea cu ajutorul companiei aflată actualmente la Deva şi a celor două
companii din Regimentul de infanterie Bianchi detaşate în comitatul Zarand;
ele .pot fi duse, de asemenea, în caz de nevoie; la Deva; dacă nu e cazul, într-adevăr ar mai putea cere o companie .a acestui regiment cu condiţia de a o
caza .În mod corespunzător la Deva?
Referitor la puştile cerute de localitatea Deva sînt în măsură să vă aduc
la GUnoştinţă ilustrităţii voastre că de îndată ce acestea vor ajunge aici de
la :Braşov, comitatul Hunedoara va fi înştiinţat să preia 200 de bucăţi care
îi sînt destinate pentru oraşul de reşedinţă.
Pfersmann, m.p.. F .M.L.
Original . .Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1386jl848. Foto: 15.796-1.5.S01.
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Zalău,

23 mai 1848

An Ein k.k. hohes Siebenbiirger Militair General Commando zu Hermannstadt
Zilah am 23. Mai 1848.
Am 14ten dieses l\Ionats langte der konigliche Herr Commissăr und
Obergespann lVIikl6s· Barou \i\Tesselenyi in Zilah an. Am 15ten und 16ten
wurden auf dem hiesigen Platze vor der sehr zahlreich versammelten Menscheip:~enge die neuen ungrischen Gesetzartikel verlesen und erklărt, hiebei
zugleich ·der gesetzmăBige AnschluB dieses Comitats und der Stadt Zilah an
Ungarn veroffentlichtl.
30- c. 378
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gâtlasâra ezen megye kebelebe az itten ăllomâsol6 igen csekely lovassagi
ero n1.elle meg bâr hat szâzad gyalogsăgot minei siirgetobben reridelni mel-t6ztassek; kiilomben e tisztseg egy rombol6 vad kitores s sok artatlan vernek
folyasa. ellen valamint kezesseget, ugy felelosseget magara nem vallalhat.
Alazatos tisztelettel maradvan excellentiădnak alazatos szolgâi
Nemes Kiikullo megye tisztsegebol.
Dicsoszentmârtonban, 1848. majus 23ân.
Foldvary F erenc, fo bir6
D. Simon J6zsef, aljegyzo
Preamărite

domnule conte guvernator regal!

În iureşul febril al evenimentelor care ameninţă răsturnarea pacn în
Europa întreagă, am ajuns şi noi în acea situaţie îngrijorătoare de a nu putea
.ocoli să atragem atenţia excelenţei voastre cu tot respectul :şi de a apela la
,grija ce ne-o purtaţi în calitate de guvernator. Vă rugăm cu umilinţă să daţi
fără întîrziere dispoziţii referitoare la asigurarea prestigiului şi a autorităţii
dregătorilor, prin sprijinirea acestora în luarea măsurilor celor mai potrivite
pentru asigurarea menţinerii securităţii publice. Aceasta cu atît mai mult,
cu cît ne ameninţă din mai multe părţi pericole ce apar din zi în zi în forme
tot mai serioase.
Cît timp prestigiul şi autoritatea dregătorilor au putut ·stăvili agitaţia
poporului de rînd din comitat, a existat posibilitatea de a menţine în anumite
lin1it;e excesele acţiunilor lui, chiar dacă pe ·ici colo au avut loc încălcări,
nesupuneri, refuzuri de slujbe iobăgeşti; ele au putut fi stăvilite datorită măsu
rilor energice ale dregătorilor şi în urma procedeelor severe ·administrati ve;
.aceasta se datoreşte faptului că dregătoria a găsit suficientă forţă în puterea
legală, care i-a fost acordată de către constituţie.
Dar speranţele şi dorinţele poporului de rînd au depăşit orice limite
rezonabile în urma cuvîntărilor instigatoare, a ideilor revoluţionare şi a curentelor dezbinătoare receptate la cele două Adunări populare de la Blaj. Curajul
poporului s-a manifestat în fapte violente şi în gînduri atît de periculoase,
încît nu mai putem nici să supraveghem viaţa şi averea unora, mai cu seamă
a ungurilor şi în special a proprietarilor [de moşii], nici să asigurăm eficţenţa
:administraţiei, nici să-i reprimăm pe aceia care se răzvrătesc împotriva ordinii
şi securităţii publice.
Am fost informati că excelenta voastră ati binevoit să-1 înstiintati
pe domnul comite supr~m al comitatu'lui despre dispoziţia dată comar{dam'e~
-tului militar ca acesta, cînd va fi cazul, să trimită imediat după companii de
infanterişti, acolo unde domnul comite suprem va cere. Ca urmare a acestei
încunoştinţări, domnul comite suprem ~s-a şi adresat.comandamentului militar
1n vederea obţinerii unei companii în trei cazuri deosebite, care au avut loc.
Interventia nu a dat rezultate în nici un caz. Comandamentul militar a
declarat ~ă nu a primit nici un ordin superior cu PEivire la forţa militară, pe
care ar fi trebuit să o pună la dispoziţia noastră. Intre timp domnul comite
suprem a plecat la apropiata Dietă fără a lăsa dregătoriei nici o informaţie
[lămuritoare] şi nici o dispoziţie necesară în această privinţă. Drept urn1are,
în aceste :Împrejurări îngrijorătoare, ea nu se poate orienta, unde şi la cine să
se adreseze, nici :e_entru a obţine forţa militară, nici pentru a şti ce efectiv de
soldaţi să ceară. In ceea ce priveşte forţa cavaleriei din acest con1.itat, [ea se
limitează la o] companie, care are în prezent numai 58 de călăreţi. O astfel
de forţă este prea mică pentru a sprijini cu succes autoritatea şi măsurile
427

. Preamări te domnule conte guvernator regal!
Binevoitorule domn! .:
Anexez cu stimă umilă copia fidelă· a apelului domnului prim-ministru
al Ungariei, contele Batthyâny Lajos, transmisă mie prin emisarii săi loco:..
tenent Gal Sândor.~ajnik Kâroly şi Klapka Gyorgy, înzestraţi cu foaie de
drum. Ilustritatea voastră veţi putea observa din conţinutul apelului motivaţia
intenţiei. În declaraţiile lor verbale, emisarii amintiţi mai sus încearcă să
justifice procedura urmată prin faptul că populaţia vieneză s-a răsculat
din nou, iar maiestatea sa,· domnitorul nostru, s-a refugiat la Innsbruck. La
apelul lor făcut atît verbal, cît şi în scris, am răspuns ·următoarele: locuitorii
de sub jurisdicţia mea- prin adunarea noastră ce va avea lOc în curînd,
precum şi prin măsurile luate în prealabil în vederea organizării acesteiasînt îndemnaţi la apărarea patriei şi a maiestăţii sale;' ei sînt gata~ de asemenea, să-şi sacrifice şi ultima picătură de sînge, imediat ce le-o va cere maiestatea sa. Ca urmare, consider că agitaţiile suplimentare sînt mai curînd peri~
culoase decît necesare. Prin urmare nu numai că nu ani fost de acord cu dis-.
tribuirea proclamaţiilor (pe care eventualle-au adus), dar am protestafimpo:.:
·
tr:iva răspîndirii lor.
Raportîndu-vă cele de mai sus, rămîn cu stimă supusă s.ervul umil al
pr·eamăritului domn conte guvernator regal.
· ·.
Corunca, în 23 ale lunii rusaliilor 1848.
Grof Toldalagi Ferenc, jude regesc suprem
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1338{ 1848. Foto: 12935--'- 12936.
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Kedves Barâtaink s Atyânkfiai!
A haz a veszedelembe van! az alkotmânyos haladâs •ellensegei a bekes
' atalakulâs akadâlyoztatâsa vegett a hazanak killonbozo nepeit egymas ellen
mesterkednek lazitani- a mestersegese;n ele âlitott ingeriiltsegnek m<}.ris
mutatkoznak jelei -·melyek hazânknak hekes polgârait melt6 aggodalomba
ejtettek. E haza bekes polgarai szemei a nemes szekel nemzet fiaira neznek,
mintegy fel sz6Htand6k, hogy mint mindig tettek, ugy mostis a haza csendje,
az elet es vagyon bâtotsag es alkotmânya oltalmazasâra keszseget nyilvânits.p.,
es ne engedje hogy senki is a magyar nemzetiseget meg tâmadni biintetleniil
mereszelje. Nemes szekiink fiai meg ertettek e sz6zatot es r,năi napon tartott
kozgyulesiinkbe megis hatâroztak hogy addig .is mig orszâgosan nemzeţ orseg
fel alittâsa meg hatâroztatnek, es szabălyoztatnek, onkentes be âllâs uttyan
kebelebe nemzeti orseg alakittassek - melyben hogy szekiink birtokosşai·
nak nagyobb resze reszt fog venni, a nyilatkozott âltalânos lelkesedestol
melt6n vârhattyuk. Egyszersmind a felseges kirâlyi fo kormâny szeket meg
kertiik, hogy nemzeti orsegiink szamara fegyvert szerezni es kiildeni m,elt6ztasson - hogy a 20, vagy 25 ezere meheto seregiink mihelyt szabâlyoztatik,
fel fegyverkeztethessek, es a baza aggodalma meg sziintessek!!
Ezenn hatarozatunkat, midon a kedves barâtaink s atyâ.ri.kfiaival
tudatyuk - semmit nem ketkediirik atyafisâgos bizodalommal fel s~(?litani
kedves Atyankfiait, hogy ha meg nem tettek - hasonl6 intezkedesek
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Secuiesc, 23 mai 1848
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Tekintetes Netnes Tanacs!
Torvenyen alapult szomszedi oszve kottetesi.inkon gyokerezett helyl1at6sagi viszonyunknal fogva az eddig is fenn tartott es ezutan is fenntartand6
szives baratsagnal fogva kivantuk az alabb irand6k irant figyelmokot s
ebbol tneri.ilend6 tud6sittatasunkot s onok altali felvilăgosittatasunkot fel
kerni:
. Fa,idalmason esett tisztsegiinknek hivatalos ertesere rend es csend fen
.tartasan orkodo biztossagunk alt al az: miszerent Segesvâr varosăban
bizonyos alaptalan hirek utan a kozlekedes ~·:ţlapokban el zarattatott es ma
is el zarva van, mi miatt tobb kereskedes vegett ott atntazni celzott szekely
·atyankfiai vissza is terittettek, minthogy pedig ez torvenyeink rendszabălyâ.. mU fogva tilos; de fo keppen eppen a Segesvăron tuli alfoldrol veres vedt~
kes 'kereskedese altal szerzett gabonab6l elO nepiink keseru ingereltetesnek
' van ki teve, s az ebbol tămad6 surl6dasok szomoni kovetkezmenyeket is
'v.onhatănak inagok utăn, e teny irant minden tovâbbi repest fel 'fuggesztve
kirâlly bir6 Sebesi Istvan, tăblabir6 Ferentzi J6zsef, Keller Jănos, Biâlis
Ferenc, Ud,varhely varosi fo bir6 Bodroki Gyorgy, tabla bir6 Szab6 Gyorgy,
BaEnt Ferenc, Ker'eszturi Kis J ănos, Lorintzi J6zsef, Kovăts Istvan, Csutak
Fei-nic, Fodor Ish;an atyânkfiait oly megbizăssal ki.ildottiik onokhoz, ne
terhelţessenek e biztos atyankfiait6l alaposon s rogton tud6sitani a feloll:
lsobben igaz-e az: ~10gy a văros a szekely kozlekedestol el volt es ma
is: el van zarva?
2or~hogy tobb ott ăt utazni celzott szekely atyânkfiai visszautasittat.:..
·tak?
3or hogy a văros ban szolgâl6 szekely magyar legenyek es leanyok s mestereniberek kiutasittattak vagy letart6ztattak?
:Es ha mar e~ iranti korulmenyek letesultek valosaggal. meltoztassanak
a fent kitett pontok alattiakat rogton megszilnţetni s oda rnunkâlni: hogy
illyenek ne tortenhessenek s egyszersmind valamint tni most e tettiink alt al be
bizonyitottuk azt: hogy utănjarăsig semmi hirnek nen1 hiszi.ink, ugy onok is
melt6ztassanak felolli.ink is megeshetik most bovon koholand6 hireknek
hiteles felvilâgosităsig hitelt nem adni, n1i reszi.inkrol polgari bunnek tartan6k polgartârsaink nyugalmat 1neg zavami, s annal inkabb iovaikra vagy
vagyonaikra rabl6 kezet tenni engedni is, a hat6săgunk alatti nep ez irant
ertesitve van, s a bunosre ki ez ellen tenni mereszelne, a legkemenyebb bi.intetes van szabva, s hisszi.ik: hogy onok is ezeket megtettek s megteendik. Mi
nyilton jelentjiik: hogy onok ellen helyhat6săgilag kebleinkben legkisebb
ellenszenv sem rejlik, s azt is tudjuk, hogy koriilmenyeinkben ferfiunak alaptalan hireket kapkodva, gyava gyermekkent megijedni nem szabad, s meg
tilosabb ily hirek irânyăban egyesek kâros surl6dăsăt alkot6 rendszabalyokat
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alkotni. Tud6sittâsokot elvarva
tanacsnak oszinte polgârtarsaik

ţ>arâtilag ·

vagyunk a tekintetes nemes

Helyettes kirâlybir6 F erenczi ; PăJ
Fojegyzo J akab Lajos
Szekelyudvarhely, a tiszti szektol.
Piinkosd h6, 23-ân 18481
Onorat consiliu!
Pe baza relaţiilor noastre administrative, întemeiate pe lege şi legături
vecinătate, precum şi pe baza prieteniei pe care' am păstrat-o şi sperăm s-o
menţinem şi pe mai departe, dorim să vă atragem atenţia asupra celor de
mai jos, rugîndu-vă să ne informaţi şi să ne daţi lămurirea necesară.
de

Am aflat cu mîhnire ştirea venită în n1od oficial din partea corilltetl;ll~~.
permanent pentru menţinerea ordinii şi liniştii, prin care sîntem informaţi
că în oraşul Sighişoara circulaţia s-a interzis, fiind oprită şi în prezent, pe
baza unor zvonuri neîntemeiate; din/ această cauză mai multi secui, care au
vrut să treacă pe acolo pentru a face con1erţ, au fost obligaţi ~ă se reîntoarcă;
aceasta contravine legilor noastre în vigoare; populaţia noastră, care trăieşte
de pe urma muncii plină de sudoare cu cerealele obţinute din· regiunea de
cîmpie de dincolo de Sighişoara, este expusă la o iritare amară; fricţiunile
ivite pot avea urmări triste; sistînd orice demers in legătură cu acest fapt,
au fost trimişi ca delegaţi la d-voastră: judele regesc Sebesi Istvan; asesorii
nobiliari onorifici Ferentzi J6zsef, Keller Jânos, Biâlis Ferenc; judele primar
al oraşului Odorheiu Secuiesc Bodroki Gyorgy; asesorii nobiliari onor~fici
Szab6 Gyorgy, Bâlint F erenc, Kereszturi Kis J ânos, Lorintzi J6zsef, Kovats
Istvân, Csutak Ferenc, Fodor. Istvân; ei au împuternicirea de a vă cere
informaţii precise şi urgente cu privire la următoarele:
1. e adevărat că oraşul a fost şi este închis şi azi pentru circulaţia
secuilor?;
2. secuii care au vrut să treacă prin oraş au fost obligaţi să se întoarcă? ;
3. flăcăii şi fetele din secuime, ca~e slujesc in oraş, au fost expulzaţi
sau arestaţi impreună cu meseriaşii secui?;
·Dacă asemenea interdicţii, înşirate sub punctele .de mai sus au fost
într-adevăr luate, binevoiţi a le sista şi a lua imediat măsuri pentru ca ase~
menea lucruri ~ă nu se mai repete. Totodată. vă invităm să procedaţi la fel
ca noi, care prin modalitatea urmată în momentul de faţă am dovedit că nu
dăm crezare nici unei ştiri, pînă ce aceasta nu a fost verificată. Vă rugăm
şi pe d-voastră ~ă nu daţi crezare zvonurilor născocite despre noi, care abundă,
pînă ce nu veţi primi clarificările autentice necesare.
Noi considerăm un păcat civic a-i tulbura pe concetăţenii noştri şi mai
ales a permite să se ridice mîinile tîlhăreşti asupra bunurilor şi averilor lor.
Populaţia din jurisdicţia noastră este înştiinţată despre acest fapt. Dacă
cineva ar îndrăzni să se facă vinovat, ar suferi pedeapsa cea mai aspră. Noi
credem că si d-voastră ati făcut si veti face acelasi lucru. Noi declarăm deschis că pe t~rit<?riul jurisdicţiei n~astr~ nu se ascu~de nici cea mai mică antipatie faţă de d-voastră. Ştim de asemenea că în aceste circumstanţe un băr
bat nu are voie să. se sperie - asemenea unui copil fricos -la auzul unor
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Şf))meuta

Mare, 23 mai 1848
N yilt rendelet 1

Melynel fogva altalam mint( kirâlyi biztos altal azilahi huszâr~, szilâgycsehi gyalog -, a szathmari konnyu lovas pan1ncsnoksâgoknak ·. kotelessegokke tetetik kovarvideki fokapitâpy gr6f Teleky· Sando'r felsz6litasara az
azon videkben netalart elofordul6 sziiks~g eseteben katonai s'egelyt a leendo
.
felsz6litashoz a sziikseghez kepest haladek nelkiil adni.
Kolt Somkuton, Majus 23. ·
·
Ordin desckis

Conform ~ăruia, in calitatea mea de ·comis?-rregal,- ordon comandamende husari de la Zalău si celui de infanteristi de la Cehu Silvaniei
-[~ă :ăsp~n~ă] la ape!~l căpitanului 'dist~ic!uluiAChioar, ~cont~le Te~eki Sandor"
ŞI sa dea aJutorul militar neces-ar acestui ţinut 111 caz ca ar f1 nevme.
Dat la· Şomcuta Mare, 23 mai.
tului

unitătii

Concept. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh.··.fam.:- 'Vesselenyi.
Copierul de scrisori al lui 'Vesselenyi Mikl6s.
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Lugoj, 23 mai 1848
Bansagi kiralyi fo hadi Kormany Szeknek! Temesvaron
Az oravicai banyaigazgat6sag Temesvarra utasitott valasztmâ.nyanak
hivatalos, es siirgos felszollitâ.sa kovetkezeseben sietek a fohadi kormanyt
ministeri elnoki utasitâ.som alapjan hivatalosan folkerni hogy az oravicai
videket kornyezo, s a magyar, nemet, olâh erdekeket jelentekenyen veszelyezteto illyr mozgalmak, es netâ.n kiiithetendo lâ.zad6 foi' kelles elfojthatasâra, az ottan alakul6ban levo nemzeti orsereg folfegyverzesere, s magoknak
vedelmezesere 2000 darab fegyvert, 3 âgyut, nagyobb mennyisegii loport~
es 6lmot az ezen levelet âtad6 vâlasztmâny âtal kiadai].d6 teritveny mellett
kiszolgăltatni sziveskedjek.
Lugoson, măjus 23-ăn 1848.
Krass6 megye elso alispăna,
J akabffy Krist6f
Către

Comandamentul regal suprem de

război

din Banat,

Timişoara

dispoziţiei prim-ministeriale, în urma apelului oficial şi urgent
direcţiunii montanistice din Oraviţa, îndrumat la Timişoara,
mă grăbesc să mă adresez Comandamentului suprem de război cu rugămintea:

Conform
al comitetului

1

.

după întoarcerea sa de la Adunarea de la Blaj, îi ţine în casa lui pe Ion Măr
gineanu din Dăt~şeni şi ~e fiu~ preotului rom~n"' ~n Budiu_ de ~îm~ie, cu car~
_ precum bănutesc - _discuta despre modahtaţlle de a tnsbga Şl ademeru
pop?rul cu şt~ri fal~e şi despre re~olta ce va ~rm~_din ac~ste~. s. us-numiţii
au fost văzuţ1 relativ recent de catre concentaţenu noştn, phrnbtndu-se cu
multă autoritate pe stradă. Rezultatul este deja vizibil: populaţia dă setnne
de nesupunere şi merge cu greu la slujba iobăgească. Vă rog să luaţi măsuri
pentru a pune capăt acestor m~nifestări evident_e.
"' .
Raportîndu-vă cele de mat sus, aştept ordtnele d-voastra Şl rămîn cu
tQa.tă stima servul un1.il al respectabilului don1.n jude nobiliar.
Bogata de Mureş, 23 n1.ai 1848.

Fii.lei Adam
Original. Arh. St. Cluj-'Napoca. Fond. Arh. comitat. Turda. Acte administrative.

nr. 755{1848.
1

V. doc. 203.
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Şaroş

pe

Tirnavă;

23 n1ai 1848

Dem SchaBburger l\riagistr at

u:

DaB allhier in Halwelagen bis noch alles ruhig ist die gestrige Schrekens N ac;hricht, als wăren auf der kleinen Kockel 3 Ortschaften durch die
Ungan1 in Brand gesetzt, hat sich dahin herausgestellt, daB in der N acht
vom 21 t. d.M. 12 Răuber in Vamos Udvarhely sich haben sehn lassen, welche aber von den Einwohnern zeitig genug bemerkt worden, so daB solche
gleich das ganze Dorf auf die Beine gebracht und auch mit den Glocken
Sturm gelăutet, so daB die Răuber Hor de die Flucht ergriffen. Die ·in der
· ·Gegend so nahe liegende Dorfem, dieses Stur!lllăuten horend, haben das
gleiche gethan und so hat man in 3 Dorfern zugleich Sturrn galăutet, hiedurch
das Gerucht entstanden, als wăren diese 3 Dorfer in Brand gesetzt. U.brigens sollen die Menschen da auch in der nernlichen Spannung' sein, wie wir.
Dies ist, was wir allhier wissen. Halwelagen am 23t. Mai .1848 ..
, Joh. Tobi Hann
Joh. Gănther Not.
Aus sichern Nachrichten- sollen von militarischer SeH:e von Szagor
aus auch gleich Patrolen ausgesendet u. Alles in der Ruhe gefunden - wird
hiemit kund gemacht.
Către

Magistratul

Sighişoarei

Ceea ce ştim este faptul că pînă în prezent la Hoghilag este linişte; vesfea
înspăimîntătoare de ieri, potrivit căreia pe Tîrnava Mică ar fi fost incendiate
trei localităţi de către maghiari, s-a lămurit; în noaptea de 20 mai, 12 hoţi
·s-au· arătat în· Oddhei; ei au fost însă··· observaţi din titnp de către locuitori
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de vdi şi nu veţi j1,1ra fidelitate sub ?teagul
-muri- ca trădători de patrie.
Tîrgu ~Iureş, 23. mai 1848.

destii~at eliberării

regelui,

-yeţi

Boer Antal junior, deputat al districtului Făgăraş
Imprimat: Arh. St. Budapesta. Fond. 1526. utani gyujtemeny. Az 1848/1849-i
forradalmora -vonatkoz6 myomtatvanyok. Foto: 19098
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Oar, 23 mai 1848
N"agy Melt6sâgu Melt6sâgos Csaszari, Kirâlyi Legg Fobb Ministerium!
Kegyelmes Uraink!
. :Mint az egek Ura tol es a folseges kiralyunkt61, s kedvelt Magyar ha~ank
t61 el valasztott fo elnokiinkhoz s leg fobb, legg kegyelmesebb atyankhoz,
bat9rkodunk ezen alazatos konyorgo leveliinkbe zart igaz panaszunkat a
nagy melt6sagu ministeriom nagy erdemu kegyes szinek eleebe terjeszteni:
A j6 isteni folseg nekiink alattval6 szegenysegnek, az hozza nyujtott
konyorgesiinkbe regen 6halytott kerelmiinket kegyelmesen meg halgatta,
es a felseges kiralytinknak s kedvelt magyar hazank nagyjainak s elnokjeinek
sziveket ··oda igazgatta; hogy rajtunk, alattval6kon, kegyelmesen konyoriilne
es· a sz'<?lgalat al61 fel szabaditana, mellyet j6 Isteniink igazgatasab61, a felseges
kiralyunkt61 s kedvelt magyar hazank ministeriurnatol kegyelmesen megisnyertiink 1 •
_
'·De szomoruan es panasz keppen kelletik foi jelenteni, mi szerent azon
orom erzesnek , mellyet nekiink a fOlseges kiralyunk s kedvelt magyar hazank
ministeriuma ki adott, az alabb ki jelelt pontokba tett elO adasokszeren erezhetoi nem lehetunk.
lor Ez ido szerent helysegiinkbe a foldes urak akaratjok altal azon
szavazatok hangzanak, mi szerent a ki hirdetett aldott torveny csak azokon
sziinteti meg a robotott vagy annak nem teljesiteset, kik urbarialis hellyen
telepiiltek, a kiknek szama az helysegiink lakossainak csak egy harmad
reszet is alig teszi, s ezek mar fel is vannak mentesitve a robot al61, a tobb
szamu lakosokat pedig robot alatt kivanjak marasztani, es mar eroltetik is
.robot _tellyesitesere, tovabba.
20r Ollyan anyatelkeken lak6kat kivannak robot alatt marasztani,
a kiktol az emlekezetiinket meg halad6 evektol fogva urbert, ad6zast, es minden
teherhordozast tellyesitettek, ez ido-szerent is tellyesitik es azon telkek nem
curialis, hanem ad6zas ala rekesztett foldekkel s retekkel voltak s vannak
~llatva. Nekiinkrobot alatt marasztott segenysegnek szivre hat6 fajdalom az,
· :hiinolatjuk aszt hogy a felseges kiralyunkt6l es kedvelt magyar hazank nagy
-tiszteletu ministeriomat61 szarmaz6 aldott torvennyel nem elhetiink, s annak
reszesei nem lehetiink holott tudjuk azt, hogy a felseges kiralyunk minden
alattval6in konyoriilni melt6ztat.
30r Mivel mi helysegiink szamosabb lakosai robot alatt maradtunk
mind az altal szembe tiino dolgokban leledzeni nem kivanunk, hanem jel, szavunk · az, hogy az kiadott aldott torveny mellett maradni es a· folseges
32-
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numai pentru aceia care sînt aşezaţi p:e locuri urbariale; dar numărul acestora
formează abia a treia parte· din totalul locuitorilor si ei sînt deja scutiti de
slujbe iobăgeşti. Pe ceilalţi locuitori, mult mai mulţi 'ra :n\unăr, iritenţioii'e·aziă
să-i ţină sub robotă şi chiar îi forţează la îndeplinirea ei;
2. [proprietarii de moşii] intenţionează să-i menţină sub robote pe acei
oameni care locuiesc pe sesii-mamă, deşi au suportat, nici nu se mai ştie din
ce an, şi suportă şi în prezent urbariul,· impozite, şi fel de fţl de sarcini; aceste
loturi ·nu sînt curiale: ele au fost şi sînt în prezent prevăzute cu pămînturi
şi fînaţe impuse la dări; pe noi, sărăcimea rămasă sub robotă, ne doare inima
cînd vedem că nu ne puten1 bucura şi nu putem fi părtaşi ai legii date de regele
nostru maiestuos şi de preaot.loratul guvem al patriei noastre scumpe; ştim
însă că măreţul' nostru rege binevoieşte să fie milostiv cu toţi supuşii lui;
3. majoritatea locuitorilor din comuna noastră, menţinută sub robotă,
nu vrea să rămînă în această situaţie care atrage atenţia; lozinca noastră·
este să rămînem lîngă sfînta lege ce s-a dat, -să fim gata la orice sacrificiu;
chiar a· ne da viaţ·a pentru maiestuosul nostru rege.
În vederea -rezolvării si remedierii acestei situatii triste, noi ne adresăm
preamăritului şi preaonorc{tului guvern imperial şi reg?-1, în care - după"
Dumnezeu- ne punem încrederea şi speranţa noastră. In calitatea voastră
de părinţi daţi de Dumnezeu, binevoiţi a fi milostivi faţă de noi în această
chestiune şi a ne oferi mîngîierea părintească. Vă rugăm, de asemenea să
binevoiţi a ne linişti şi a ne îmbunătăţi soarta şi situaţia noastră, a supuşilor
săraci:,. prin binecuvîntat a lege ce aţi adus; aşteptă1n răspunsul d-voastră
binevoitor la cererea şi rugămintea noastră umilă. Rămînem cu stimă şi
veşnică recunoştinţă slugile supuse ale preastimatului şi măritului guvern.
Comunitatea celor care. au· depus plîngerea.
· ·. Oar, la 23 mai 1848.
În legătură cu plîngerea înaintată mai sus, menţionăm că în localitatea
noast~ă, în afară de domnii proprietari de moşii, există 102 locuitori. Dintre
aceştia 33 sînt scutiţi de robotă, iar restul locuitorilor sînt menţinuţi în slujbe

iohăgeşti. Ultimii locuiesc pe sesii-mame vechi. Împreună cu cele 33 de per-

soane menţionate au suportat laolaltă robota, impozitul şi sarcinile comune.
Între cei mentinuti sub robotă cîtiva sînt concentăteni nemesi, care, neavînd
moştenire, au' pr~stat pînă acun{ slujbe iobăgeşti Şi au dat dijmă. Deşi sînt ..
aşezaţi pe sesii-mamă vechi şi pe sesii impuse, mulţi dintre ei locuiesc în clă
diri proprii, cumpărate pe bani.
Ne adresăm încă o dată cu plecăciune preamăritului şi preaonoratului
guvern cu rugămintea de a binevoi să ia în· considerare în mod corespunzător
cauza noastră tristă şi să judece conform spiritului său obişnuit de dreptate·,
dacă '[n-ar fi cazul ca] cei ce locuiesc pe urbarium tenor al alteţei sale Maria
Tereza, răposată şi cu amintire binecuvîntată, să fie scutţi de prestarea robo;;.
tei. Cu toate că localitatea noastră a dorit, nu a beneficiat de urbariu, deoarece
n-a putut, întrucît proprietarii de moşii nu au fost de acord.
Dat în ziuaşi anul arătat pe pagina cealaltă
după voinţa publică 2 •
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Satu Mare.~Acte adminis-

trative, 1848.
, 1 E vorba de desfiinţarea iobăgiei în comitatele vestice şi de mentalitatea ţărănimii
toate , ,darurile" veneau de la împărat ..
· ' a: Petitia a fost înaintată 'Ministerului de Justiţie al Ungariei, din partea comitatului
Satu ~:Mare, in ziua de 19 iunie 1848. ; ·
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maghiare şi celei române acest drept comun; astăzi; cînd unul din noi, ca·
raedic, s-a dus la un bolnav, iar celălalt, ca preot unit, a mers;la colegul său
suferind, preotul Ştefan Rai cu din 1\'[oardăş - nobilul scaun Mediaş -, saşii
din acest sat au năvălit cu arme peste noi la casa sus-amintitului preot ameninţîndu-ne iiÎ urmărind să ne ia viaţa; în urma repetatelor noastre cereri,
am scăpat de această intenţie rea, după ce am promis că nu· vom mai călca,
în lVIoardăş, întrucît altfel von1 fi împuşcaţi cu gloanţe. Văzînd acest lucru,
i-an1 somat pe saşii înarmaţi, care au năvălit peste noi, să ne spună din ce
ca.uză ne poartă duşmănie, cu ce am greşit faţă de ei; atunci s-au justificat
cu aceea că noi am vrea să-i Îlnpăcătn pe români cu ungurii; pe [români J
i-au cîştigat însă de partea lor Eşi dacă s-ar realiza împăcarea, saşii ar fi lipsiţi] de sprijinul promis al acestora; din tristul eveniment reiese clar situaţia
nefericită ce s-a creat pentru m.aghiar şi pentru român; de [acesta din urmăj
naţiunea săsească doreşte să se asigure, dacă nu s-a asigurat deja prin instigare. Onorată dregătorie, faptul că saşii din Moardăş aveau planuri realmente
răuvoitoare fată de noi si doreau să ne omoare, reiese si din intentia lui Sinuon Vlad, lo~uitor dir{ 1\IIihăileni; venind la 1\IIoardăş' să-şi aranje~e anumite
treburi, el a înţeles proiectul saşilor de acolo; văzînd că trecem cu căruţa,
după o mică ezitare, a vrut să iasă din hanul unde se afla, pentru a ne da de
ştire despre această intenţie rea a saşilor şi a ne întoarce din drum; dar mai
n1ulţi saşi aflaţi la han 1-a:u reţinut cll. puteri unite şi nu I-au lăsat să iasă din
casă; de altfel, saşii din Moardăş sînt instigatori la tulburarea liniştii şi securităţii publice; o dovedeşte aceasta şi faptul că ei sînt acei oa1neni care au
încercat să-i convingă prin toate mijloacele pe iobagii din Mihăileni să nu
mai presteze robote pentru stăpînii lor; şi acele puţine tulburări care au avut
loc în satul nostru se datorează instigării saşilor din Moardăş şi semenilor lor.
Acest umil raport al nostru l-an1 făcut pe de o parte cu scopul de a alina
insulta ce ni s-a adus, iar pe de altă parte pentru a se lua măsuri eficace preventive şi a se evita astfel pericolul ce ar putea cădea asupra ţării şi naţiunii.
Rămînem cu stimă supusă servi un1ili ai onoratei dregătorii.
Mihăileni, 23 mai 1848.
Szekely I{aroly, chirurg comitatens
Paul Leb, preot gâ~co-catolic din Mihăileni
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., ur. 9117j1848. Foto: 273 H-27318.
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Cluj , 24 tnai 1848
An Se. des k.k. hierlăndigen H. Commandirenden Generalen Freih.
v. Puchner Excellenz
Fiir die von Seite Eurer Excellenz abermals bewiesene Willfăhrigkeit,
den Wiinschen des k. Guberniums entgegen zu kommen, die ich aus der schătz
·baren Note vom 22-ten l.M.Z. 864 zu entnehmen die Ehre habe, statte ich
Hochderselben meinen verbindlichen Dank ab, und weringleich in Olah Delo
im Thordaer Komitat durch die zweckmăssig und schleunigst verwendete
1\Hlităr 1\Iacht die gefăhrdete Ruhe wieder hergestellt ist, so durfte doch die
453

inutilă

trimiterea acolo a companiei în discuţie; ea să fie trimisă în localităţile
rebele din :jurul Dileului; acolo con1andantul ei va lua legătura cu comisarii
. ,numiţi în· vederea restabilirii ordinii şi a dependenţei [iobăgeşti].
Cluj, 24 mai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1316/1848. Foto: 3160-3162.
1

V. doic. 181.
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Cluj, 24 ntai 1848
An
Seine des kk. Herrn Feld Thiarschallieutenants v. Pfersmann Hochwohlg~boren

Die durch den Hennannstădter Biirgenneister Ziegler mittels seinem
anschliissigen Berichtes vom 22ten L1VL Z. 155, mir vorgelegten und hier
g1e:ichfalls in Urschrift anverwahrten Schriftstiicke enthalten die Anzeige,
da.H zu Leschkirch am 19-ten 1.1VL n1ehrere auf offener StraBe stehende Szekler
Grenzer den nach Agnetheln in Dienstes Angelegenheit abgesendeten und
auf der Riickreise befindlichen Hermannstădter Stadtdiener Andreas Fallschăssl
ohne die geringste V eranlassung . angefallen, dens elben seiner W affen
beraubt und ·durch mehrere Stiche ·am Oberleibe verwundet hătteh und daB
das diesfalls in loco verfaBte gemischte Erhebungs Protokoll durch den Hermannstădter Stuhlsrichter Schreiber Seiner Excellenz dem Hl. Commandirenden Generalen , zur Ahndung und Genugthuung unterlegt worden sei,
daB ferner die auf dem Marsche befindlichen Szekler Grenz Soldaten in săch
sischen Ortschaften sich manche Gewaltstreiche erlauben.
In Folge dieses gebe ich mir die Eii.re, Euer Hochwohlgeboren dienstfreundlichst zu ersuchen, mir jene Anordnungen, zu welchen Hochdieselben auf
Grundlage dieses gemischten Untersuchungs Protokolls wegen Ahndung des
eingeklagten Excesses etwa veranlaBt sein diirften, eroffnen und auch unterdessen wegen Handhabung der nothîgen Disciplin unter den Grenzern und
Hintanhaltung ăhnlichen Unfugs das Erforderliehe verfiigen zu wollen~
Către

ilustritatea sa
Pfersmann

cezaro-crăiască

domnul feldmaresallocotenent von
. '

Documentele prezentate de judele primar Ziegler din Sibiu prin raportul
său nr. 155 din 22 mai, pe care le-am anexat aici în original conţin informaţia
că: la Nocrich 1nai mulţi grăniceri secui, aflaţi în plină ?tradă, 1-au atacat în
ziua de 19 mai, fără nici un motiv, pe slujbaşul oraŞului Sibiu Andreas
FaUschă.ssl, pe cînd se reîntorcea de la Agnita unde fusese trimis; i-au furat
armele şi 1-au rănit cu mai multe împunsături în piept; procesul verbal întocmit la fata locului de ancheta mixtă a fost înmînat excelentei' sale comandan:..

tului sup~em de către judele scăunal Schreiber pentru urmârirea şi pedepsirea

helyseg megzabolazâsa vegett a katonai segelyt, mihent arra fel fog szollittatni,
onnan adja ki, a hazai fohadi kormanyz6 o nagymelt6sâgâval ajânlâssal kozolven, onnan mai napon azon vâlasszât vettem: mikent a Berethalmi katonasâgot Kiskapuson kelletven hasznalni, onnan ez uttal segedelmet ugyan nem
8.dhat, azonban melt6sagodat e foly6 h6 2ldiken 512 es 513 szâmjai alatt felsz6 . .
lHotta legyen hogy mihelyt katonasagra sziiksege leend, a fohadi kormanyhoz folyamodjek, mivel Szebenbol a kivănt helyre egy szăzadot akarmely
idoben kikiildeni kesz leend.
Minei fogva melt6sâgodnak ajanlani kivăntam: hogy a sziikseg esetiben
egyenesen a fohadi kormanyhoz folyamodni es a helyseget is, hol arra sziikseg leszen - kijelelni ne terheltessek

Fogarasi Alkapitâny

J akab

Gyorgynek

Haz ai fohadi parancsnok bâ;r6 Puchner 6 N agy Melt6sâga e foly6 h6
21diken 512 es 513 szamjai alatt hozzâm intezett atiratanal fogva engemet
arr61 ertesitett, mikent az azon kornyekben levo katonasag felette csekely
szatna n1iatt a mundrai b~ersâg n1erenyes fellepese âltal gerjesztett aggodal-·
nwk elenyesztetese es a hasonl6 j elenteknek megelOzese vegett mas katonas:igat :M.undrara nen1 kiildhet, mint a Bianchi ezeredbeli azon szazadot,
mely jelenleg Fogarasban s kovetkezoleg l\1undrahoz nagyonkozel tanyaszik
es a Savoja Dragonyosok azon osztalyait, melyek Kornânăba es Als6 Venitzen l\1{ undrâhoz hasonl6lag nern messze szâllâsolnak' es ezen katonasagnak
a hely szinere leendo kiszallitasa irant a fogarasi var parancsnoksâghoz mihelyt
vagy a videki fo kapitany vagy pedig annak tâvolleteben urasagod âltal meg
fog talâltatni n1ar rendelkezett, sot Brass6ban szâllasol6 vezer ornagy Wollenhoffer urat is oda utasitotta legyen: hogy a lâzzadâs eseteben az azon videk
fo kapitanyanak vagy annak helyettesenek eloleges rnegtanâlâsâra, Bras6b61
egy szazad szekely katonasâgot a ki jelelendo helyre kiildjon ki.
Mit is urasâgodnak e foly6 h6 19diken 1237 szâm alatt bocsâtott intezkedesem nyoman a n1.aga alka'rnaztatasa vegett ezennel oly hozzâ tettel
ldvantan1 megirni: miszerent a katonai segelyellegelsoben is Mundrâra kiszâllvân, ott a meghomlott rendet oly erelyes fellepessel igyekezzek helyre hozni:
hogy 111âs helysegek ebbol peldat veve a hasonl6 merenyletek elpr6balasat61
elrettentessenek s âltalânoson a birtok szentsege 1neg6riztessek2 •
I~olosvart, mâjus 24 diken _1848.
Cmnitelui suprem al nobilului comitat al Albei de Sus
· 'Am primit raportul don1niei voastre, ce mi..:a fost adresat în 11 ale lunii
curente1 . Prin el solicitaţi aju'torul autorităţii militare staţionată la Biertan,
în vederea potolirii răscoalei din localitatea Vecerd; Am trimis acest raport
la. autoritatea respectivă, împreună cu propunerea comandantului suprem
şi am obţinut următorul răspuns: nu vă poate acorda ajutorul militar necesar,
deoarece armata staţionată la Biertan este solicitată la Copşa Mică; pe d-voastră v-a informat în 21 a Le., sub nr. 512 şi 513, că în cazul în care voiţi să
cereţi ajutorur militar, să apelaţi la comandantul suprem, care va trimite imediat de la Sibiu o companie. Doresc, de aceea, să vă propun ca în caz de nevoie
să apelaţi direct la comandantul supre1n, menţionînd totodată şi localitatea
în cauziL
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Ah das. Lobliche k.k. Generai ;Comn1ando Prăsidium.
Hundert SteinschloB Gewehre, welche fiir die in A.b.rudbanya bev.ollroachtigten Komissăre verabfolgt worden sind, werderi. von · Clausenburg
bis Karlsburg unter der nothigen Bedeckung gefiihrt.
Da· indessen von Karlsburg bis Abnidbanya von hieraus die nothige
Bedeckung nicht angeordnet werden konnte, so habe ich> mich veranlaBt
gefunden, um Zeit zu gewinnen, · den Herrn Frantz v. Horak k.k. General
Major, und Festungs Kommandanten zu Karlsburg, unlnittelbar zu ersuchen,
:n:othige Verfiigungen dariiber treffen zu wollen, daB die genannten Gewehre
auch von Karlsburg unter einer sicheren militărischen, von ilnn ailzuordnen:den Bedeckung bis nach Abrudbânya gefiihrt werden.
..
\Voriiber ich zugleich das Hoch Lobliche k. General Cornmando Prăsidium in Kenntnis zu setzen mich beeile .
.Klausenburg, den 2A. JV[ai 1848.
Către

domnul general maior Frantz Horrak, comandantul
Alba Iulia

cetăţii

din

Cele o sută de pusti cu cremene, destinate gărzii cetătenesti se ce va
forma la Abrud, au fost predate aici cOinisarilor Îlnputerniciti di~ acest oraş
pentru a fi duse de la Cluj pînă la Alba Iulia sub escorta necesară. Dar escorta
necesară de la Alba Iulia pînă la Abrud ·n-anl putut S:-0 asigur de aici. De
.aceea pentru a cîştiga timp, n1-am vă~ut silit să 1nă adresez direct domniei
voastre cu rugătnintea de a lua măsurile corespunzătoare pentru ca puştile
menţionate să fie transportate de. la Alba Iulia pînă la Abrud sub o escortă
militară, pe care o va asigura domnia voastră: D'espre acestea am informat
cdncoinitent şi onoratul prezidiu al Con1anda1nentului supren1.
Către

onoratul prezidiu

cezaro-crăiesc

al Co1nandamentului suprem

Cele o sută de puşti cu cremene destinate gărzii cetăţeneşti care se va
forma la Abrud au fost predate aici comisarilor împuterniciţi ai acest~i oraş
s,i vor fi duse de la Cluj pînă la Alba Iulia sub escorta necesară.
Escorta necesară de la.Alba Iulia pî'nă la Abrud nu poate fi însă asigurată
de aici. De aceea m-am văzut silit, pentru a cîştiga timp, să mă adresez direct
domnului Frantz von Horak, general maior cezaro-crăiesc şi comandantul
cetăţii Alba Iulia; [vă anunţ că] l-am rugat să ia măsurile corespunzătoare
pentru ca puştile menţionate să fie transportate de la Alba Iulia pînă la
Abrud sub o escortă militară sigură, pe care o, va pune la dispoziţie dînsul.
1\'lă grăbesc ~ă aduc la cunoştinţa onoratului prezţdiu al Comandei generale cele de n1a1 sus.
·
Cluj, 24 1nai 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1293/1848. Foto: 13147-13150.
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Cluj, 24 mai 1848

1

Fo Kormânyszeki biztos Gr6f Karatsai Sândor a Kirâlyi Fo Kormanynak 6120.1848 szâm alatt kelt rendeletefolytâbanjelenti:miszerent Rolos
megyei fobir6 Ujvâri Kârely, s tollvivo Bir6 Lajossal, foly6 h6 llken Pappfalvâra a katonasâggal egyszerre beerkezven, sa falusi kozonseget maga. elebe
idezven, ezt râ beszellessel s hârom fobb izgat6 elfogatâsâval sikerillt az engedelmessegre terîteni; honnan Berendre ât szâllvân a pappfalvi bujtogat6k
peldaadâserti megfenyitese utân ezek is a mellekelt kotlevel ertelme szen§·nt
engedelmessegre tertek. Holott is tartom.ânyi es fokormânyi biztos Szab6
J6zseffel magât erintkezesbe teven foly6 h6 12ken Topaszentkirâlyra szallott,
hol a bujtogat6k megfenyîtese utân a mellekelt kotlevellelaz uri szolgâlattetelt
biztositotta. Honnan 13kân Zsomhorra ment, mely kozonseg a borsai es
zutori kozonsegekkel csak menetele hallâsâra is foldes urukat szolgalati
keszsegiikrol biztositottâk. Minda;zonâltal a lâzit6ka~, s jelesen a zsombori ·
kisbîr6t megfenyitettek, az ut6bbit ~ varmegyei bortonbe is kisertetven.
Mâjus 14ken, mivel Drâgba es Csâki Gorb6n a rend, fokormânyi biztos
Szab6 J6zsef ertesitese szerent, helyre âllott, ât kelt Nagyalmâsra, a tamâsfalviakat es t6ttelkieket •rendre teritendo, kiket is a czoldi, kâsapataki~
bâbonyi es kokenyesi kozonsegeket egybe hivatvân, a birtokossâgot, ugy az
illeto eloljâr6kat .kihalgatvân, nemely bujtogat6k megbiintetese s nehanynak amegyei bortonbe kisertetese;altal a csendet helyre âllitani s T6ttelken
az uri szolgâlatot a mellekelt kotlevellel biztositani sikeriilt. Tovâbbâ jelenti,
mikent a nagyalmâsi lelkesz fia es segede a lakosoknak egyiitt nem tai-tasat
szemokre lobbantotta, s veszelyes nezeteket terjesztett, ugy mint: vârjanak
mig o balâsfalvi. gyulesrol vissza jon, mikor a szolgâlat irânti hatârozatot
· nekik ki hirdeti. Tovâbbâ, hogy olâhok tobben leven mint magyarok, ·ezek
oda magokat ne adjâk, nem egyesiilnek ok magyarhonnal, hane1n olâh orszâggal s tobb illyek. Figyelmet erdemel az is, hogy a tamâsfalvi helyseg jegyzoje, ki megyei iilnok is, a lakosoknak azop_ hatârozatâ t, hogy urat ne szolgâljanak, s valamely foldes ur arra kenyszeritene, harang felreveressel
fogjâk el az olyant - minden eroltetes nelkiil irâsba foglalta, s kiadta, mire
nezve ezen egyen megfenyiteset es hivatalâboli elmozditâsât ajânlja. Vegre
Bânffyhunyadra szâllvân, a csendet ott is helyre âllitotta, megfenyitven a
lâzit6kat. Magyarnâdasra mennipedig a vett nyugtat6 jelentes utân kiszâllani
feleslegesnek talâlta.
·
·
Comisarul gubernial, contele Karacsai Sândor [junior] conformîndu~se
ordinului dat de Guberniu sub nr. 6120/1848 raportează că: a sosit la Popeşti,
însoţit de soldaţi, în 11 a l.c., deodată cu prinî-judele [cercual] Ujvary Karoly
şi cu notarul Bir6 Lajos din c01nitatul Cluj, unde, prin convingere şi prin arestarea a 3 instigatori mai însemnaţi, au reuşit să readucă pe calea supunerii
mulţimea adunată; de aici s-au deplasat la Berindu, unde pedepsirea exernplară a instigatorilor din Popeşti a determinat populaţia la ascultare, după
cum rezultă din sensul scrisorii de înţelegere alăturată; aici [Karacsai] s-a
pus în legătură cu-comisarul comitatens şi gubernial, Szab6 J6zsef, ducîndu-se
în 12 a l.c. la Sîncraiu Alnîaşului; după ameninţarea instigatorilor a reuşit
să asigure şi acolo prestarea slujbelor iobăgeşti conform_ tocmelii anexate;
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de acolo a mers în 13 la Zimbor; numai la aflarea veştii că [armata] va face
deplasarea, locuitorii de aici, împreună cu cei din Borşa şi Sutoru i-au asigurat
pe proprietari că vor presta slujbele iobăgeşti; agitatorii aU: fost totuşi avertizaţi, iar pe judele din Zimbor 1-a dus la închisoarea comitatului; întrucît,
potrivit raportului comisarului gubernial Szab6 J6zsef, la Dragu şi Gîrbou
ordinea fusese restabilită, [comisarul gubernial Karacsai] s-a deplasat in
14 mai la Almaşu Mare şi i-a readus la ascultare pe cei din Tămăşeni şi Gălă
şeni; [la Gălăşeni] i-a chemat şi pe cei din Ţăudu, Bogdana, Babiu, Cutiş;
prin interogarea proprietarilor şi a dregătorilor, prin pedepsirea instigatorilor
si închiderea unora dintre ei, au reusit să restabilească si aici ordinea; învoiala
~nexată arată cum s-a obţinut pr~starea slujbelor iobăgeşti la Gălăşeni; in
continuare relevă că băiatul preotului din Almaşu :Nlare a făcut răspunzătoare
populaţia pentru că nu-şi uneşte forţele; totodată a răspîndit idei periculoase
şi anume să aştept~pînă cînd el se întoarce de la Adunarea de la Blaj, şi le va
comunica hotărîrea acesteia în legătură cu prestarea robotei; de asemenea,
fiindcă românii sînt mai numeroşi decît ungurii, să nu se amestece cu ei, să
nu se unească cu patria maghiară, ci cu cea română etc.; el atrage atenţia
şi asupra faptului că notarul din Tămăşeni, care este şi asesor comitateus,. a
aşternut pe hîrtie şi a publicat acea hotărîre a locuitorilor de acolo, că ei nu vor
· n1.ai presta robotă, iar dacă cineva va fi silit de proprietar la aceasta să se
aducă la cunoştinţă prin sunetul clopotelor; cere tragerea la răspundere şi
scoaterea din funcţie a notarului respectiv; în sfîrşit, s-a îndreptat spre
HlSedin; prin amenintareainstigatt>rilor a reusit să restabilească si aici ordinea;
la Nădăşel nu s-a ma'i dushdeoarece în unna'raportului liniştitor a considerat
de prisos să mai facă deplasarea~
Referat gul'ernial. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 6571/1848. Foto: 18171822.
1 Raportul comisarului regal datat în 18 mai a fost înaintat Gube:rniului în ziua
de l9 mai şi a fost dezbătut în 24 mai.
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ilulda, 24 ntai i848
Szalay Laszl6nak, Frankfurtba
A kiraly elutazasa Becsbol sok sejtelemre ad okot. Az olygarchak cseh
eredetuek avagy erzelmi1ek. :Mint nemet birodalom talan nem allhat rneg
Austria, mint slav inkabb. Hatalmas elem, lehet râ tamaszkodni, annyival
inkabb, mivel a nemzetiseg mlla meg tobb mint a szabadsâg. Fanaticus faj,
s ilyennel h6ditani lehet. Ha az _uralkod6hâi jârhat nem egyenes uton, ha
nem felejtjuk hogy meghittei, aristocraticus kilâtâsoknâl fogva is, slav
irânyuak, fol kell tenniink, hogy Jellasich vakmero eljâsara a Becsbol elutazâs,
Palaczky ministeri jeleltsege, az anti-magyar szellem a becsi lapokban, a
prâgai jelenetek mind osszekottetesben vannak. Slâv birodalom es a magyar
status elsiilyedese egyiitt jâr. 1
· Ez ellen kell keresnunk a nemet szovetseget, s a nemet szovetseg :Utai
az angolt, mely egy addig, mîg az angol ennek is tulsulyâ tt6l nem fel, a keleti
tengertol a feketeig es Adriaig.
N ekiink a slâv elem ellen angol es franci a kozremunkâlâsra van sziiksegi.ink. E nelkiil az aldunai tart'omânyokkal tisztâban nem lehetiink, melyek-
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din Praga, sînt toate în strînsă legătură. Imperiul slav şi prăbuşirea statului
maghiar merg. împreună 1 • Împotriva acestui [pericol] trebuie să căutăm
alianţa germană, iar prin alianţa germană cea engleză. Ele nu vor acţiona îm:preună pînă cînd englezul nu se va speria de preponderenţa aceasta [a slavilor]
de la Marea Baltică pînă la :Marea N eagtă şi Marea Adriatică.
Noi avem nevoie şi de conlucrarea anglo-franceză împotriva elementului slav. Fără aceasta nu putem fi în clar cu regiunile de la Dunărea de
Jos, care constituie cuibul permanent al conspiraţiilor românilor şi slavilor
împotriva 'noastră. De aici şi din Serbia se hrăneşte şi mişcarea croată, care
constituie un mare pericol.
Hrabovszky nu îndrăzneşte să publice sub autoritatea lui rescriptul
m.aiestăţii sale, care prevede subordonarea grănicerilor guvernului maghiar.
Ofiterii amenintă cu rechemare a camarazilor lor din Italia.
· ' Banul 2 n~ se supune; el convoacă pentru 5 iunie Dieta; a dat decrete
pentru alegeri; îndeamnă poporul la înarmare generală .. Noi am deschis un
împrumut naţional. Pesta a votat 200 000 ~de florini. Recrutarea continuă.
Cred că cei 10 000 de oameni vor fi nu peste mult împreună.
Părerea mea şi a lui Kossuth este să te duci în Anglia pentru a lua
legătura cu Palmerston. La întoarcere, ori tu ori Pazmândy să vă opriţi la
Paris, pentru a-1 căuta pe Lamartine. Noi trebuie să cunoaştem de aproape
ideile -an'lbelor guverne. îndeosebi Anglia are posibilitatea să colaboreze cu
noi. Şi interesele ei tind spre acest lucru. În jurul Dunării de Jos nu poate fi
o .dominaţie germană sau slavă; nu poate fi decît ce.a maghiară. Trebuie însă
să fim sprijiniţi de Anglia, ai cărei consuli îşi desfăşoară activitatea în principatele respective şi la Poarta otomană. Întrucît mişcarea slavă va săpa şi
mormîntul turcilor, ea nu poate privi nepăsătoare sudarea elementului slav,
care, separat, este nevinovat, dar unindu-se devine periculos.
Ar trebui interzisă vînzarea armelor şi a prafului de puşcă pentru regiunile din ţinutul Dunării de Jos. De multe ori depistăm asemenea transporturi: Noi avem însă nevoie de arme şi de praf d~ puşcă nu pentru a cuceri
cu ele, ci pentru a păstraintegrita,tea elementului şi a statului maghiar.
Caut~t-1 pe Blackwell, eventual şi pe calea corespondenţei. Foreign
Office-\11 ne refuză. Eu consider foarte oportune ideile lui [Blackwell] referitoare la Ungaria şi la· politica ei. Părerea lui este că trebuie să împiedicăm
unirea regiunilor slave. Să rămînă fiecare o regiune-federală, dar. cu limbă
separată şi cu autorităţi locale diferite; însă să depindă oaTectnn şi de noi.
El a schiţat deja un astfel de plan. Poate ţi-1 comunică.
Ar fi bine să vă puneţi în legătură rapidă cu el. Să vă expuneţi prin
m.emorii politica recomandată. Dar acest pas trebuie realizat şi poate fi făcut
numai cu multă precauţie.
·
Anexez acel docu1nent cu care, în caz de nevoie, vă veţi putea legitima.
Ştefan 3 a plecat azi Î'n zori la Vie'na şi la Innsbr.uek pentru a obţil}e
fie venirea maiestăţii sale [la Buda], fie înlăturarea banului [Croaţiei], precum
şi ~ extinderii autorităţii palatinului ?-supra Transilvaniei. Eătvos a plecat cu
el. Se vor reîntoarce în 3L Dumnezeu să fie cu voi.
Buda, 24 V 1848.
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi
Belfigyminiszterium. Elnoki iratok, nr. 112j1848. Foto: 595-596.

Leveltar_

- - -Autorul
- - -expune
- concepţia nobilimii liberale maghiare faţă de pericolul pe

1
care-1 reprezenta, pentru poziţiile ei în cadrul monarhiei habsburgice, lupta de emancipare a popoarelor
.slave,
2
Jellacic.
3 Palatinul Ştefan.
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csak tavolr6l sem kozelitethetik meg; ugyan azert valamint anem egyesiilt
piispok hasonl6 ertelemben utasitatott, ugy mas reszrol nekem a ministerium tudtomra adta, hogy minden a vallas kiilon1bsege miatt a lakossag
kozott eredhet6 surol6das sziil te karos k6vetkezesekert egyediil engem es
illeto lelkeszeimet veendi feleletre. Ez leven a ministerialis rendeletnek tartalma. - [ ... ] 1 A vallas kiilămbseg tehat a hiveket a polgari kozlekedesbe
egyaltaljaban mas vallasuakt6l ne idegenitse, ne zavarja, hanem minden
ember erant tiirelemmel es igazi szeretettel, felebara ti kemelettel kel leniok, tavoztassanak minden surol6dast es ingeriiltseget mely a vall;is kiiloinbsegbol eredhetne, hogy ha pedig mas vallasuakt6l megtamadtatnanak,
az illyen meg tamadasokat hitelesen be bizonyitva a megyei hivatal utjan
a. Ininisteriumnak jelentsek fel, valamint nekem is iidorol iidore meg pedig
azonnal, mihelyest oly eset felmeriilend.· E szerint tehat mi a felel6seget ezen
rendeletiink altal magunkt6l elharitjuk, az egesz feleloseg a Lelkesz Urakra
haromolvarr hogy ha ezt telyesiteni es megtartani elmulasztanak. Egyebbirant
fo pasztori aldasunkat adjuk
Nagyvâradon az 1848-ik ev mâjus h6 24en
1

j6akar6juk Vazul piispok

24 mai 1848.

Circulară către preoţii

bisericii [greco-catolice]

La 15 ale lunii curente am primit sub nr. 106 dispoziţia ministrului
cultelor şi instrucţiunii publice, potrivit căreia mi se cere să mă străduiesc
a-i îndemna pe enoriaşi prin intermediul preoţilor la: încredere reciprocă
.cetăţenească; promovarea iubirii; abandonarea trecerii de la o religie la alta;
·cu alte cuvinte, să ne străduim să îndepărtăm fricţiunile dintre enoriaşii
celor două biserici [româneşti] pentru a se întăriiubirea şi fraternitatea civică;
in felul· acesta, noi toţi, fii şi cetăţeni ai patriei, pe lîngă menţinerea ordinii
:şi liniştii publice vom avea posibilitatea de a savura milostenia cea mai binefăcătoare a libertăţii, pe care numai fraternitatea· reciprocă o poate genera;
fără ea înflorirea patriei comune nici pe departe nu se poate realiza ; epis~opul
ortodox a primit dispoziţie asemănătoare; în acelaşi timp ministerul mi-a
atras atenţia că numai eu şi respectiv preoţij mei vom fi făcuţi răspunzători
pep.tru urmările dăunătoare ce s-ar ivi în sînul poporului datorită fricţiunilor
cauzate de deosebirile de religie.
Acesta ar fi conţinutul decretului minisJerial. [ ... ] 1 . Prin urmare,
deosebirile de religie să nu înstrăineze şi să nu tulbure nicidecum apropierea
civică a celor de alte credinţe. Voi trebuie să fiţi cu răbdare şi să daţi dovadă
de o atitudine prietenoasă, îngăduitoare, faţă de fiecare om. Să îndepărtaţi
orice divergenţă şi agitaţie care ar proveni din deosebirea de confesiune:
Dacă veţi fi atacaţi de cei de alte religii, asemenea fapte să le aduceţi la cunoştinţa ministerului, împreună cu dovezi autentice, pe calea oficială comitatensă, iar din cînd în cînd şi mie, şi anume de îndată ce se va ivi un asemenea
caz. Deci, dacă se va neglija îndeplinirea şi executare'a acestei circulare a
noastre, noi ne declinăm răspunderea care va trece în întregime asupra dom-
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nilor

preoţi.

De altminteri

vă

aducem binecuvîntarea

noastră

superpasto-

rală.

·Oradea, la 24 mai 1848.
Binevoi torul vostru episcop Vasile

m. P~

Copie. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i Miniszteriumi Leveltar~
Vallâs-es Kăzoktatasiigyi Miniszterium. Elnăki iratok. 1848. Foto: 1295- 1297~
1 Circulara reflectă grija autorităţilor .nobiliare de a nu fi periclitată ordinea constituită.
<Jin cauza fricţiunilor dintre greco-catolici şi ortodocşi ca urmare· a unui prozelitiem agresiv.
Intrucît această parte a documentului conţine exclusiv probleme. cu caracter bisericesc, fără.
legătură cu evenimentele revoluţionare, ea a fost omisă.
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[ Ot·adea, 24 mai 1848]
Felj egyzese
Azon gorog sz•ertartasu egyesultroman egyeneknek, kik kepessegok
es erdemok szerint a Inagyar minqen Ministeriun1ban hivatalra al61 irtt
altal ajanltatnak:

Bihar vcirmegyebol gorog egyesult egyhcizi megyebol
1. Gozman Janos, volt szentszeki es n1egyei tiszti ugy:ved, jelt:nlcg
orszaggyulesi kepvise16 barmely febobb hivatalra alkaJmatos.
2. Vlâd Alajos, ugyved, es Krass6 megyei kepviselO, alkaJmatos~
3. N yisztor J 6zsef, ugyved, j elenleg a Vallasi es Kozoktatâsi Ministeriumnal fogalmaz6, szeptehetsegu, eros es j6 szellemu s szorgalmatos hivatalnok, ki mar honnunk a talakulasa elOtt is 5 evig a Volt helytart6 tanac~ nal
szolgalt; a ministeriumnal pedig ennek kezdette 6ta folytonossan erelyesen
mukodik, ki akar titkarnak, akar tanacsosnak igen alkaJmatos es ajanlhat6,.
kinek ugyesegerol a status titkar is tanuskodhatik.
4. Paskutz Karoly, volt szentszeki ugyved, jelenleg Bihar megyei
al jegyzo, mindenre alkalmaztathat6.
5. Ilj abb Nyisztor J 6zsef, palya vegzett, jelenlfg a vallasugy ministeriumnal fizeteses irnok, elOleptetesre ajanltatik, ugy,
·6. Sorban Janos, ugyan ott fordit6, valami·nt
7. Blazsovics Janos is, ki jelenleg szinte a vallasiigy ministeriumnal
fizeteses gyakornok.
Irnoknak es gyakornokoknak ajcinltatnak
a: Roman J6zsef
b: Bozontay J 6zsef, palya vegzett.
M cirmaros;".megyebol
1. Mihaly Gabor, Marmaros megye alispanya, jelenleg orszaggyulesi
kepviselO.
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Onorată dregătorie!

De la ultimul raport am primit informatii noi. Ele sînt nelinistitoare.
Onorata dregătorie va vedea din cele. de sub .A şi B că preotul grec~-catolic
Nicolae Vlăduţiu din Bogata de Mureş i-a pus nu numai pe cei de religia
lui, ci şi pe mulţi unguri să depună jurămînt pentru împăratul român -'---- cum
-îi spune eL ·Din punctul C veţi vedea că la Lechinţa [de Mureş] românii îi
înjură pe ungurii colonizaţi de către curtea domnească. Precum reiese din
informaţiile de mai sus împrejurările sînt .de aşa natură la Bogata de Mureş,
că fiului preotului din Budiu, Alexandru Pop, şi lui Ioan Mărginean din Dătă...,
şeni, care îşi continuă instigările, li se alătură şi preotul de acolo. De aceea.
nu putem spera să se restabilească liniştea publică. Mai mult, putem să ne
aşteptăm la mişcări. Iată de ce nu putem să nu ~ă cerem de a nu lăsa plasa
Bogata_ pe deplin fără. armată. De asemenea de a admite ca armata, cînd
o vom solicita, să se deplase~e :peste tot cu noi, să. ne dea ajutorul necesar.
Vă rugăm, prin urmare, cu toată stima, onorată dregătorie, să dispuneţi ca.
armata să nu părăsească plasa Bogata, pentru a nu rămînefără ajutor militar.
Totodată, să-i aduceţi la cunoştinţă să ne dea ajutorul necesar imediat ce-l
.vom solicita. Vă rugăm cu respect să trimiteţi dispoziţia la Budiu, unde vom
merge mîine dimineaţă şi unde vom sta pînă în ziua următoare, dacă nu va
interveni ceva. Kemeny Farkas a fost chemat acasă. Boer Simon şi-cu mine
a trebuit să ne deplasăm în părţile muntoase. În sfîrşit, vă rugăm .să-1 împuterniciţi pe judele nobiliar Zambler Gyorgy să ne înlocuiască pînă laîntoar. cerea noastră. El a fost şi pînă. acum împreună cu noi şi cunoaşte bine împrejurările de aici. încolo rămînem cu stimă supusă servi umili ai onoratei dregătorii.

Dileu Vechi, 24 mai 1848.
Kemeny · Farkas.
Boer Simon
Origin:zl. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Turda. Acte administrative_
nr. 758/1848.

247.
Turda, 24 mai .1848
En tegnap ket stafetât expedialtattam, mint bizottmânyi tollvivo,.
egyiket az olâhdelloi biztos urakn~k, melyhez csatolva kiildottiink ki egy
katonai rendeletet, az Olâhdellon levo katonasâg kormânyâhoz; ebbe - a.
foispân ur o nagy.sâga tudâsa szerent - az voit rendelve, hogy a katonasâg
a biztos urak vezetese alatt a kozelebbi helysegekben kiiitott mozgalom le
csendesittesere is seged~lemmellegyen, s ahoz kepest utasittattak is a biztos.
urak, mint a N agyiklândi, mind mas helysegekben leheto zavarok lecsendesitese eszkozlesbe .vetelere. A mâsik stafetât kiildtiik ugyan csak Olâhdellore,.
Boer Lajos es Zâmbler .âltali bodoni esemenyek feljelentese kovetkezteben~
Ebben a bodoni zavar)ecsendesittese is bizottmânyilag kotele~segeve tetetett
a biztos uraknak. Ezt a rendeletet ket peldânyba kiildtiik el, egyiket a .Boer
Lajosnak szoll6 levelhez mellekelve, a. mâsikat estafetaliter. A mint a mai s.
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-ezen ut6bbi btztosi jelentesekbollatom, a fennebi katonai rendelet vagy nem
=ment meg~ vagy mas targyu volt, mint a mit fojspan o nagysaga mondott.
Ezt nem hiszem, igaz tehat, hogy nem mentmeg. Es ugy la tom, hogy az utols6
:stafetat sem kaptak a bar6ek, mert abba az is megvolt irva, hogy a bar6
bizhatja Boer Simonra a dolgot, s maga haza }oheL Ily allasban a projectu:mot nem csak elfogadom, de szuksegesnek anyival is inkabb tartom, mivel
.a foispan 6 nagysaga honap kijon, s celszeru lenne meg ott lete alatt, valamit
·eszkozolni e targyban.
Velemenyem szerent, ha a stafeta a foispant benn nem kapna, s mar
.az elOtt ki indult volna, a dolog nagy zavarba jonne, ezert szinte be Jehetne
.a foispan ·kijovetelet varni 1 .
În calitate de secretar al comitetului, ieri am. expediat două ştafete;
·una către domnii comisari la Dilel1 Vechi; i-am,anexat un ordin militar adresat
-con1andamentului armatei din Dileu Vechi; după cum este informat domnul
~.comite suprem, prin el s-a ordonat armatei ca sub îndrumarea domnilor co;misari să dea o mînă de ajutor pentru Uniştirea mişcărilor ce s-au manifestat
1în localitătile învecinate; cealaltă. stafetă a fost trimisă tot la Dileu Vechi în
urma rapo~rtelor făcute de Boer L~jos şi. Zambler în legătură cu evertimentele
·din Budiu; prin această ştafetă domnilor comisari li s-a trasat sarcina_ ·de a
linişti spiritele agitate din Iclan:du Mare; ordinul l-am expediat în: două
ţxe1nplare; unul, anexat scrisorii trimise domnului. ·Boer Lajos.; celălalt prin
.ştafetă. Din raportul pe .care l-am primit astăzi de la: comisar reiese că ordinul
militar de mai sus ori nu a ajuns l;:tlo~ul de,destinaţie, ori a avut .alt conţinut
decît cel cunoscut d'e domnul comite suprem. Ultima [presupunere]. nu o
<:red totuşi. Cred însă că ordinul n-a fost primit .. Am constatat, totodată,
·că nici baronul n-a primit ultima ştafetă, în care i s-a adus la cunoştinţă că
.are învoirea de a-i încredinţa lui Boer Simon/ rezolvarea problemelor pentru
ase putea întoarce acasă. Într-o asemenea stare a lucrurilor nu numai că accept
proiectul, ci îl consider necesar. Cu atît mai mult, cu cît comitele suprem va
veni mîine încoace. Ar fi bine să obtinem cîte ceva în această chestiune, cît
timp mai este acolo. După părerea ~ea lucrurile s-ar încurca, dacă ştafeta
nu va ajunge le comitele suprem; iar acesta ar porni la drum între timp. Ar
trebui, aşadar, să aşteptăm venirea comitelui suprem 1 .
Concept. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Turda, Acte administrative,
nr. 758/1848.
1

Conceptul a fost redactat de Gatffi J6zsef

Co1·neşti,

şi

Tarsoly Gergely în ziua de 24

ma~

1848.

24 mai 1848

Nagy 1Vlelt6sagu Gr6f, Fo .Kormanyz6 Ur! Kegyelmes Uram!
.

Ezen nemes szekben a kozelebb el telt tizennegy napok alatt leg kl.ssebb
mozgalom sem adta elo magat, kiveve ket korulmenyt: .egyik, hogy 'foly6
h6 13ik napjan ket Belso Szolnok megyei Kese helysegi Iszai Lup es Haragos
Toma nevu olah emberek a tordai hidon at nem bocsattatvan, al uton egy
olâ.h vezerlete alatt az Aranyoson a szentmihalyfalvi reven aLjottek,.. es le
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tart6ztatvan, miutan egyik nyilvanitotta volna, hogy juh va~arolni mennek
Marosvasarhelyre, a mas tisztan kinyilatkoztatta, hogy Balasfalvaramenend6k a gyulesbe, s nem leve nallok semmi meghiv6 level szorosab kerdore·
vonatlak, ki vilagolvan, hogy val6saggal a gyulesbe menni szandekoznak~.
vissza utasittattak foly6 h6 15en Bels6 Szolnok megyebe Kese falujokba 1 ~
A masik az: hogy foly6 h6 17ik napjan egy nemes Torda megyei felsofiigedi Belgyan nevu olah azt nyilvanositvan az als6 jarasi dulb biztmnak,.
1niszerent nalla mint egy 40 vagy 50 puska .es pisztoly cs6 vagyon kesziiloben,
mivel 6 meg tudj a azokat csinalni; ezen. kăriilmenyt nemes Torda megye·
melt6sagos f6 ispanjanak a sziikseges intezkedes tetel vegett majus 18an
fel jelentettem es altal irtam.
Mit is nagy melt6sagodnak idei Aprilis .4r61 673 szâmu rendeletere a_
mid61). fel jelentenem, n1ely tisztelettel maradtam nagy melt6sagodnak alazatos ·szolga j a
·
Sinfalva, Majus. 24n 1848.
Dindar Antal,. fo kirally bir6Excelenţa

voastră

domnule guvernator! Binevoitorul meu domn t

În acest nobil scaun n-a avut loc n1ci cea mai mică miscare în ultimele
patrusprezece zile. Au existat totuşi două excepţii: prima ar' fi că în ziua de
13 l.c. doi români, Isaia Lupu şi Toma Hărăguş din localitatea Chesău,
comitatul Solnocu Interior, au fost opriţi, dnd au vrut să treacă peste podul
de la Turda. Ei au venit pe căi ilegale trecînd Arieşul cu bacul de la Sînmihaiu
de Sus, fiind conduşi detin alt rom~·n. După ce au fost reţinuţi, unul a afirmat
că intenţiona să mea:rgă la Tîrgu J\!Iureş pentru a cumpăra oi. Celălalt a
declarat insă deschis că au pornit spre Adunarea deJa Blaj.
Întrucît nu dispuneau de nici un fel de act de chemare, au fost interogaţi
mai .aspru. A apărut a~,tfel clar că intenţionau srt plece la Adunare. Au fost
îndrumati să se reîntoarcă acasă in satul Chesău din comitatul Solnocu Interior1. '
. Cealaltă chestiune se referă la declaraţia făcută judelui nobiliar din plasa.
de_ jos a nobilului comitat Turda, îrt· ziua de 17 I.c., de către un român cu
numele Beldean din Ciugudu de Sus, şi anume că dispt:ne de 40 sau 50 de
ţevi în pregătire, el tiind în stare să le 'transforme în puşti şi pistoale. Despre
acest fapt v-a raportat .în scris, în ziua de 18 l.c., excelenţa sa domnul comite
suprem al comitatului Turda, pentru a lua'măsurile necesare.
Raportîndu-vă· cele de mai sus conform ordinului 673 din 4 aprilie a.c.,.
rămîn cu adînc respect al exc~lenţei voastre~
Corneşti, 24 mai 1848.
Dindar Antal, jude regal suprem
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1333/1848. Foto: 3167-3169.

1

V. doc. 349, vo1. III.
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249
Bîrghiş,-

24 mai 1848

Tekintetes Tiszti Hivatal!
A mai napon elebb ·is magamhoz hivattam olâhivanfalvi reformâtus
lelkeszt tiszteletes Râkosi Dani ·urat, s ki kerdeztem azon hitre,· miszerent
olâhivârifalvi Iosziv Greku meg keresztelkedett zsid6, Balâsfalvâr61 ele
joven azt beszelte volna, hogy Balâsfalvân el hatân)ztatott mi szerint a
magyar irâs csakis (engedelemmel irva seg dorgOlni val61 ) mire a tiszteletes
ur azt felelte, hogy azt valaki mondotta a tiszteletes urnak, dehogy ki,
el felejtette; tovâbbâ 2-or ele hivattam Istvân Samu, tekinfetes Szalânczi
Lâszl6 ur dominalis bir6jânak noit, Juliskât, - ki szemibe mondâ Josziv
Grekunak azt, mi szerent a mult heten csutortokon el menven J osziv Grekuhoz pâlinkâert, kinek is az oldal hâzâban levo âtalagjâb61 pâlinkât advân,
igy szolla a bir6nehoz: - "Hallod.":"e asszonyom: erigy mond meg a papnak,
Râkosi uramnak, hogy rollam ne beszellyen, mert ha rollam beszel, az oregek
-elebe visz;em, azonba neked azt mondom es mond meg a.papnak is, hogy ti
magyarokul hallgassatok reânk olâhokra, mert. hâ nem, ollyan verekedes lesz
itt olâhok es magyarok kozot, hogy ver patak follyand; mert, mii olâhokul
oszve vagyunk eskuve" 2 • Ezen beszedere irt J osz~v Greku tagadj a, mi
szerent verekedest emlitett volna, csakis azt mondj a hogy a papnak izente
volna, hogy rolla ne beszellyen, mert oregek elebe viendi; .ugy azt is mondotta,
hog~; Balâsfalvân oket meg eskettek, hogy egymâst egy csep verig ne hadjâk.
Tekintetes tiszti hivatal- azt adia fel melt6sâgos :f{okosi Sigmondne Pâlfi
Theresia asszony, hogy a ·mult he'ten, · szeredân J osziv Greku, oda menven,
mellyen levo hârom koJ{ârdâval, ottan mondotta mi szerent mâr a magyarnak
le jârt, me'rt az olâhok kezet fogtak a szâszokkal, ezen mondâsât Josziv
Greku oda kivânya m6dositani, · mi szetent csak azt mondotta, hogy mâr
-olâ.h irâssal lehet lehetseges irni - es menni . Tekintetes tiszti hivatal, ezen
keresztelkedet izraelita hiheto celt61 meg van vesztegetetve, mivel elottem
is gorombâul viselte magât, kentelen voltam csak nem kemeny eszkozokhoz
nytllni ··. s · igy illendosegre hozhatni; tovabbâ tobb helyeken beszelte, hogy
az erdelyi olâhok - Olâhorszâggal, Moldovâval; egyesulni fognak, egy sz6val
semmi beszedu ember es meresz; ezt peldaadâsra j61 meg buntettni igen hasznos lenne. Mi utân ezen irâsomat be vegeztem es az irt zsid6t Mârtonfalvăra
be ·vinhi parancsoltam, szembe mondâ hogy neni megyen, mert ki veszik
mâsok, ha en el nem bocsâttam kezessegen. Szemeibol judâsi boszus indulat
mutatkozyân, alazatosan jelentem, hogy ezen alkalomnial-az eskii elo hoz6dvân, elehivattam a dis uni tus papot, s meg. kerdezten az Balâsfalvân le tett
hit arânt, de halvân, hogy az ithon val6 nepek meg esket~sekre.. is formulare
van killdve, ez irânt is a papot meg kerdeztem, s meg mondvân, hogy vanele kertem, es a papnâl fel olvastattam: de val6jâba tobb mint a csâszâr hussegerol szoll6, mert a val6sâggal lâzi tt6 ki tetelekkel tellj es. Ezen alâzatos
jelentesem mellett alâzatos tisztelettel marp.dok tekintetes tiszti hivatalnak alâzatos szolgâja
Biirkos, mâjus 24-en 1848.
Szoboszlai B. ·Lajos, szolgabir6
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Onorată dregătorie!
Astăzi l-am chemat în faţa mea pe părintele Rakosi Daniel preotul
reformat din Ighişu Vechi; l-am întrebat în legătură cu acea ştire potrivit
dtreia Iosif Grecu, evreu botezat din Ighişu Vechi, ar fi declarat că la Bla}
s-ar fi hotărît ca scrisul unguresc să servească nutnai (cu iertare fie spus, la
ştersul fundului) 1 ; domnul pări!lte a răspuns că cineva i-a zis [ceva .~semă...;~
nător], dar a uitat cine anume. In al 2-lea rînd am chemat-o în faţa mea pe
J uliska, femeia lui Istvan Samu, judele domenial al respectabilu_lui domn
Szalanczi Laszl6; ea a afirmat în faţa lui Iosif Grecu că săptămîna ti-ecutrt~
în ziua de joi, cînd s-a dus la el după rachiu, acesta, dîndu-i băutura în
camera alăturată, i-a zis: "Auzi tu femeie, du-te la preot, la domnul Rakosi,
şi spune-i să nu vorbească despre mine, fiindcă dacă declară ceva îl aduc în
faţa bătrînilor; ţie îţi spun însă şi tu să-i comunici preotului, că voi ungurii să
ne ascultaţi pe noi, pe roril.âni; dacă nu, o aşa bătaie va fi aici între români
şi maghiari, încît va) curge pîrîu de sînge 2 ; noi, românii, sîntem îriţeleşi, în
tot cazul, între noi". ,La aceste cuvinte, .menţionatul Iosif GreCli neagă că ar
fi vorbit de bătaie; recunoaşte doar că i-a trimis vorbă preotului să nu vor-:
bească despre el, fiindcă .îl aduce în faţa bătrînilor; a mai declarat că la Blaj:
au fost puşi să jure că nu se vor lăsa unul pe altul pînă la ultima picătură
de sînge.
..
Onorată dregătorie! Doamna Kokosi Sigmondnenăscută Palfi Therezia,
afirmă că. miercuri, săptămîna trecută, Iosif Grecu a venit la ea cu trei cocard~
pe piept şi a spus că vremea ungurilor a trecut, deoarece românii au dat
mîna cu sasii. Iosif Grecu voieste să se corecteze aceste cuvinte, în sensul că el
.ar fi dedar~t numai atît, că d~ acum înainte se va putea scrie şi merge [şi] cu
scrisul românesc.
,
Onorată dregătorie [!]. Acest evreu botezat este cu siguranţă mituit.
Intrucît şi în faţa mea s-a purtat grosolan, am fost aproape nevoit să folosesc
mijloace mai dure pentru a-1 aduce la bunăcuviinţă. El a afirmat în n1ai multe
locuri că românii din Transilvania se vor uni cu Tara Românească si Moldova.
Cu un cuvînt este un on1 neruşinat şi de nimi~. Consider că pedepsirea lui
exemplară ar fi foarte utilă.
· Terminînd această scrisoare am ordonat ducerea numitului evreu la
Metiş. Atunci mi-a spus în faţă că nu va.Il?-erge, deoarece va fi eliberat de
alţii, dacă eu nu-i qau drumul pe garanţie. In ochi se putea vedea o privire
răzbunătoare. Vă raportez că în legătură cu problema jurămîntului l-am chemat la mine pe preotul ortodox; l-am întrebat despre jură-mîntul depus. la
Blaj; de asen1enea în legătură cu formularele trimise pentru a depune jură
mîntul şi populaţiei de acasă, despre care --am auzit; mi-a spus că ele există;
le-am cerut şi l-am pus pe preot să le citească.; de fapt este vorba de mai mult
decît credinta fată de în1părat, fiind pline de expresii răzvrătitoare. 'Adresîn-du-vă acest ~apor't umil, rămîn servul supus al onoratei dregătorii.
.
Bîrghi ş, 24 mai 1848.

Szoboszlai B. Lajos, jude nobiliar
Original. Ar.h. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Alba de Sus. Acte administra":'.
tive, nr. 826f1S48.
1 impricinatul s-a referit la actele eliberate în limba ma-ghiară de
în 1848.
·
2 E vorba de simple zvonuri şi insinuăl'i, carţ:! vor circula cu
printre români, cît şi printre maghiari.

autorităţile

nobiliare

pînă

insistenţă

în 1848 atît
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Abrud, 24 mai 1848
A Nagy Melt6sâgu Fo Kormânyz6n.ak.
Abrudbânya, 1848 Punkosd: .h6 24en.
A mejj tisztelettel, bovebb folvilâgositâsul ide csatolt ket darab zâ:ratekokb6l melt6ztat ât lâtni. nagy ·lnelt6sâgod, hogy az itt~ni olâh neppel
.szemkozt nem csak maga a magyar nep; mely minden pillanatban felkoncoltatâsât vârja, hanem tanâcsun~ is mino aggaszt6 lielyzetbt;n vagyon 1 ; s
·midon a felzaklatott kedelyek annyira fel vagynp.k m~r csigâzva, hogy a tev
_utra vezetett tudfttlan nep fektelepsege a tanâcsot ţs _eleg vakmero meg rohanni, tokeletes meg gyozodesl vehet a felol, mi sz.erent nem csak e t6r·venyhat6sâg magyar ajku lak6i; hanem az 'egesz hon a veszely szelen âll;
s mind ezen kitoressel hatâros merenyletek leg f6vebb oka az, hogy a J?.epet
iev utra vezeto bujtogat6k latjâk, mikep a kozigazgatâs magâra hagyatott:sâgâban elegtelen az ok fekezesiikeţ csa~ ineg_ ki.serteni is.
Ennel fogva, a nemzet, inagunk. es a haz a erdekeben, a leg. melyebb
·tiszteleţtel, fiui bizodalommal kerjuk nagy melt6sâgodat, melt6ztasson a leg
.sietobben e vârosra leg alâbb .egy s~âzad katonasâgot .kiildeni: annyival
inkâbb, minthogy a balâzsfalvi .olâh gyules olta me)ytol a kedelyek le csillaJ>ulâsât vârtuk- a magyarok irânti gyulolseg. fokonkent minden 6râban
. szemlâtomâst novekszik 2 • Sietoleg. vigasztal6 vâlaszt kerve, mejj tisztelettel
vagyhnk.
Expediâltatott 1848 Pi.inkost h6 24en· Dersi Andrâs fojegyzo âltal
Prea ilustre guvernator suprem!
Abrud, la 24 luna rusaliilor, 1848
Din examinarea celor două· ~nexe pe care le alătur aici cu mult respect,
·pentru o mai bună informare măria: voastră veţi binevoi a constata situaţia
:îngrijorătoare în care ne afLăm in raport cu populaţia română de aici, atît
locuitorii maghiari, care se aşteaptă în fieyare clipă să fie extenninaţi 1 , cît
~şi consiliul nostru. D-voastră puteţi .să vă daţi seama pe deplin că atunci cînd
:spiritele tulburate sînt atît de iritate, ,iaţ poporul neştiutor amăgit este destul
de îndrăzneţ să atace în necump~tarefl.lui chiar şi consiliul, pericolul atîrnă
nu numai asupra populaţiei }':ţlagh,iare. din teritoriul jurisdicţiei, ci şLasupra
întregii patrii. Cauza principală a acestor tentative, ce prevestesc explozia,
·este faptul că instigatorii, care conduc poporul pe o cale greşită, constată
·incapacitatea administraţiei de a le frîna prin forţe proprii.
Ilustritatea voastră, ca urmare, vă rugăm, cu încredere şi cu cel mai
:mare respect, să binevoi ţi a trimite grabnic în acest oraş cel puţin o con1panie
,de soldaţi în interesul nostru, .al naţiunii [maghiare] şi al·patriei. Aceasta cu
atît mai mult, cu cît, după Adunarea de la Blaj, de la care am aşteptat liniş
'tirea spiritelor, creşte în mod vizibil, di!l qră în oră, duşmănia împotriva ma·
_ghiarilor 2 ,
-474

Aşteptăm grabnic răspunsul dv. de încurajare. Rămînem cu 1nult
respect.
Expediat la 24 luna rusaliilor de către notarul Dersi Andras.

Extras

-------

o~iginal.

Arh. St. Budapest<;., Fond. G. P., nr. 9012/1848.

1 Este vorba evident de teama funcţionarilor locali ~1aghiari datorită abuzurilor pe·
care le-au săvîrşit faţă· de iobagii moţi.
2 În nici un caz duşmănia moţilor nu ·se îndrepta împotriva tuturor maghiarilor dia
Abrud, ci numai contra funcţionarilor abuzivi ai domeniului Zlatnei.
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Abrud, 24 mai 1848
Az Abrudbânyai Tanâcsnak 1848k esztendo Punkost hava 24en tartatott rendkiviili iileseben.
330. Fo Bir6 atyankfia jelenti hogy tanâcsunkot azert volt kentelen
ily j6 koran, es a mai rendes iilest m.eg elOioleg rendkiviil gyujteni be, hogy
a jelenkori orszagok szerte mutatkozott, es el hatalmazott mozgalmaknak
kis hazankba az olah.felekezetiiek keblebe tamadott tiizenek, a rend bontasra
es kitoresre val6 hajlomnak es kesziiletnek a kozelebrol Balasfalvan tartatott,
olah nemzet gyules kovetkeztt~ben remelt lecsilapodasa es elszunese helyett
ellenkezoleg, es a leg vegsq ponton val6 allasa mutatkozik, s kiilon'oson, a
verespataki olah lakosoknak a mai napon tartand6 tanacsi rcndes iillesre
celba veft berohanasa tobb varosi hiitosok altal jelentetett be,- minek
kovetkezteben kebli rendor igazgat6 Di6szeg~ Samuel atyankfia azt jeienti,
hogy a tegnap elOtti napon tartatott vasar alkalmaval Verespatakon lak6
gorog nem egyesiilt egyen Grita Gyorgy, ki egyszer s mind a varosi piaei vam
haszon berloje a kozelebb mult hetfo nap reggelen azzal dicsekedett Harmann
Matyasnak, hogy addig nem nyugszik, mîg magyar verbe fnem mozsdik meg1 •
Valamint a verespataki rendor igazgat6 Vinkler J anos atyankfia is azt jelenti,
hogy verespataki unitus pap, Balinth Simon, a balasfalvi gyulesbollett baza
jovetele olta, a leg elenkebb m6don bujtogatj a az olah nepet mire adatul
szolgal az, hogy vasarnap delutan az utcakon jarva reszegen azt kiabalta
- le a magyar tisztekkel - neki olah tiszt kel, es azt ismetelte azon nap ejtzakajan minden olah cantoraival, az utcakon jarva ugyan azon szavakat
enekelte, nem kiilomben a tegnapi nap a templomban gyulest tartva, a
magyar policajnak es tiszteknek val6 nen1 engedelmeskedesre bujtogatta,
arra serkentette s vette rea, hogy a mai tanacsi rendes iilesre meg jelenven,
elObb kovetjeik altal kerjek, hogy nekik olah tisztet, s nev szerent Boer Janos
atyankfiat tegyek, s hogy azt meg nem nyerik, egesz testiiletileg jojjenek be
eţ tanacs hâzhoz, s magok kialtsanak magoknak o1ah ti~zteket. Tovabba verespataki kozep tizedbeli Huttmann, ki magyar nemzetbeli azt isjelcntette,
hogy a verespataki olah felekezetiiek neki ki nyilatkoztattak azt, n1iszerent
neki mint 1nagyar tisztnek tobbe nem engedelmeskednek.
Hatârozat
Vârattassek el a bejelentett esemenyeknek a mai gyules beni eredmenye~,
Az Abrudbănyai tanacs jegyzo konyvebol kiadta
., .

Molnâr Japos, aljegyzo
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az ott levo magyarokt61 - a kik nemzeti orsereget is allitottak - s j eienleg
is ki vagynak teve azok olcsarlasanak es nyomatasoknak - a mostan fel
allîtott rendor igazgat6t61 pedig serelmeik orvoslasat nem remelhetik;: azt
:kerik, hogy a Szabadsag es jog egyenlOseg tekintetbe vetelekkel a magyar
atyafiakkal egyenlO jogokba tetetve, az ok nemzetek reszerol is rendeltessek
-egy rendor igazgat6, ki t ok magok valasszanak tanacsunk kebelebol.
Mint hogy a kerelmesek sz6val elO adott kerelmek terjedelmesen jegy.:zo konyvbe be nem vetethetett, annak csupan kivonatja leven be irvaannal.fogva- riehogy a kerelmesek ezutan azon gyanuval legyenek sz6val
tett kerelmftknek es allitasaiknak a szavak felcserelesevel tortenheto lei::.-âsa
-rendin, annak ertelme elferditest szenvedend - arra utasittatnak a kerd, :mesek, hogy a magok terj edelmes kereseket, tegyek iras ba - addig pedig
tartsak magqkat hazai torvenyeinkhez. Mint hogy pedig az ilyeten moz.galmakkal egybe kotott nep keresek ki toresre is adhatrianak alkalmat ennel fogva ezen dolog tostent jelentessek fel a felseges kiralyi fo kormany
szeknek.
'
Az abrudbanyai tanacs jegyzo konyvebol ki adta
1\'Iolnar Janos, aljegyzo
Din adunarea consiliului orasului Abrud, tinută în ziua de 24 ale lunii
rusaliilor 1848.
'
'
346. în sala de şedinţe a consiliului nostru s-au prezentat 48 de români
;greco-catolici din Roşia Montană, sub conducerea preotului lor Simion Balint,
şi prin intermediul acestuia s.,.au plîns că: au suferit mai multe nedreptăţi
din partea ungurilor. de acblo care au înfiinţat gardă cetăţeneasgt; iar în pre.zent sînt expuşi jignirilor, asupritilor şi oprimărilor; nu pot aştepta remedierea
nedreptăţilor din partea directorului de poliţie numit recent; de aceea, luînd
în considerare principiul libertă,ţii, dreptăţii şi egalităţii, al asigurării uno:drepturi egale cu acelea. ale confraţilor maghiari cer să fie numit din partea
:naţiunii lor un director de poliţie, care să fie ales de către ei din sînul consiJiului nostru.
întrucît cererile solicitanţilor au fost prezentate prin viu grai, nu pot fi
;,,cuprinse amănunţit în procesul verbal, decît sub formă de extras; de aceea,
.solicitanţii au fost îndrumaţi să-şi formuleze şi să-şi prezinte în scris cererile
·_pentru ca nu cumva să apară bănuiala că doleanţele şi afirll).aţiile lor ·s-ar
deforma prin eventuala schimbare a ordinii cuvintelor. Pînă atunci să respecte
'insă legile patriei noastre. Avînd în vedere faptul că cererile legate de ase~
menea acţiuni ar putea da naştere la răscoale, cazul va fi anunţat imediat
inaltului, Guberniu regal.
Procesul verbal al consiliului oraşului Abrud a fost întocn1it de
l\1olnar J ânos, vicenotar
Extras original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 9012/1818.
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Tirgu

Mureş,

24 mai 1848

N agy Melt6săgu Gr6f, Kirălyi Kormănyz6 Ur,

Kegyelmes

Uram!

Excellentiădnak

idei măjus 23r61 1289. E. szam alatt1 hozzam intezett
azon kegyelmes rendelete kovetkezteben, amelyben a magyarorszagi ministerium ăltal a Szekelyfoldre kiildott Hajnik Kâto!yi, es Gal Sandor ide lett
jo:vetelokrol, itteni lepesseikrol, es tenyeikrol haladek nelkuli tud6sităst felkiildeni parancsol, sietek gyors posta ăltal alazafos mej tisztelettel a kovetkezoket feljelenteni:
·
Hajnik Karoly, Gal Săndor es Klapka Gyorgy nevu egyenek idei măjus
23-ăn delutan 3 6rakor helybeli valasztott kozonsegi tag es orszăggyillesi
leendo kovet Dobolyi Sândor s mas igen szamos egyenek kisereteben nalam
megjelenven, el<]mutattak minister elnok G. Batthyany Lajos urnak sajat
alairasa es elnoki pecsetje alatt kolt azon levelet, mely szerint a nevezetteket
megbizta, hogy sietve Erdelybe es jelesen a szekelyek koze joven, a magokkal
hozott es ide fogott nyomtatott felsz6litasnak k6z6nseges helyekeni felolvasasa.
mellett buzdittsak a szekelyseget a feJ~eges uralkod6, valamint a Magyarhon
irănti husegre es amagyar nemzetet fenyegeto veszedelemnek erelyes'-elhări
tăsăra; mely vegre az itteni tanăcsot s a văros nepet is sietve osszehivattatni
kivănvăn, jelen koriilmenyek kozott nem la ttam tanăcsosnak megszegni k6zj6ra
intezett kivănsagukat, fel se teve azt, hogy excellentiăd elott ide lett kiildettetesok mas uton tudva ne legyen. Miutăn ertesittettem volna az frt biztosok
kikiildetese celjăr61 es hozzăm intezett kivănatăr6l az itteni tanacsot, ezen
testiilet is partolva a celt es a minister elnoki felsz6Htăsnak kozze tetettetese
n16djăban torveny elleniseget nem lătvăn, a kivant polgări gyulest idei majus.
23dn delutănni ·66rakormegtartottuk. Miknek folytăr61 a tanăcsi'feljelentest
azon alazatos eszrevetellel vagyok bător ide csatolni, hogy ezen polgari
nepgyules kivant legnagyobb csenddel es renddel ment veghez; megjegyezven azt is, hogy a fennebb nevezett 3 ministeri ki.i.ldottek koziil Hajnik Karolyegy a minister elnok urnak az erdelyi fohadi vezer urhoz intezett levelevel
mai reggeli 3 6rakor Szebenbe indult, a mas ketto ugyan mai reggeli
5 6rakor Szekelyudvarhelyre ment, minek alăzatos tiszteletteli megirăsa.
utan hasonl6 tisztelettel 6r6kl6k, excellentiădnak lega:lazatosobb szolgăja.
:Marosvasărhelyt, 18481;>an majus 24en
Lazăr

Janos,

marosvasărhelyi

fo bir6.

Ilustre domnule conte guvernator. Milos ti ve domn!
Am primit adresa excelenţei voastre, pe care mi-aţi trimis-o în 23 maii
sub nr. 1289 E 1• Prin ea îmi cereţi să vă înştiinţez urgent despre sosirea lui
Hajnik Karoly şi Gal Săndor, trimişi de guvernul Ungariei în secuime; de
asemenea, despre acţiunile lor şi despre cele întîmplate cu ei. J\1ă grăbesc să
vă raportez prin ştafetă următoarele: sus-numiţii indivizi, adică Hajnik Kăroly,
Gal Săndor şi Klapka Gyorgy s-au prezentat la mine în 23 mai, la orele 3.
după masă, conduşi fiind de viitorul deputat Dobolyi Sandor şi de alţi numeroşi indivizi. Ei mi-au arătat scrisoarea de împuternicire --semnată de mîna
primului ministru Batthyăny Lajos, prevăzută cu sigiliul prezidenţial. Prin ea..
478

primul ministru le· încredintează sus-numitilor misiunea de a veni în Transilvania, mai precis în secui~e, iar aici să dea citire apelului tipărit adus de
ei; de asemenea să îndemne secuii la devotament faţă de monarh şi faţă de
Ungaria, precum şi la )nlăturarea energică a pericolului ce ameninţă naţiunea
ungară. Datorită acestui considerent am socotit necesar să convoc consiliul
<le aici şi populaţia oraşului, deoarece în circumstanţele actuale am crezut
..că e oportun să ·nu mă opun dorinţelor lor; de altfel nu mi-am închipuit că
d-voastră nu cunoaşteţi scopul venirii lor. După ce am informat consiliul
de aici despre scopul venirii lor şi despre dorinţele pe care mi le-au adresat
-emisarii sus:-numiţi, în 23 mai, după masa la ora 6, am ţinut adunarea proiectată, întrucît această oficialitate a fost de acord cu scopul urmărit de ea,
iar eu n-am făcut numic ilegal în modalitatea publicării apelului prim-ministerial. Despre desfăşurarea ei doresc să vă înaintez un raport al consiliului,
.cu observatia că această adunare populară a decurs în linistea si ordinea
.dorită. Pre~izez, totodată, că dintre cei trei· trimişi ai guv~rnul{ti [ungar].
Hajnik Karoly a pornit azi la 3, în zori spre Sibiu, cu o scrisoare a primului
ministru, adresată comandantului suprem din Transilvania. Ceilalţi doi au
plecat tot azi, la ora 5, spre Odorheiu Secuiesc. Raportîndu-vă respectuos
cele de mai sus, rămîn cu stimă servul umil al excelenţei voastre
11
Tîrgu Mureş, 24 mai 1848
Lazăr

Janos, jude

p~imar

al

oraşului

Tîrgu

Mureş

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1295/1848. Foto: 12884- 12885.
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'Turia, 24 mai 1848

Tekintetes Kiraly Bîr6 Ur!
J elen tem alazatoson: hogy a minden falukba szemelyi es vagyoni batorsag tekinteteert felallitatni parancsolt rendorsegroli rendeleteknek, itten
Alls6 Torjan legkisebb tellyesedese sem lett. Temerdek nepseg gyult volt
ugyan oszve a celozott rendorseget letre hoz6 elegyes bizotmany elejibe
gondolvan: hogy azon bizotmanyt61 olly dolgokot fognak felolvastatni hallani,
;a mik az ok nagy varakozasokkal meg fog egyezni. De a midon tellyesleg
. megertettek: hogy most csak is rendorseg felallittatasa vagyon tervezetbe,
az arant meg a bizotmany el6tt csak nem atallanoson ugy nyilatkoztak a
1<atonai es ad6z6 rendeknek sok szamu egyenjei: hogy effelerol meg. csak
-.tudni sem akarnak. Csakugyan melt6sagos bar6 Apor J6zsef urnak olly inditvanyara, (hogy ezen celszer{i intezetrol nem elegyessen fej ernepekbol s
gyermekekbol is nagyon oszvecsoportozott sokasagnak, hanem egy nehany
.erettebb gondolkozasu es a nep altal ki vallasztand6 ertelmesebb embereknek lehetne es kellene tanacskozni) oda hajlottak vala: hogy mint egy harmine vagy negyven szemelyt kivallasztottanak a kik a celozott rendorsegrol,
a m6djait azutan kovetkezo napon ugy mint majus 23k napjanak reggeli
.Oraira oszve gyulve tanacskozzanak s hatarozzanak is. De a ki tuzott idobe
- kivalt a katonai reszrol senki es senki meg nem jelent- lniszerent ezen
torvenyt, rendet es csendes?eget nem szereto jellemerol orszag szerte esme479

retes T-orja falvaba senki, fokeppen pedig az eddigi kivâltsâgos rend, se sze-mellye se vagyona arânt bâtorsâgba nincsen, s talăn nem is leend, ha a tekintetes tisztseg a hellybeli ket ezeredell melt6sâgos kormânya~val egyet ertve...
valami 6hajtott modort f~l nem tc:lalnak, melly âltal a ki'vânt rendorseget
valamikeppen itten is let~lhozni lehessen- espedig annâl is inkâbb - niivel
itten meg ujabb-ujabb eroszakos foglalâsok is tervezetbe vagynak.
Mellynek jelentese utânn alâzatos tisztelettel maradtam a tekintetes.
kirâly bir6 urnak alazatos szolgâja
Allforja, Die 24 maji 1848.
Gazda J 6zsef, [I. Biztos
Respectabile domn jude regesc!
Raportez cu umilinţă că la Turia nu a putut fi îndeplinit acel ordin
<;are prevede înfiinţarea gărzilor cetăţeneşti în fiecare sat, în vederea asigurării securităţii persoanei şi a averii. În faţa comitetului mixt, care trebuia
să înfiinţeze garda cetăţenească în cauză, s-a adunat o mare mulţime. Ea a
aşteptat ca acel comitet să dea citire unor hotărîri, care să-i satisfacă speranţele. Dar cînd a aflat că şi de astă dată se plănuieşte numai înfiinţarea gărzilor"
mulţi indivizi aparţinînd categoriei militarilor şi contribuabililor au declarat
clar în faţa comitetului că nici nu vor să audă de aşa ceva. Baronul Apor
J6zsef [a sugerat] că despre această instituţie folositoare scopului ar trebui.
si ar fi necesar să se sfătuiască nu o adunare 'alcătuită mai mult din femei
Şi copii, ci numai cîţiva oameni cu gîndire matură aleşi de către popor. Pe
baza acestei propuneri au hotărît să aleagă vreo 30-40 de persoane, care
să se adune în ziua următoare, deci în 23 mai, dimineaţa, pentru a se sfătui
şi a hotărî în problema gărzii cetăţeneşti propuse. La timpul fixat nu s-a prezentat însă aproape nimeni, îndeosebi din partea militarilor. Astfel, în satul
Turia, cunoscut în toată ţara pentru caracterul lui neiubitor de lege, ordine·
şi linişte, persoana şi averea celor din starea privilegiată nu sînt în siguranţă.
şi nici nu vor fi, numai dacă onorata dregătorie, în înţelegere cu comanda-mentele celor două regimente de aici, va găsi modalitatea dorită pentru înfiinţarea gărzii cetăţeneşti. Aceasta cu atît mai mult cu cît aici sînt rn perspec~ ,
tivă noi ocupări [de terenuri alodiale] cu forţa.
Raportîndu-vă cele de mai sus, rămîn cu stimă supusă servul umil al:
respectabilului domn jude regesc.
Turia, 24 mai 1848.
Gazda J6zsef, comisar

locţiitor

Original. Arh.

St. Sf. Gheorghe. Fond. Scaun. Trei Scaune. Acte prezidiale",.
nr. 873/1848. Foto: 7769-7770.
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Aita Mare, 24 1nai 1848
Melt6sâgos

Fo

Kiraly Bir6 Ur!

Ezenn nemes szek tobb helysegek kepviselOi, es birtokossai âltal szollit. tattam fol, mi szerent az Uzonba letart6ztatott es Szentgyorgyre be helyeztetett, onnan BŢass6ba vitetett fegyverek vissza sza.IHtâsât es a nemzet kozot480

ti kiosztasat a melt6sagos f6 kiraly bir6 ur hat6s kozbe vetese altal eszk()zolni
kerjem; minekutana a ·szasz nemzet bujtogat6 armanyos tette a 'szekely
nemzetnek is tudoma~ara esett, azon fegyvereknek Brass6ba lett Ietetele
nagy ingerultseget idezett fel, azon kedvetlen es felreertett nyilatkozatot
idezven el6, miszerent a fegyvereknek Bras~6ba lett letetele csak a nemesseg
alattomos tennye, a szaszokkaf kezet fogva, a szekelyseg pusztulasara kigondolt tett, n1it is itten keresztul utaz6 bikfalvi esperes, B6ngnak fia mereszlett
amit6lag nehâny szekely egy~nnek szivebe oltani, az ingerultseget azon
hir is neveli, miszerent a fegyvereknek nagy resze a szaszoknak kiosztatott
volna. Alazatos tisztelettel kerem. a melt6sagos fo kiraly bir6 urat melt6ztasson Ininden hatalmaban all6 m6dokot a fegyverek vÎSsza hozatâsa arant
fol hasznalni es a fel izgatott .kedelyek meg nyugtatâsâra alkaltnazhat6 rendeletet, addig is, mig az ugy felsobb helyen elhataroztathatnek megtenni.
Alazafus tiszteiettel oroklOk a melt6sagos fo kiraly bir6 urnak alazatos szolgaja
Nagyajta, Majus 24en 1848.
Henter Sandor, kirâlybir6
[Hotărîre]

A gubernator o excellenciajanak jelentessek fel, azonban a 2 nemes.
ezeredekhez tetessek af, viszont kirendelendo tisztjei altal a kiraly bir6val
.egyetertoleg kiszallva helysegenkent a dblog allasat vilagositsak fel s a kedelyeket igyekezzenek le csillapitani, mire nezve tetessek alkiralybir6 Henter
Sandornak is rendeles. S mind ezek a )elentesbe adassanak a guberniumnak
tudtara.
Mărite

domn jude regesc suprem!

Mai mulţi reprezentanţi ai proprietarilor din acest nobil scaun m-au
somat să apelez la influenţa d-voastră în vederea restituirii şi distribuirii
pe seama naţiunii [secuieşti] a armelor confiscate la Ozun, care au fost transportate la Sfîntu Gheorghe şi de, acolo la Braşov. Faptele instigatoare ale
natiunii săsesti au ajuns si la cunostinta natiunii secuiesti. De aceea depunere~ armelor 'Ia Braşov a' provocat m'are ~emulţumir~. Predarea armelor
oraşului Braşov
a produs şi acea părere nefavorabilă, greşit interpretată ..
cum că ·ea nu ar fi altceva decît o faptă dubioasă a nemeşimii, care ar fi
uneltit cu saşii pentru pieirea secuilor. O. astfel de opinie a îndrăznit să o
sădească în inimile multor secui fiul protopopului Bong din Bicfalău care
a trecut pe aici. Mînia a mai crescut. după ce s-a aflat că cea mai ma:re parte a
armelor a fost distribuită între saşi. Iată de ce vă rog cu umilinţă, mărite
domn jude regesc suprem, să folosiţi toate mijloacele de care dispuneţi pentru
readucerea armelor. -Jar pînă cînd forurile superioare vor hotărî în acest caz,.
să daţi o~.din eficient în vederea liniştirii spiritelor agitate.
Rămîn cu stimă supusă servul umil al preamăritului domn jude regesc
suprem.
Aita Mare, 24 mai 1848
Hen1:er Sandor, jude regesc
[Hotărîre]

[Problema] va fi raportată măriei sale guvernatorului şi va fi încredin[spre rezolvare] celor 2 nobile regimente, care, în înţelegere cu judele
regesc, vor trimite ofiţeri în localităţile scaunului pentru a lămuri starea
ţată
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Vorgetragen am 24ten May 1848
Einverstandlich mit dem zu einer gemeinschaftlichen Sitzung gela-·
denen und erschienenen AusschuB der Stadtcommunităt wird gefaBt nachfolgender AbschluB:
'
N achdem. Allerhochst Seine Majestăt die von Seiner Excellenz dem
k. Landesgouverneur gegen den 29ten ausgeschriebene Abhaltung des Landtags Allergnădigst zu bestătigen und zugleich einige k. Propositionen herabzusenden getuhet hatten, hielt es dies Publicum fiir seine gesetzliche Pflicht
sowohl auf die Absendung seiner Abgeordneten zu diesem Landtag als auch
auf die Ertheilung der benothigten Weisungen fiir dieselben bedacht zu seyn.
Dieserwegen sind denn in einer gestern abgehaltenen allgemeinen Kreisver.:.
sammlung die Landtagsabgeordneten dieses Districts gewăhlt und die ihnen
mitzugebenden Weisungen berathen und festgestellt worden, durchdrungen
·van der Ueberzeugung, es konnte von Seiten der săchsischen Nation nun,
nachdem der Landesfiirst selbst seine Allerhochste Willen_smeinung beziiglich der Zeit und des Ortes der Abhaltu'ng des Landtags und der daselbst
zu verhandelnden k. Propositionen vor der ganzen Welt <?ffentlich kund
zu geben geruht habe, die Entkrăftigung. dieser Allerhochsten Willensmeinung im gesetzlichen Wege weder versucht noch· gehofft werden.
Mit banger Besorgnis ersieht cler Magistrat aus dem vorliegenden
H. ErlaB, daB die N ations Universităt im N amen aller săchsischen Kreise
ein Gesuch gestellt hat, welches dieser Magistrat im Gefiihle der innigsten
Teilnahme an den Schicksalen seines Sachsenvolkes als hochst ··gefahrdrohend fiir die Ruhe und den Frieden des gesamten Vaterlandes, hauptăchlich
aber des Sachsenvolkes erkennen muB und daher nicht gutheiBen kann.
Sind wir mit den Bestrebungen unserer Mitstănde nicht einverstanden,
so ist nur .der Landtag_ der Ort, wo wir ihnen auf gesetzliche Art entgegentreten konnen und miissen, und hatten wir den Muth, uns ere Abneigung
gegen diese Bestrebungen auf alle Weise in der groBtmoglichsten Oeffentlichkeit an den Tag zu legen, so darf uns der Muth nicht fehlen, diese Gesinnungen an dem Orte, wo allein unsere Stimme mit Erfolg tonen kann, zu offenbaren und nach gefaBtem landtăglichem AbschluB die Entscheidung iiber uns~re
Wiinsche und Bitten vertrauungsvoll von der Allerhochsten EntschlieBung
des allergnădigsten Landesfiirsten zu erwarten.
J etzt, kaum einige Tage vor der bestimmten Eroffnung des Landtags,
dessen Abhaltung abwehren oder doch aufschieben und die mit so groBer
Entschiedenheit von unsern ]\'Iitstănden betriebene und selbst vom Landesfiirsten anbefohlene Verhandlung der Union hindern und keine Abgeordneten zum bevorstehenden Landtag ~chicken zu wollen, in diesem Bestre- ,
ben sieht der :Magistrat die ernste Veranla~sung zu einem Biirgerkrieg und muB
daher sehnlichst wiinschen, es moge das von der Nations Universităt gestellte Gesuch, wie wohl zu erwarten,- ohne Erfolg bleiben, denn das ganze Land,
jeder Bewohner desselben, mit einziger Ausnahme der Sachsen, will den
Landtag und erwartet von den Beschliissen desselben ein goldenes Zeitalter.
vViirde nun durch die Sachsen die Abhaltung dieses Landtages auch nur
um einige Tage hinausgeschoben, so wiirde der gemeinsame HaB von Ungarn,.

Prezentat în 24 mai 1848
De comun acord cu comitetul comunitătii orasului care a fost invitat
si a participat la o sedintă comună se ia următoarea 'decizie:
:N(i.iestatea sa' a binevoit să aprobe întrunirea Dietei convocată de
'
ilustri~ea sa domnul guvernator al ţării pe data de 29 mai şi a făcut concomitent cîteva propuneri împărăteşti; populaţia de aici a considerat că are datoria legală de a se îngriji să-şi trimită deputaţii la această Dietă şi de a le da
instrucţiunile necesare. De aceea, într-o adunare districtuală generală, care
a avut loc ieri, au fost aleşi deputaţii acestui district pentru Dietă; totodată·
s-au dezbătut şi stabilit instrucţiunile ce li se vor da; [s-a procedat astfel]
'în urma convingerii că nu se putea încerca şi nici spera revocarea deciziei
- J.mpăratului, după ce el însuşi a binevoit să facă cunoscut întregii lumi voinţa
;Sa referitoare la timpul şi locul desfăşurării Dietei, precum şi la propoziţiile
imperiale ce vor fi dezbătute aici.
·1
În ceea ce priveşte înalta dispoziţie de faţă Magistratul îşi manifestă
-profunda îngrijorare în legătură cu cererea făcută de Universitatea naţio
nală în numele tuturor scaunelor şi districtelor săseşti; Magistratul manifestînd din tot sufletul preocuparea faţă de destinul poporului· săsesc, o consi,deră foarte primejdioasă pentru acesta, pentru liniştea şi pacea î:t?-tregii patrii;
.de aceea n-o poate aproba.
·
Dacă nu sîntem de acord cu celelalte stări, atunci numai Dieta este
locul unde putem şi trebuie să le înfru:ntăm în mod legal; dacă am avut curajul
să ne exprimăm în mod publtc repulsia împotriva acestor tendinţe, atunci
nu trebuie să ne lipsească îndrăzneala să dăm glas atitudinii noastre şi în
altă parte şi anume acolo unde el poate răsuna cu succes; vom aştepta încre.zător atît decizia luată de Dietă asupra dorinţelor şi rugăminţilor noastre,
·CÎt şi hotărîrea împăratului.
Acum, cu cîteva zile doar înainte de deschiderea definitiv hotărîtă a
Dietei, chiar să vrei să te aperi sau să amîni desfăşurarea ei, să împiedici
.de!~at.erea prob~emei~ uni':n!i, c.,are a1 fost cerută atît "'de insi~te~ţ de celel<:tlte
:Stan ş1 ordonata de Insuşi Imparatul, nu e consult sa nu tnmiţi deputaţi la
Iucrările ei, Magistratul văzînd într-o atare tendinţă un motiv serÎiQs de răz
·boi civil; deşi_ trebuie să spere cu ardoare, cum este de altfel de aşteptat,
.ca cererea înaintată de Universitatea naţionaJă să rămînă fără succes, totuşi
ţara întreagă, cu mica excepţie a saşilor, doreşte Dieta şi aşteaptă de la hotă
rîrile ei o epocă de aur. Dacă·. din cauza sasilor tinerea Dietei s-ar amîna
·Chiar si numai cu cîteva zile, atunci ura co~ună 'a maghiarilor, secuilor si
românilor1 s-ar îndrepta împotriva saşilor; urmarea ar fi un război distrugă
tor împotriva noastră.
Acest Magistrat nu îndrăzneşte· să-şi expună patria, poporul, viaţa şi
averea concetăţenilor săi, unui viitor atît de îngrozitor; dimpotrivă se simte
-obligat în cel mai înalt grad să roage onorata Universitate să renunţe la astfel de intenţii fatale, să se străduiască să menţină şi să asigure pe căi legale
.supravieţuirea poporului nostru, să îndrume părinteşte în acest sens toate
:scaunele săseşti să-şi trimită deputaţii la Dietă; din partea acestui district
.deputaţii vor pleca mîine la Dietă; ei se vor strădui să acţioneze din răsputeri
pentru binele ţării şi al naţiunii săseşti în limitele impuse de constituţie şi de
lege.
~
Universitatea naţională va fi rugată în acelaşi timp ca în astfel de chestiuni importante, cum este cea
cauză, să consulte mai întîi scaunele şi dis-
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14_ und in Erwăgung dessen,
Săchsischen Deputierten vom bevorstehenden
der săchsischen N ation iiber Lebensfragen der

l1/1791 und Appr. _Constit. P. III. tit.
iim ·Falle des W egbleibens der

Lancltage dieser ohne Einfh.tss
-N ation, sowohl, als auch des ganzen Landes entscheiden wird,
das Schăssburger Publicum entschlossen ist, seine Deputierten abzu~enden. Zugleich ersuchen wir Einen Loblichen Magistrat zu bewirken, dass
.das dasige Publicum des Kreises dasselbe thue 1 .
Die wir hochachtungsvoll n1it dem Ausdruck briiderlicher Gesinnung
verharren.

Eines Loblichen Magistrat gehorsame Diener
Schăssburg am 24ten Mai 1848
Der l\1agistrat und die Communităt von Schăssburg
Carl Sternheim, Biirgermeister
] ohann Gottfried Henrich, Orator
J oseph KrauB

Onorat Magistrat__!
La înalta decizie a respectabilei Universităţi naţionale nr. univ. 624/1848
<lin 22 mai a.c. şi la anexele ei, avem cinstea a informa onoratul M~gistrat
-că în conformitate cu articolul 11/1791 şi Appr. Constit. P. III tit. 14,-ihcazul
absenţei deputaţilor saşi de la Dieta de faţă, aceasta va decide fără ca naţiu
nea săsească să-şi poată exercita influenţa asupra unor chestiuni vitale pentru
·ea şi pentru întreaga ţară; de aceea, populaţia Sighişoarei este hotărîtă să-şi
trimită deputaţii. Totodată îi solicităm onoratului Magistrat să ia măsuri
pentru ca şi locuitorîi acestui district să procedeze la fel1 •
Exprimîndu-ne sentimentele frăţeşti ·rămînem cu profundă stimă slugile
::supuse ale onoratului Magistrat
Sighişoara, 24 mai 1848
Magistratul şi Comunitatea din Sighişoara
Carl Sternheim, jude primar
] ohann Gottfried Henrich, orator
Joseph KrauB
Original. Arh. St. Braşov. Fond. Arh. Magistrat. Braşov (Acte scoase 1848), nr.

1425/1848. Foto: 9762-9763.
1
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Sub influenţa districtului Braşov
o atitudine prounionistă.

şi

patriciatul scaunului

Sighişoara

a adoptat în cele
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Meltosagos Fă Kiraly Bîr6 Ur!
A tegnap elOtti tobb varatlan, es borzaszt6 hîrek, es îrasbeli jelentesek,
melyek koziil azok, hogy nemes Kiikiillo varmegye kebeliben levo, es ezen
:Szekhez kozel eso faluk u.m. Magyarszentlaszl6, Fiiletelke, Ormenyes, Szena-
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veras, Domald es tobb helysegek nagy szân1u rabl6k es egetak altal lângba
boritattak, es ezen szek helysegeibe is ha~onl6 intezettal sietnenek, ezen
varosi lakosokat nagy remiilesbe hoztak, ugy annyira, hogy kiki vedelmi
eszkozokhez nyulva, szemelye, csaladj a es vagyona oltalmazasa v;egett az
azon n,apra kovetkezett ejszakaidejenis hirlelt ellenseget elszant~aggal vârta;.
de a mint kesabbi hitelesebb tud6sitasokb61 ki tetszett, csak annyiba valOsi-:tattak azon hirek, hogy az napon tortep.etesen Magyar~zentlaszl6n tuz tamadvan a harangok felre verettek, a szomszed faluk on meg gyazadesekin kîvul
mar rettentesbe leven, a harangok felrevereset meg rohanas jelenek velven,..
agodalmaikat siet6 kozlesek altal ezen varosig is kiterjesztettek. Ha netalan azon napon itten a mint olly kornyulallasokba kepzelni lehet, felheviiltek, es el keseredettek altal valami rendetlenseg tortent is volna, a rniral
hivatalos jelentes nincs, azt a tisztsegnek tulajdonitani nem lehet, 1nivel
olly rendeles leg kissebb reszben sem tetetett, mi szerent a mena es jovo·
utaz6k el6tt az orszagosut el zarattassek vagy valaki uttyaba meg gatoltassek, a mit bizonyit csak azon kornyiilmeny is, hogy az olta szamos utaz6k
jelenleg is ezen varoson keresztul minden legkissebb bantas nelkul utaznak
es mulatnak.
A midan a melt6sagos fa kiraly bir6 urat ezennel arr61 bizonyossâ
teszem, hogy ezentul is minden jova s mena magokat becsuletesen visel&
utasok el6tt a varos el zarva nem leszen, ugy egyszersmind hivatalosan kerem.
is, melt6ztasson a nemes Udvarhely szeki, es kulonoson a szekelykereszturi
lakosoknak szoros kotelessegekke tetetni, az ideval6 es szekunk beii lakosait
illetlen sz6kkal es cselekedetekkel utyaikban es a vasarokba rneg kimelni;
mivel csak kozos j6 indulatok altal a. meg becsulhetetlen csendesseg fenn
tartathatik,· mellyet minden j6 indulatu orszag polgara szivebal el erni es
.rnegtartani 6hajt.
Ezt a melt6sagos f6 kiraly bir6 urnak az ezen tanacshoz mai napr61 546.
Elnoki szam alatt tett becses hivatalos fel sz6litasa kovetkezeseben azon meg
jegyzesscl ba tot vagyok meg irni, hogy a mai napon itten meg jelent nemes.
Udvarh.ely szeke igen tisztes. kuldotsege ezen targyban· mint irasbeli, mint
pedig sz6beli bavebb felvilagositast fog tehetni a melt6sagos 1irnak szomszedi
baratsagos erzelmeinkral, melyel en is kulonos tisztelettel vagyok, es. ezutan
is leendek
A melt6sagos fa kiraly bir6 urnak alazatos szolgaja
Segesvar, Punkosdh6 24-ken 1848.
Sternheim Karoly polgarmester
Mări te

domn jude regesc suprem!

Zvonurile groaznice şi neaşteptate de alaltăieri, precum şi rapoartele
scrise, ne-a~ încunoştinţat despre o ceată de tîlhari, care ar ~i incendiat satele
Vasileni, Filitelnic, Ormeniş, Senereuş, Domald, precum şi alte localităţi din
centrul nobilului comitat Tîrnava, învecinat, şi că s-ar îndrepta, în grabă~
cu scopuri similare, spre comunele acestui scaun, i-au înspăimîntat pelocui-·
torii orasului în asa măsură încît fiecare si~a făcut rost de arme pentru apărarea.
persoanei, familiei şi averii sale; duşn1an~l anunţat a fost aşteptat şi în noaptea zilei următoare; dar, precum a reieşt şi din informaţiile verosimile ulterioare, ştirile s-au adeverit numai intr-atît, că în ziua respectivă la Vasileni
~ izbucnit un incendiu, s-au tras clopotele,. iar satele vecine s-au înspăimîn...488

tat; tragerea clopotelor s-a asociat cu năvălirea duşmanului, astfel că frica
a pătruns repede în oraş; despre toate acestea rapoartele oficiale nu au sosit
'încă; dacă în ziua respectivă, in asemenea circumstanţe, s-au întîmplat dezordini
.din partea celor înfierbîntaţi şi înspăimîntaţi, ele nu se pot atribui dregătoriei,
'Întrucît nu s-a dat nici o dispoziţie să se închidă şoseaua în faţa călătorilor
<Ori să fie cineva-impiedicat în drumul său; aceasta o probează şi acea împrejurare că şi acum trec pe aici călătorii şi fac popas fără nici o ameninţare.
Vă asigur mărite~domnule prim-jude regesc că· oraşul nu va fi închis
nici pe viitor în faţa călătorilor cinstiţi. Totodată vă rog însă oficial să ordonaţi locuitorilor din nobilul scaun Odorhei, îndeosebi celor din Cristuru
Secuiesc, să nu pună piedici în calea şi în afacerile celor din scaunul nostru
oeu cuvinte şi cu fapte nepotrivite. Numai prin bunăvoinţa reciprocă se poate
menţine acea linişte nepreţuită pe care doreşte din toată inima s-o. obţină
si s-o mentină orice cetătean bine intentionat al tării. Am îndrăznit să vă scriu
toate acestea excelenţei 'voastre domnul~ jude regesc suprem, în urma sesizării
irimise de măria ta acestui consiliu sub nr. prezidenţial 546. Adaug, în plus,
,~ă delegaţia nobil ului scaun Odorhei vă va relata - în scris sau verbal -,-- mai
pe larg despre sentimentele noastre prieteneşti de vecinătate. Cu aceste sentimente sînt si rămîn si de acum înainte servul umil al ilustritătii voastre domnule jude ;egesc suprem.
·
'
Sighişoara, 24 ale lunii rusaliilor 1848.
Sternheim Carl, jude primar
Original. Arh. St. Cluj-Napoca., Fond. Arh. Scaun, Odorhei. Acte administrative,
1848. Pachetul rir. 2.
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.J ibou, 24 mai 1848
Zsib6, 1848. mâjus 24.
Belugy Minister ur! J elen tem, mikep Kovâr videken a visszacsatlâs
iinnepelyes vegrehajtâsa foly6 h6 22-diken megtortent. Lelkesedes es szives
·orom j ellemezte a nepes gy{ilest.
A csend es torvenyes engedehnesseg e torvenyhat6sâgban meg" eddig
bâboritva nincs, s âtalânos a remeny, hogy nem is lesz. Az olâhsâgra - mellybol pedig e videk nepessegenek legnagyobb re~ze âll-nem hatott arz. Erdely-ben letezo mozgalom s nem mutatkozik az ottani ferde irâny1 . Ezt azonJdviil hogy ezek mar elertek aztmi utân ama:ţok meg mind meltan epednek,
1ehef s kell tulajdonitani annak is, hogy a hivatalbeliek befolyâsos egyenek
·s tobbnyire olâh eredetuek Ezeknek szelleme nagyâra j6; tovâbbâ hogy
az itteni olâh papok- mint mondjâk- keves kivetellel becsiiletesek. Azon·bari: aligha lehet az e videken uralkod6 j6 hartgulatot valaminek inkâbb tulaj·donitani, mint az igen derek Hosszu Lâszl6 nagy es iidvos hatâsânak. Bizott:mânyul folyvâst qolgozunk;. a visszacsatlâs reszletei mikenti alkalmazâsât
:illeto szabâlyokon. Beothy Odon es Somossy Ignâc uraknak irvân, s a mai
nap s foly6 h6 29-dik kozti idot tuzven ki Kolozsvârtt leendo talâlkozâsra,
remelljiik hogy velok ott - hovâ meg !ma erkezendiink - talâlkozni fogunk.
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Szandekunk ott kozos ertekezes s meg valamint Krasznab6l ugy Kovarb61 is
vart felvilagosi tasok s adatok nyoman egyetertoleg kidolgozand6 munkankat
mint kihirdetendo szabalyokat formulazzuk s onnek helybehagyas veget
felkiildjiik. Miutan azt ort visszakiildendi, azokat az illet6 torvenyhat6sagokban ujra megj elenven ki fogjuk hirdettetni s letre fogjuk hozatni.
A csend es engedelmesseg fentartasat illeto reszere nezve kiralyi biztosi
kotelessegem jelenteni meg azt is mikep mai nap erkezend Szolnok megy~
be, az ismetelve torteht felsz6litasok kovetkezteben, harom szazadj a az
Erdelyben szallasol6 Thurszki nevet viselO gyalog ezrednek. Ezen mindoszsze is csak 200-ra nem meno s mint 1nondjak gyakorlottabb ujoncokb6l all&
seregecskebol egy szazadot Szilagycsehbe a masikat Tasnadra rendeltem, a
harmadikat pedig Somlj6ra. Zilahon az orsereg is meglehetos szamban es j6l!
Ieven mar is rendezve, nem talaltam sziiksegesnek uj katonasagot rendelnL
Ott az "eddig szallasolt huszar telep melly az erdelyi fo hadi kormanyt6l·parancsot vett voit az onnani elmenetelre, ellenkezo rendeletet kapott s n1ost
mar ott maradand. E ket targyat a hadiigyministeriummal tudatni kerem~
Van szerencsem jelenteni azt is mikep Kozep Szolnokban a helyenkent 1negzavart csend es engedelmesseg helyre van allitva.
Jibou, .24 mai 1848'
Domnule ministru de interne! Vă raportez că în ţinutul Chioar s-a efectuat în mod solemn reanexarea în ziua de 22. Adunarea s-a caracterizat prin
entuziasm şi bucurie. Liniştea şi supunerea legală în această municipalitate
nu au fost tulburate pînă în prezent. Sperăm că nu vor fi tulburate nici Îlli
viitor. Românii, care constituie marea majoritate a populaţiei acestui ţinut ..
nu au fost influenţaţi de mişcarea manifestată în Transilvania şi deci la ei
nu se observă acea orientare greşită1 • Faptul se explică prin aceea că celor de
aici le-au fost acordate deja concesiile la care aspiră încă cei din Ardeal şi
în plus dregătoria este formată din oameni cu influenţă, în majoritate de
origine română. [Dregătorii] au în general vederi clare, iar preoţii români!
de aici, cu puţine excepţii _:_precum se spune -,sînt cinstiţi. Această atmosferă satisfăcătoare, care domneşte aici, nu se poate afirma că nu se datorează.
în bună măsură şi binefăcătoarei influenţe a bravului Vasile Hossu. Comitetul
lucrează în permanenţă pe baza unui regulament în privinţa modului aplicării
amănuntelor reanexării.
·
Am scris domnilor Beothy Odon şi Somossy Ignac. Le-am fixat să ne
întîlnim la Cluj în inter;\ralul dintre ziua de azi şi 29 a l. c. Sper că mă voi
întîlni cu ei la Cluj, unde vom sosi deja astăzi. Avem de gînd să ţinem o consfă-
tuire.
Pe baza informaţiilor şi datelor primite din Crasna şi Chioar vre1n săi
definitivăm munca noastră şi s-o fbrmulăm în paragrafe spre publicare, pe
care le vom înainta domniei voastre spre aprobare. După ce domnia voastră.
ne-o va înapoia şi după ce jurisdicţiile respective le vor aproba, le vom publica.
şi le vom transpune în practică.
În ceea ce pri\reşte partea referitoare la menţinerea liniştii şi a supunerii:-în calitatea mea de comisar regal raportez că în urma repetatelor apeluri au.
sosit aici în comitatul Solnoc 3 companii din Regimentul de infanterie Turszky...
care a staţionat pînă acum în Transilvania. Din această mică armată formată.
numai din 200 [de oameni] - precum se spune recruţi mai cu experienţă -am expediat o companie la Cehu Silvaniei, o alta la Tă~nad, iar o a treia la
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:Şin1leu.- La Zalău garda cetăţenească este destul de numeroasă şi de bine orga-nizată. De aceea am considerat că nu e necesar să trimit acolo o nouă armată.
·nusarii staţionaţi acolo au primit ordin de deplasare de la comandantul suprem.
])ar în urma unui alt ordin, care prevede contrariul, au rămas la Zalău. Vă
:~rog să informaţi despre aceste două probleme Ministerul de Război.

Am onoarea să vă raportez, totodată, că în Solnocu de Mijloc s-au
:restabilit liniştea şi supunerea, tulburate în unele locuri.
Concept. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam. Wesselenyi.
Copierul de scrisori a lui Wesselenyi Mikl6s.
1 Majoritatea românilor din Chioar au fost pînă în 1848 oameni liberi sau
semiliberi
nu iobagî ai unor stăpîni feudali. In plus -după cum se precizează în fraza imediat urmă
--toare din textul documentului - asupra lor se vor extinde pînă la mijlocul lunii mai reformele
.din Ungarla, ceea ce echivala cu eliberarea celor ce fuseseră iobagi de sarcini feudale; iar pentru
.cei înstăriţi cu accesul la viaţa politică.
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.Arad, 24 mai 1848
Tisztelt Bizottmany!
Foly6 ev majus 5-en keletkezett megyei vegzes kovetkezteben Gyulica
=kozsegebe kimentiink, a g.e. szertartasrul a g.n. egyesiilve tortent atteres
iorvenyesseget visgaland6k es a helybeli templom iigyeben hatarozand6k;
-visgalatunkb61 kitunt:
1-szor, hogy az a tmenet rendesen a torvenyszabta uton tortent, hogy
Tilindket szertartasu lelkeszek altal, a atteres iigyeben rendesen vett jegyzol<onyvek, az a tteresrol sz616 bizonyitvanyokkal egyetemben egybevag6k.
- ugy szinte
2-szor, hogy a g.e. szertartasb61 attertek azon g.n.e. hitiiekkel kik azon
~helysegben laktak, egy olly kituno tobbseget kepeznek, miszerint maga a
-helybeli g.e. szertartasu lelkesz 1\iikan Janos elottiink kinyilatkoztatta,
110gy a 172 haz szamu helysegben alig maradt eddigele 30 haz a g.•e. hiten.
.
Ezen tapasztalatok nyoman a: templomot, mellynek visszanyereset
~a helybeli g.n.e. hitiiek ezek elott is tobb izben, de kiilonosen 1835 ik martius
17-rol es 1836 ev december 10-en o Felsegehez felterjesztett folyamodvanyokb t 1 kertek m;_nt a torvenyek, mint pedig az e megye kebeleben mar elofor.dult peldak ny6man foly6 ev es h6 14-en a g.n.e. szertartason levo kituno
iobbsegnek azdn megj egyzessel, hogy az egyhazi alapitvany reszerol az egyhaz
javitas'at illeto, es tortenheto koveteleseket megteriteni kotelesek- altad-'
tuk. Ko~t Aradon, Majus 24-en 1848.
Szalbek Gyorgy, kiildottsegi tag
R6zsa Ferdinand, kiildottsegi tag
Peterfy Adalbert, szolgabir6 es
Lang6_ Ferenc, eskiidt
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hazra jar6 tobb rendu kuldottseget nevezven, a tr6nt es hazat egyarant
fenyegeto veszrol a lakosokat tud6sitva· lelkes felsz61itas mellett a rendelet
alapjan keszitendo alairasi ivvel a haza oltarara segedelmet szedjenek; a.
kapand6 penzt es termesztmenyek eladasab61 befoly6 oszveget naponta a
fokamarasi penztarba szalitsak s ide minden 14 nap eltelte elOtt, hogy a.
felmutatas megtetethessek, jelentsenek, s egyszersmind az onkentesek
kozze val6 beallasra azokat erelyesen buzditsak; remelvern e hat6sag, hogy
a kiraly es haza szent ugyeben a n~szvet es buzg6 tett hianyozni nem fog.
Hogy tovabba a fenyegeto vesz keszen talâljon, s annak e helyut is
melt6kep ellentalhassunk, J ankovits Gdbor kapitany elnoklete alatt Szalbeck
Jakab, ideiglenes parancsnok, Pjliegl J dnos, Schmidt J 6sej, Damian Antal,
orseregi kapitanyok felhatalmaztattnak: miszeri:pt a varosban letezo loport,
6nt, fegyvereket a varosszamodasara megvasarolvan, a lOport toltesekre:
elkeszittdve, H1z elleni biztos helyre tetessek, s azt oriztessek, ugy a tortenheto
utkozet kovetkeztebeni megsebesitettek sziiksegere tepesre val6 rongyot
vasaroljanak, a nemzet orsereget fegyver-gyakorlatban szorgalmassan oktattassak, s mindenekrol az eredmenyt ide mutassak.
Melly ekkep hozott hatarozat
ministeri rendelet s melleklet utân
kinyomaţni s kiildottsegneki kiadasaval s szethordatasâval··kozhirre tetetni
rendelteti\k.

a

\

Kiadta Kopcsanyi Krist6f, megyei aljegyzO.

Din adunarea generală extraordinară a municipiului Arad,
24 mai 1848. Sub nr. I.K. 2013.
S-a

ţinută

la

hotărît:

Acceptarea şi aprobarea generală a ordinului ministerial; iar ca o
garanţie a ataşamentului fidel şi de neclintit, dovedit şi pînă acum· faţă de
rege şi patrie, precum şi pentru înlăturarea pericolului comun ce se profilează ameninţător, s-a delegat. un comitet permanent sub preşedinţia lui
Briinek Kâroly, format din: Vronovics J 6zsej, Gheorghe Brădean, Lazar
Secanski, Schw6b Alajos, Heim . Domonkos, Bark6 Sdndor, Priegl Gy-orgy,
Nagy J dnos, Edlmz'iller ] dnos, Aleksa Radivojevi6, Vagner Antal, Fruscha.
Peter, Tedeschi J dnos, Bogddnjy Gergely, Deuisch Igndc, Steinitzer Jakab;
[comitetul] va emite ordinul împreună cu anexele şi va organiza mai multe
delegaţii, care vor umbla din casă în casă şi vor face cunoscut locuitorilor
pericolul ce ameninţă tronul şi patria; totodată vor lansa chemări însufleţite
şi vor strînge ajutoare pe altarul patriei, pe baza unor liste de subscripţie,
emise conform ordinului; banii adunaţi, precum şi sumele rezultate din
vînzarea produselor, se vor vărsa zilnic la vistieria camerală; pentru a se
putea urmări şi prezenta rezultatele, se vor trimite rapoarte la fiecare a 14-a
zi; în acelaşi timp se vor adresa îndemnuri energice [locuitorilor] pentru a se
înrola ca voluntari. Autorităţile speră că participarea şi faptele zeloase în
cauza sfîntă a regelui şi a patriei nu vor lipsi.
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gest necugetat n-a fost însă urmat de nici cea mai mică miscare sau manifestaţie. Am ordonat căpitanului să facă cercetări amănun'ţite.
Timişoara, 24 mai 1848.
Preyer Jânos, jude primar
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Leveltar.
Beliigyminiszterium. Altalanos iratok, nr. 2369}1848. Fato: 12104'- 12105.
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Praid, 24 mai 1848.
Hochwohlgeborener Herr k. dirigirender Bergrath- und Landes Salinen
Director!
Auf die in Folge hoher k. Thesaurariats Verordnung Zahl 5991. J. erlasseneri A,nordnung Euer Hochwohlgeboren sub Zahl 610, welcher beigebogen
die Bittschrift der hiesigen Salzhăuerschaft um die Vermehrung des Salzhaupreises im Verhăltnisse jenes der Leben:::mittel und sonstiger Bediirfnisse zum
ămtlichen Gutachten herablangte; unterfangen wir uns, selben in Folgenden1.
abzustatten.
Vorausgelassen, daB die hiesigen Salzhăuer und Schichtenarbeiter
eben so mittellos und ohne Wirtschaft wie jene in M. Ujvâr sind, 'so dafi.
sie ihre Salzhau Arbei t zu beginnen, wenn n1.an ihnen aus dem k. Magazin
nach einem alten Gebrauch nicht im Voraus bis zur erfolgenden Zahlung
wenigstens auf ihre Personen die nothige Frucht, Kukurutz und Unschlitt.
um den Gestehungs Preis ertheilen mochte, nie im Stande wăren, betrachtend
'\\reiter, daB die hiesigen Salzhăuer und Schichtenarbeiter nicht lănger wie·
hochstens jăhrlich 3-4 Monate auf si.chere Arbeit in ihrem Berufe rechnen
konncn, so ist es gnădigst einzusehen, wie die Salzhăuer in M. Ujvâr die Jahre
aus und ein ihre sichere und hohere Verdienste haben, und nebstdem ihre
nothigsten Artikel um den hal ben Gestehungs P~eis genieBen; unter diesen
vorausgelassenen [!] Umstănden griinden. Bittlăger ihr diesfălliges Flehen
besonders auf die eingetretene Theuerung der Lebensmittel und sonsten .zur
Arbeit Verrichtung benothigenden Articlen, und bitten um ihre Lohne so
weit zu erhohen, daB sie wăhrend der Arbeits Zeit, sich selbst und ihre Familie:
zu ernăhren, in Stande gesetzt werden; um al::o die Wahrheit dieser, ihrer
Behauptung, daB Bittst.eller nicnt so viei erwarben, wie viei sie wăhrend
der Arbeitszeit zur Erhaltung ihrer Familie unter den beschrănkten Umstăn.:..
den benothigen, unterfangen wir uns mittel~t des beiliegenden Ausweises.
ausgezogen aus den hiesigen Salzerzeugungs Manualien sub A. B. zur Hohen
Einsicht und Hofgnădigen Beurtheilung gehorsamst darzustellen. Betrachtet.
man den gegenwărtigen Ausweis A in Betreff der Salzhăuer so erhellet daraus.
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a. daB die Salzerzeugung fiir das Militair. Jahr 1847/48 vom 9ten
eecember 18-47 bis 14ten Marz 1848, also 13 Wochen und 5 Tage dauerte.
b. daB wăhrend dieser Zeit mit der Salzerzeugung 59 200 Formalstein
und 18 520 erdige Stiicker; .Salzhăuer samt Gehilfen. 41 Individuen sich
beschaftigten, und haben verdient im Ganzen 1 177 f. 32 1/2 Xr. CMze,
diesen Betrag mit der Anzahl der obigen Arbeiter dividir-t hat ein Salzarbeiter
im Durchschnitt genommen 28 f, 42 1/2. Xr. verdient, aus diesem Verdienste
laut eben desselben Ausweises, haben. . sie Hi.r die aus dem k. Magazine gekauften Materialien, N aturalien und Requisiten samt Entrichtung der Steuer
zahlen miissen 673 f. 30 1/2 xr. CMze, oder einer im Durchschnitt 16 f ..
25 1/2 xr., so haben sie baar im Durchschnitt einzeln erhalten 12 f. 17 xr. ·
CMze; - betrachtet man einmal so vi el Brotfrucht und Kukurutz gekauft
haben miissen, wie viel selbe aus dem k. Magazin die Frucht mit 1 f.
1/4 xr., den Kukurutz. mit 40-42 xr. CMze pr. Virt 1 • erhielten, so wird
gar kein Zweifel i.ibrig bleiben, daB ihnen die baar erhaltenen 12 f. 17 'xr.
nicht hinreichten, sich selbst und ihre Angehorigen zu ernahren, destoweniger
auf Kleidungsstiicke und sonstigen unausweichlichen Bediirfnissen etwas
zu erwerben. Eben dieses Verhăltnis ethellet aus dem 2ten Ausweise B, die
Salz Forderungs Schichten betreffend.
Aus den obbeschriebenen wahren Umstanden ausgegangen, traut sich
das gehorsamst gefertigte Salzamt, die Meinung zu eroffnen, daB Gesuchsteller
ihre. gedrengte Lage wahrend der heurig>en Salz Erzeugung gar nicht iibertrieben geschildert haben, und eben darum wagen wir - in aller Unterthă
nigkeit fiir jeden der Hauer erzeugten reinen Formal Salzstein 1/4 xr. CMze,
die zusammen 246 f. 40 xr. fiir die 41 Salzhăuer, und den verschiedenen Schichten schichtweise 2xr. Vermehrung, oder in Allem zusammen 44 f. nachtraglich Hochgnădigst zu bewilligen ware. Parajd am 24ten Mai 1848.
Joseph Dohy, k. Werksve!Walter
Domnia voastră domnule consilier minier regesc diriguitor. şi director
al salinelor ţării !
Potrivit înaltului ordin al Tezaurariatului regesc nr. 599 a.c. aţi trimis
<nci pentru expertiză oficială dispoziţia domniei voastre sub nr. 610; la ea
aţi anexat petiţia tăietorilor de sare. de aici prin care cer ridicarea preţului
principal de sare în rapo~t cu costul alimentelor. şi a altor necesităţi. Ne
permitem, în cele ce urmează, să facem acestă expertiză.
De la bun început trebuie să avem în·vedere că tăietorii de sare de ·aici,
asemenea muncitorilor din ture, sînt la fel de săraci şi fără gospodărie
ca şi cei din Ocna Mureş; ei n-ar fi niciodată .în stare să înceapă munca de
tăiere a sării dacă nu li s-ar da, conform unui vechi obicei, din magazia regală
in avans, pînă la remunerarea cuvenită, cerealele necesare, porumb şi seu, .
la preţul de producţie, cel puţin pentru propria lor persoană. De asemenea
trebuie să avem în vedere că tăietorii de sare, la fel ca muncitorii din· ture,
nu se pot baza decît pe cel mult 3-4 luni de muncă sigură în meseria lor.
În consecinţă vă rugăm să vă daţi seama că tăietorii. de sare din Ocna '""'
Mureş au în fiecare an salarii mai mari; în plus îşi pot procura articolele de/
:strictă necesitate pentru jumătatea preţului de producţie. Pe considerentele'
menţionate de acest fel îşi bazează petiţionarii rugămintea, îndeosebi pe cele
rezultînd din scumpirea alimentelor şi a celbrlalte articole necesare în vremea
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lucrului, cînd cer să li se mărească leafa, încît să. fie în stare să se hrănească
atît pe ei în timpul muncii, cît şi familiile lor. Pentru a întări adevărul
afirmaţiei petiţionarilor, potrivit căreia nu cîştigă strictul necesar în timpul
muncii pentru întreţinerea familiei lor în împrejurările date, ne permitem
să prezentăm măriei voastre spre examinare şi apreciere dovezile anexate
sub A şi B extrase din manualele de aici de producere a sării. Examinînd
dovada A referitoare la tăietorii de sare vedem că:
a. producţia sării pentru anul militar 1847/1848 durează din 9 decembrie
1847 pînă în 14 martie 1848, deci 13 săptămîni şi 5 zile;
b. în acest timp s-au ocupat cu scoaterea sării 41 de indivizi, tăietori
şi ajutoarele lor, ei producînd 54 200 de bucăţi pure şi 18 520 bucăţi cu pă
mînt, cîştigînd în total 1117 f. 32 1/2 cr. m.c. Împărţind această cifră la
numărul de mai sus, rezultă că un muncitor de sare a cîştigat în medie
28 f., 42 1/2 cr. Din acest cîştig, conform aceleiaşi dovezi, ei au fost nevoiţi
să plătească pentru materialele, alimentele şi rechizitele cutnpărate din magazia regală, inclusiv impozitul, 673 f., 30 1/2 cr. m.c. sau în medie 16 f., 26 cr.;
lor le-au rămas deci în medie cîte 12 f., 17 cr. m.c. în bani lichizi. Avînd
în vedere că au fost obligaţi să cumpere atîtea cereale cîte au primit din
magazia regală, şi anume grîu, cu 1 fl. 1/4, iar porumbul cu 40-42 cr. m.c.
de litră 1, nu este nici un dubiu că cei 12 f., 17 cr. primiţi în numerar nu
le-a ajuns să se hrănească pe ei şi familiile lor; cu atît mai puţin nu şi-au
putut procura îmbrăcăminte sau alte lucruri indispensabile. Aceeaşi relaţie
rezultă şi din dovada B referitoare la turele de extragere a sării.
Plecînd de la condiţiile adevărate descrise mai sus oficiul salinelor care
seu1.nează cu supunere, îhdrăzneşte să-şi exprime părerea că petiţionarii n-au
exagerat în descrierea situaţiei din timpul procesului de producţie al sării
din anul acesta; tocmai de aceea îndrăznim să cerem cu toată supunerea ca
măria voastră să aprobaţi retroactiv ridicare preţului cu 1/4 cr. m.c. penftu
fiecare piatră curată de sare produsă; aceasta ar echivala cu 246 f., 40 cr.
cit ar fi necesar pentru mărirea [salariilor] celbr 41 de tăietori de sare, inclu- .
siv diferenţele cîte 2 cr. de tură [de salar] ceea ce ar face 44 f.
Praid, 24 mai 1848.
Joseph Dohy, administratorul salinei regale
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Montantesaurariat, nr.
1
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Clnj, 24 ntai 1848
Igen tisztelt Ministeri

tanăcs!

Mikent kozelebbi tud6sitasunkban igerok, a balazsfalvi gyiiles torteneti
rajzat ide zarva kUldjiik 1 • Az az6ta tortenteket a Kemeny Denes tud6sitasab61 megertendik qnok. Meg csak egyet kivanunk megemliteni, mint
legkozelebbi k6riiln1.enyt. 2
35- c. 378
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Szâguna, ki addig is mig az olâh kiildottseg felm.enetelere az engedelem
felyiilrol megerkeznek, egyeni minosegeben fel akart menni, .megertven a
kozelebbi becsi esemenyeket, ugy nyilatkozott, hogy mar nem megyen.
Ezen koriilmeny annyiban kedvezo, miszerent ugy lâtszik felhagyott az olâhsâgnak a jogossâg korlâtain tulvitt kovetelesere nezve felyiiln51 vârni hatalmas istâpolâst~ Tovâbbâ mi tartottunk att61, hogy felmenetele s egyik focelj a
az ilir mozgalmakbani reszvet; vegtere remelheto az is, hogyha Szâguna fol
nem megyen azon vâgyak es remenyek, melyek a Becsool vârt segely kovetkezteben a kedelyeket nagy izgatottsâgban tartottâk volna, a Szâguna utazasâr6li lemondâsâval valamennyire hiilepedni fognak. Egyebirânt Szâguna
szavaira egesz bizonyossâggal nem epithetni s nem lehet tudni, hogy szândekât nem ;vâltoztatja-e meg. ·
Hazafi indulattal maradtunk a tisztelt miniszteri-tanac~nak honfitârsai
.
·
Kolosvar, maj. 24. 1848.
id. Bethlen Jânos
Beldi .F erenc.
] 6sika, Mikl6s
Kemeny Domokos

Bethlen Farkas
Teleki Domokos
Palffy ] ânos
ifj. Bethlen J ânos

Preasti1nat Consiliu ministerial!
Precum v-am promis in recentul nostru raport, vă trimitem aici alăturat
descrierea1 istorică a Adunării de la Blaj. Cele întîmplate de atunci le veţi
înţelege <din comentariul lui Kemeny Denes. Noi nu dorim să amintim decît
o singură circumstanţă de ultim moment. Şaguna, care a voit să se ducă personal, înainte de a se obţine aprobarea superioară pentru plecarea delegaţiei
române, dîndu-si seama de evenimentele de la Viena, a declarat că nu mai
merge. Această imprejurare este favorabilă, deoarece, după cum se pare, el a
renunţat să mai spere în sprijinul scontat a veni de sus pentru cererile roinânilor, care le depăşesc drepturile. Noi ne-an1 temut că scopul principal al
plecării lui ar putea fi acela de a participa la mişcările ilirice. Sperăm că dacă
nu va plec?:, acele dorinţe şi speranţe, care ar fi ţinut în agitaţie spiritele în
urma sprijinului aşteptat din partea Vienei, se vor linişti odată cu renunţarea
plecării lui Şaguna. Totuşi, nu ne pute1n bizui cu siguranţă pe cele spuse de
Saguna, si nici nu se stie dacă nu-si va schimba intentia.
'
Ră~1înem cu d~votament c~tăţenesc compatri~ţi ai Consiliului ministerial:
Cluj, 24 mai 1848
Bethlen J ânos senior
Beldi Ferenc
J6sika Mikl6s
Kemeny Domokos

Bethlen Farkas
Teleki Domokos
Pâlffy Janos
Bethlen J an os j un

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i Miniszteriumi Leveltar
Beliigyminiszterium. Elnoki iratok, nr. 281/1848. Foto: 660.
1
2
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V. doc. 146.
V. doc. 266.
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CJuj, 24 1nai 1848
Kolosvart, 1848-ban majus 24en
Tisztelt bara tom!
Az esemenyek, melyeket mar utam kozben reszint megtudtam, }\:enyszeritnek arra, hogy futar alt al tud6sitsam a ministeriumot az i tteni dolgok
allasa felul. Remelem ezen resenletemet nemcsak nem veszed fontoskodâsi
tolarkodasnak, ami soha sem volt termeszetem; hanem a dolgok nehez allasa t
megertven, az eszk6zekriil rendelkezendel, hogy sziikseg eseteben ezt ismetelhessem.
Egyik n~vezetes koriilmeny itL a balasfalvi ola gyules. Erriil ezuttal
kiil6n hiteles tud6sitas is menyen 1 • Ezen gyules a legrendszerezettebb szerkezetet mutatot't. Tiizes beszedeket tartottak (kiilonosen Bohuczel 2 es egy
Pop Alexandr,u nev{1 ifju) az olah nemzetiseg mellett es a magyarok sarnoksaga ellen. A katona-parancsnokot a gyilles, egy kuldottseg altal meg:kerte, hogy midon altalok jel adatik, tisztelkedo lovest tetessen, Schurter
tabornok rogton megigerte: s 1nidon a kormmanyszeki biztosi nevvel jelen
volt szemelyek (Szab6 Lajos guberniumi konsiliarius es Bdnjî Mîkl6s alsofejermegyei foispan) Sch·_.rternek e tisztelet-16vesek helytelenseget eleterjesztettek, - azt felelte: "mar megigertem" s ketszer csakugyan lovetett is.
A zaszl6k mind illir vagyis orosz zaszl6k voltaY3 , csak egy voit austriai szinu
1nagyar pedig egy sem. S megis azt affectâlj a Saguna (a g6r6g piisp6k, kiool
tan egy J elasich forma szemely valhatik meg) hogy o akarj a az egyesulest t
-:- Saguna, rac. 4 • Ezen gyules alakulhatasat s ekenti lefolyasat egyenesen
a kormanyszeki biztosok iigyetlensegenek lehet tulajdonitni. A kormanyszek
rendelete szerint a gyules bizonyos szâmra voit szoritva, es fodel alatti tartasa kikotve; a kormanyszeki biztosoknak ezeket teljesittetni, a gyillest
vezetni, es a katonasagnak parancsolni tudni kellett volna; vagy a gyillest
torvenytelennek nyilvanitni, s a netalan nemengedelmeskedo kat'ona-parancsnokra haritni minden felelet-terhet. Ehelyett ok elvonultak a gyUles megnyitasa utan, ·es szenvedtek gyâvan mig a magyar nemzetiseg piszkoltatott,
sot ottletokkel es berekesztes6kkel torvenyszeruseg firmajat nyomtak a
gyulesre. A lehet6 legszerencsetlenebb otlet volt, kiralyi biztosokul oda Szab6
Lajost rendelni, ki =O, es Bdnjî Mîkl6st, ki a mult orszaggyulesrol, mint
legnagyobb paraszt-ellenseg es fopecsovics osmeretes. Az emberek ott fizetve
voltak. Kemeny Domokosnak, kamarasi emberei azt mondottak, hogy 6-.6
forintot kaptak fejenkent. Honnan e penz? - Az olahoknak .semmi kassajok
sincs; piispokeik is szegenyek. Itt bizonyosnak tartjak, hogy a szaszok penzzel
es bujtogatassal reszt vesznek: magyarellenes bosziiltsegokben sajat ·~rde
koket is szem elul tevesztven 5 • Igaz az, hogy az oldh comîtee, Bohuczel7 fonoksege alatt Szebenben (a magyarellenes szaszsag fohelyen) mukodik es a
szaszok, kik olahot eddig cehbe sem vettek be, rokonszenvet mutatnak iranta
holott a magyar szin miatt, follazadasra valanak keszek. Nem lehetlen, sot
igen hiheto, hogy orosz penz is jarul segitsegokre; orosz bujtogatas pedig
mindenesetre. Sz6val: itt mi6ta en kozelebbriil itt voltam, nagyot valtozott
a hangul?-t es kozelegni latszik egy Jelachich fele partiites - Saguna vagy
Bohuczel 7 vagy mas olyas vezerlete alatt, kik kozt Nopcsa Vaszilîka (nehai
dolyfos Nopcsa Lâszl6 foispany) is szerepet jatszand.
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Ez egyik, mirUl tud6sitni kivântalak. Mas egy eset szinten nem kis
aggodalmat okozott itt. T. i.: tegnapelOtt, azaz n1ajus 22-en este tiz 6rakor
itt Kolosvart megerkezett gyorslovakkal 3 pesti egyen,- egyike Hajnik
Kdroly gyorsir6, mâsika Gal Sandor hadugyministeri tanacsnok, harmadik
nem 6smertetett meg. Ezek Biasini Domo:Kostul a gyorslovak tulajdonosatul,
tudakol6dtak: "ki volna Kolosvart, valamely befolyasosabb szekely egyen?~~
Az Palfi Janos udvarhelyszeki kovetet nevezte meg. Ezt folkeresven, azon
igeretre hivak fol, hogy a tiilok megertend6ket senkivel sem kozli. Miutan
azonban Palfi ezt,. legalâbb kovettarsa irânyaban megigerhetlennek nyilvânitotta, ifj. gr6f Bethlen Jânoshoz, a Palfi kovettarsahoz mentek egyi.itt.
Ott ezeket beszeltek: Becsben uj revolutio iitott ki, a respublica meg van alakulva: a. kiraly Insbruckb.a szaladt. Pesten szinten nagy zavar es lazadas
van; a nador kirâlynak ki van kialtva. Ezek nyoman Szegeden egy haditest
fog osszevonatni; s _ok kiildve vannak az egesz: szekelyseget (nemcsak a katonakat) fegyverfbgasra es rogtoni kiindulasra birni. Hozza tevek, hogy
fegyver es penz lesz eleg: s a szekelyek<,elemezesere Szegedig mar rendelesek
vannak teve. Szavaik hitelesîteseiil egy nyomtatott f6lsz6litâst mutattak,
mely a szekelyeket fegyverre hijj a, es gr6f Battyăny Lajos neve volt alâirva:
es mond'ottâk, hogy Puchner commandiroz6hoz es a szekely szekek fotiszteihez is visznek leveleket. Palfi monda riekik: ·miert nem kozlik az ellenzek
mas tagjaival is? mondâ hogy en is itt vagyok. Erre azt feleltek, hogy fel6rânyi ide}ok van mulatnival6: de nem ellenzik, hogy Pâlfi velem mondottaikat
kozolje. Ezt Pâlfi meg is tette tegnap :reggel 9 orakor. Nyomon egyebegyultiink, a jougy eddig ÎS egyutt mukodott tagjai, S lL~g nemely VclfOSÎ hatalyosabb tagokat hivân magunk. koze, Bânfi Jânost es Jânosy Ferencet elinditottuk az emlitett 3 gyanus s'zemely utân oly meghagyâssal, hogy mindeni.itt
nyomokban jârjanak, s ha olyasmit pr6bâlnak, ami a ministerium megbuktatasâra, vagy republicanismus terjesztesere, vagy âltalân is anarchiara
vezetne, azt r6gto1i meggâtolni torekedjenek, sziikseg eseteben az emlitettek
elfogatâsa âltal is.
Mi igaz - jâr~tbelieknek azon egyeneket semmikent sem nezhettiik
1-szer, mert keptelenseg egy nemzetett 3 osmeretlen szemely âltal akarni
folfegyvereztetni; ezt tehât a mi'nisteriumrul fol nem tehettiik. 2-szor, n1ert
koziiliink egyik sen1 kapott semmi ertesitest: es 6k minket, j6iigy mindenkori
pârtol6it, az alkotmânyos ministeriun1 leghuvebb embereit, - szândekosan
kikerulni lâtszottak. 3-szor, mert a szekelyekhez intezett f6lsz6litâs a nâdor
âltal alâirva nem. volt. 4-szer, mert nem is _eppen egyform~n beszelte\k kii16nboz6 szemelyeknek. Ugyanis a nagy titok t.rrellett mâsoknak is elmondogattâk 6k missi6jokat; jelesen egy Hegedus nevii ideval6 iigyvednek mar
nem azt mondottâk, hogy Becsben respublica alakult, hanem hogy nehânyan
azt kikiâltottâk, de rogton el is fogattak; es nem azt mondottâk (mint Pâlfinak), hogy Vasarhelyre mennek, hanem Csîkszekbe: es kerdest inteztek
Heg,ediishez, hogy "a minist,eriummal tartanak-e kolosvâriak", niit Regedus igenelven valami odavetett sz6val a beszedet felbeszakasztottâk.
Hogy ezen egyenek a szekelyseget fol _nem koltik, az bizonyos. De
zavart csinâlhatnak: tetezhetik a bonyoldalmakat.
Mindezekbiil szârmazhat6 bajok megelOzeseiil en mulhatlannak lâtom;
hogy a ministerium haladek nelkiil nevezzen ide teljes hatalmu kirdlyi biztost, ki az engedelmeskedni netalân vonakod6kat, ana rogton râ szoritsa;
ki _a szekely katonasâg'ot engedelmessegre birvân, ennek tulsulyâval, a sorkatonasâg engedelmesseget is biztosithassa; ki J elachich-fele pârtfonok
koriili 6szpontosulhatâst meg most kezdetben elnyornhas~on. Mindez egy
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Raportîndu-vă oficial cele de mai sus, rămîn
bunăvoinţei d-voastre, al d-voastră serv umil

cu

stimă şi mă

recomand

Semlac, 24 mai 1848.
Kovacs Istvan, intendent
Original. Arh. St. Arad. Fond. Arh. comitat. Arad. Acta Congregationum,
950/1848.

nrs
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Cluj, 24 n1ai 1848
1\1elt6sagos Gr6f, Fo Ispan Ur!
Ezel6tt keves idovel vettiik azon tud6sitast: hogy 1\1arosludason a meg
eddig elo uri nap3zamokkal tartoz6 urberi parasztok az urberi szolgalatokat
megtagadtak; hogy a hatart megosztani kesziilnek e vagy sem, arr61 meg nem
tudosittattunk. Annâl fogva. tisztelettel kerjuk, a melt6sagos foispan urat,
hogy ezen rendetlensegnek helyreallitâsara melt6ztassek a megye reszere a
fokormânyszek altal kirendelt katonasagot az illeto, kinevezett biztossâg
alatt Marosludasra kiildeni, hogy az ottani nep rendbeszedessek, s az, ki
netalan lazzasztâst kovetett el fogattassek el; ha pedig netalan a hatirba
is foglalast tettek volna, az ez âltal tett kar megbecsiiltessek s a kart okoz6kon felvetessek. Alâzatos tisztelettel maradvan a melt6sagos gr6f foispân
urnak alazatos szolgai
Kolosvâr, Majus 24 1848 1 •
Gr6f Traunne G. Bethlen Borbâra
G. Degenfeld Ott6
Preamărite

domnule conte comite suprem!

Cu. puţin timp în urmă am primit informaţia că ţăranii urbariali din
datori cu zile de lucru, au refuzat să mai presteze slujba iobăgească.
Nu mi s-a adus încă la cunoştinţă, dacă se pregătesc sau ba să împartă hotarul. Iată de ce vă rugăm cu respect, mărite domn comite suprem, să binevoiţi
a trimite la Ludusu de Mures armata detasată de către înaltul Guberniu
în comitat, sub comanda co:rr{i.tetului respe~tiv, pentru restabilirea ordinii.
De asemeneasă fie arestati cei ce au săvîrsit eventuale răzvrătiri. Iar dacă
s-ar fi întîmplat cumva oc~parea hotarului ;ă se evalueze pagubele pricinuite
şi să fie plătite de cei care le-au provocat.
Rămînem cu stimă supusă servii umili ai măritului domn comite suprem.
Cluj, 24 mai 1848 1 •
Luduş,

Contesa Traunne, [născută] Bethlen Borbara
G[rof] Degenfeld Ott6
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Turda. Acte Prezidiale, nr.
535j1848.
1
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Innsbruck, 25 mai 1848
Li eber Graf Teleki !
Aus mehrerern Ihrer Vortrăge und aus anderweiten Anzeigen habe
ich ersehen, daB die Ruhe, gesetzliche Ordnung und Sicherheit in mehreren
Gegenden Meines GroBfiirstenthums Siebenburgen namentlich aher in der
Stfl.dt Klausenburg bedroht sei, in welcher Ich fur den 29. J\'Iai die Abhaltung
des Landtages auszuschreiben gestattet babe.
,
Wenn der bezielte Zusammenfluss von zahlreichen Fre1nden, bei einem
siebenbiirgischen Landtage direct nicht betheiligten Individuen Storungen
der offentlichen Ruhe und der personlichen Sicherheit herbeifiihren konnte,
so rechtfertigt dies die weiteren Besorgnisse, daB auch in der Stănde- Versammhmg die freie J\!IeinungsăuBerung und Abstimmung der LandtagsMitglieder beirrt werden konnte. Ich beauftrage Meinen bevollmăchtigen
koniglichen Commissair Feldmarschall Lieutenant Puchner die geeigneten
militărischen Anstalten zu treffen, damit die Ruhe im Lande und insbesondere in Klausenburg aufrecht erhalten, und gegen eintretende Storungen
derselben mit angemessenem N achdrucke eingeschritten werde.
Zugleich finde Ich Mich veranlasst im N achhange Meines Handschreibens vom 9. Mărz dieses J. auch Ihnen besonders aufzutragen, im Einvernehmen mit Meinem konigl. Commissair dafiir zu sorgen, daB die Sicherheit
der Personen, und insbesondere aller Landtagsglieder krăftig gewahrt, und
jeder Storung der Ordnung durch rechtzeitiges krăftiges Einschreiten vorgebeugt werde. In dieser Absicht haben Sie zufolge dieses Meines Befehles
die. entsprechende Anweisung an das Guberniun1; und beziiglich an die betreffenden Jurisdictionen sofort zu veranla~sen, und deren Durchfiihrung
zu iiberwachen.
Ich versehe Mich ferner von Ihrer Ergebenheit, daB Sie mit Meinem
Gubernium allen wichtigeren stăndischen Berathungen personlich beiwohnen, und zu deren ersprieBlichen Forderung eifrig mitwirken vverden.
Insbesondere aber mach Ich Ihnen zur Pflicht, dariiber zu wachen,
daB die Berathungen des Landtages oder der zu demselben gehorigen Stănde
und Korporationen ohne alle\n moralischen oder materieHen Zwang gepflogen und denselben die unbeschrănkte Freiheit der MeinungsăuBerung und
der Abstimmung sichergestellt werden.
Zum SchluBe mache lch Sie dafiir personlich verantwortlich daB alle
stăndische BeschliiBe sofort Meiner Sanction vorgelegt, vvr deren Ertheilung aber jedes factische Vorgehen oder Abweichung von den bestehenden
gesetzlichen Formen der V erfassung und Verwaltung durchaus vermieden
werde.
Innsbruck den 25. Mai 1848.
Ferdinand
Iubite conte Teleki!
Din mai multe rapoarte primite de la dv. cît şi din alte surse, mi-am
dat seama că liniştea, ordinea şi securitatea legală sînt ameninţate în mai
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meine, auf des Wohl dieses meines Grossfiirstenthume gerichteten Absichten>
alldort zn fordern. beflissen sein werden.
Innsbruck, am 25; Mai 1848.
Ferdinand
Iubite conte Mik6 1
Avind Îh vedere împrejurările de care m-aţi înştiinţat în expunerea dv.
din 13 mai 1848 vreau să vă eliberez de la preluarea conducerii afacerilor
Cancelariei mele aulice a Transilvaniei. Contez pe fidelitatea şi devotamentul
dv. că vă veţi strădui în poziţia dv. actuală să sprijiniţi în cursul Dietei intenţiile mele care urmăresc binele l\'larelui meu Principat.
Innsbruc,k, 25 mai 1848.
Ferdinand
Copie. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R. Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam. Mik6. Corespondenţa lui Mik6 Imre.
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Cluj, 25 mai 1848
Suae Majestati Sacratissimae,
:Medio b[enigni] rescripti Regii d[e] d[ato] 15-ae deflui mensis, sub
n[urnerb] aulico 2739 editi dignabatur Majestas Vestra Sacratissima apographum b[enigni] rescripti Regii circa partium Transilvaniae sic dictarum reapplicatarum utpote comitatuum Kraszna, Szolno.k mediocris et Zarand,
nec non districtus Kovar oppidi-itemZilahRegno Hungariae reincorporationem de praecitato dato ad statu~i et ordines hujus M[agni] Principatus exarati, obsequentissimo huicce Regio Guber'nio eo cum mandato clementer
transmittere, ut ad procurandum in sensu altissime confirmati hoc in passu
articuli quaestionatae reincorporationis complementum, cunctis, quae negotium postulat, adminiculis adjutorias manus praebere haud intermittat.
Antequam benignum hoc Rescriptum Kegium venerari nobis licuisset,
tenore repraesentationum nostrarum altissimo conspectui substratarum Maj est ati Vestrae Sacratissimae remonstraveramus, administrationem j urisdictionum Partium reincorporatarum nomine venientium per neoerectum
pro Regno Hungariae Ministerium facto j am inchoatam esse atque ex parte
earundem jurisdictionum repraesentatum isthuc haberi, se imposterum nonnisi a praelaudato Ministerio dependere posse, et dispositionibus etiam nonnisi
abinde accipiendis, obtempteraturos fore; cum tamen Regium hocce Gubernium altissimam ordinationem relate ad provinciam illas jurisdictiones administrandi praelibato Ministerio effective jam delatam non accepisset, pro
impertiertde sibi altissima hac in parte inviatione ad Sacratissimam V estram Majestate1p. confugerat.
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t~ebuie să dea o mînă de ajutor pentru a se duce la îndeplinire reîncorporarea
în chestiune; sus-menţionatul rescript vrea să spună că acele j urisdicţii des
pomenite să fie socotite drept .,Părţi reîncorporate Ungariei conform legilor
formulate spre sfîrşitul lucrăriibr Dietei Ţării Ungureşti; ca atare ele vor
înceta să mai depindă de Guberniul, de Tezaurariatul şi de .Tribunalul suprem din Transilvania; ele vor fi subordonate guvernului şi tribunalului din
\Ungaria; se prevede, de asemenea, ca acele legi referitoare la amintitele juris~dicţii să fie considerate deja publicate în protocbalele adunărilor marcale de
:acolo; în consecinţă, Guberniul crăiese le vesteşte, începînd cu data de azi,
adică din ziua cînd acel binevoitor rescript crăiese se dă publicităţii în consiliul secret, că nu intenţionează să mai trimită ordine acelor jurisdicţii.
Dar nu puţine procese civile şi penale din sus-menţionatele jurisdicţii
au fost aduse în faţa acestui Guberniu crăiese, în care ar rămîne să se pronunţe
sentinţa; ele ar putea ajunge acolo pe cale legală prin sentinţa preaînaltă şi
deci ar trebui transpuse spre publicare aceloraşi jurisdicţii. De altfel şi în alte
chestiuni, inclusiv politice, se aşteaptă hotărîrea Guberniului; ce are de făcut
preas'upusul Guberniu crăiese referitor la problemele deja orînduite potrivit
celor anticipate? în această privinţă cerem cu plecăciune maiestăţii voastre
sacre dispoziţii ulterioare.

Cluj, la 25 n1ai 1848.
Concept. Arh. St.Budapesta. Fond. G. P.
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Cluj, 25· mai 1848
Marosvâsârhelyi tanâcsnak

c

Tegnap kelt hivatalos jelentesere1 e nemes tanâcsnak, melynel fogva
a magyar minister elnok kiildottjei: Gal Sândor, Hajnik Kâroly es Klapka
Gyorgy kivânatâra a piacon osszegyuj tott nagy sokasâg âltal tartott nepgyulesben a magyar minister elnoknek a testver magyar hon es a felseges uralkod6 haz felett kozelebbrol feltornyosult veszfellegek szetoszlatâsâra felhivott szekely nemzethez intezett felsz6litâsa kovetkezteben nyilvânitott
keszsegrol, es eskii pecsetje alatt hozott hatârozatr61 a kirâlyi kormâny szeket
tud6sîtâ, - ezennel vissza iratik, hogy ha szinte a tett nyilatkozat es kijelentett keszseg igen is melt6 es hiv alattval6khoz illO legyen is, mindazonâltal eppen nem helyeselheti a kirâlyi kormâ.ny szek e nemes tanâcsnak azon
tenyet, miszerint maga rendes felsobbsegenek es kormâ.ny szekenek hire s
engedelme nelkiil es e hazâban is a koz bâtorsâg tekinteteben fenn forg6
koriilmenyekre figyelmet nem vetve, ily szokatlan nep gyiilest tartani es
mint meg eddig Erdely Fejedelemsege kbrmanya ala tartoz6 torvenyhat6sâg,
egy mas, csak ezutân leheto kormanya biztosainak, ezen erdelyi fo kormânyszek
melloztevel tett fesz6litâsara, hiittel is pecsetelt hatârozatot hozni nem ketelkedett; sot addig is, mig Erdely Fejedelemseg torveny âltal Magyarorszâghoz
kapcsoltatnek, azon orszâ.g igazgat6 ministeriumânak kesz. engedelmesseget
ajânlotta.
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Mely ido elOtti tenye e nemes tanacsnak, mint meg eddjg, ezen erdelyi
kormânyszek alâ tartoz6 torvenyhat6sâgnak ezennel hibâztatik.
Kolosvârt, mâjus 25en 1848.
Către

consiliul din Tîrgu

!Jlureş

Prin prezenta răspundem la raportul oficial al nobilului consiliul diri
.ziua de ieri1 . Prin el se aduce la cunoştinţa Guberniului regal ataşamentul
şi hotărîrea luată sub pecetea jurămîntului cu ocazia unei mari adunări poptf
Iare, cortvocată în piaţă la dorinţa trimişilor guvernului ungar Gal Sândm;,
Hajnik Kâroly şi Klapka Gyorgy; de asemenea apelul adresat naţiunii secu\ieşti pentru a contribui la risipirea norilor ce s-au strîns deasupra patriei ungar;e
frăţeşti şi a măiestăţii sale regale. Declaraţia de ataşament şi apelul sînt fapte
demne ale supuşilor credincioşi. Totuşi, Guberniul regal nu poate fi de acord
· cu fapta onoratului consiliu de a organiza o asemenea adunare populară
· neobisnuită, fără stirea si aprobarea autoritătii sale superioare obisnuite,
nesoc~tind împrejtirările 'care privesc securitatea publică din ţară. Acesta
·nu poate fi de acord ca o autoritate jurisdicţională subordonată Guberniului
Principatului Transilvaniei să-I nesocotească întrutotul şi să aducă o hotărîre,
pecetluită cu jurămînt, la chem.area trimişilor unui alt guvern, care ar putea
deveni [al Ardealului] numai în viitor. Mai mult, consiliul a recomandat supunere faţă de guvernul conducător al acelei ţări înaintea anexării la Ungaria a
Principatului Transilvaniei.
·
O astfel de faptă matură a onoratului consiliu, care pînă în prezent
este subordonat acestui Guberniu al Transilvaniei, se dezaprobă.
Cluj, la 25 mai 1848.
Suae Majestati Sacratissimae
E demisse ist hic advoluta Relatione Magistratus civitatis Marus Vasârhely de hesterna die horzum praestita clementer perspicere dignabitur Sarcratissima Vestra Majestas, qualiter exmisis praesidis ministerii Hungarici
commissariis: Alexand:ro Gal, Carolo Hajnik et Georgio Klapka, literis facultatoriis laudati ministerialis praesidis provisis, die 23a currentis mensis in
praementionata civitate comparentibus, ibique, absque omni prorsus, praevia
. notificatione dirigenti huic· dicasterio, seu a Ministerio Regni Hungariae,
seu a dictis Commiss~riis, seu vero a praefato Magistratu facta, congregatio. nem populi magno admodum numero conci ti, in foro civitatis publico celebrantibus, postquam hi proclamationem praelaudati d[omini] · ministerialis
praesidis ad Siculicam nationem, pro energica reali succursu, fine removendi
periculi genti Hungariae, hujusque nationalitati, ob ferventes motus, moliminaque alienarum nationum imminentes praebendo directam, nec non eventus
quoque - qui recentissime in urbe residentiali interceserunt, - publicassent,
ingens illa populi multitudo non solum illibatam erga altissimum thronum
Regium fidelitatem ac adhaesionem, promptitudinem item suam pro libertate Regni Hungariae quocumque sacrificio incolumi servanda, ac tuenda
pronunciaverit; verum desuper conclusum etiam firmamento juramenti
munitam condiderit; insuper declarans, se interea etiam, don~c Unio Tr~nsyl
vaniae cum Regno Hungariae exoptata in proximius .· aperiu~dis generalibus
Regni hujus Comitis via legali effectui mancipari posset Ministerio Hun,..
garico paritionem exhibere promptam, paratamque esse~
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Ut ut facta per populum praefatae civitatis ]\llarus Vâsarhelyensis de
fidelitate .-erga Augustissimum Sacratissimae Vestrae Majestatis thronum,
et promptitudine ad ferendum Regno Hungariae adjutorium declaratio,
fideli erga legitimum principem suum populo digna, atque laudanda Comperiatur; nihilominus illa Ministerii Hungarici praesidis procedura quatenus
absque omni Regio huic Guberni\0, velut in praesentiarum adhuc dirigenti
hujus Principatus dicasterio facta notificatione tales-medio exmissurum suorum·commissariorum in jurisdictionibus directioni hujus Transsylvaniae Prîndpatus adhuc subjacentibus- provocationes instituendos esse duxit, per
Regium Gubernium probari nequeunte. _Sacratissimam Vestram Majestatem
hisce humilime oramus, ut praelaudatum Regni Hungariae Ministerium clementer eo inviare dignetur, ne idem laudatum cum desideriis suis ad jurisdictione territorio Principatus hujus inclavatas dirigendis Regium_ hocce
Gubeflnium praetereat verum cum hoc cointelligentiam fovest. Magistratui
Marus Vâsârhelyensi, praedeclarato ejus facto, medio ordinationis ab hine
ad eundem sub hodierno exaratae reprobato.
Claudiopoli: 25a Maji 848.
Sacrei sale

maiestăţi

Magistratul oraşului Tîrgu Mureş a înaintat aici ieri un raport, pe care-I
anexăm cu plecăciune; din el, sacra voastră maiestate va binevoi cu îndurare
să constate că în ziua de 23 a lunii curente au apărut în sus-numitul oraş en"lisarii guvernului unguresc Gal Sândor, Hajnik Kâroly .,şi Klapka Gyorgy,
înzestraţi cu o scrisoare de în_tărire din partea primului ministru al Ungariei;
fără să fi informat acest Guberniu sau guvernul Ungariei ori chiar şi mai sus,
menţionatul Magistrat, aşa-zişii emisari au chemat în num.ăr însemnat poporul
la o adunare care s-a ţinut în piaţa mare a oraşului; acolo au dat publicităţii
prt>clamaţia domnului preşedinte al guvernului sus-amintit adresată naţiunii
secuieşti; prin ea i se cere un sprijin real şi energic în scopul înlăturării primejdiei [ce planează] asupra neamului şi naţiunii ungureşti din cauza tulbură
rilor fervente arneninţăţoare, a strădaniilor altor naţiuni precum şi a evenimentelor ce au avut loc de curînd în oraşul de reşedinţă; acea mare mulţime
de poporşi-a manifestat nu numai credinţa sa neştirbită şi ataşamentul faţă
de înaltul tron crăiese; cu promptitudine ea şi-a dat de asemenea adeziunea la
păzirea şi asigurarea prin orice jertfă a integrităţii şi libertăţii Ungariei;
în această privinţă a adoptat o hotărîre întărită şi sprijinită prin jurămînt;
în plus a declarat că şi înainte de a se rntca realizauniunea dbrită a Transilvavaniei cu Ţara Ungurească pe cale legală în Dieta ce se va deschide curînd,
va fi gata să dea ascultare guvernului Ungariei 2 •

'
Declaraţia făcută de populaţia sus-zisului oraş Tîrgu Mureş referitoare
la credinţa faţă de înaltul tron al sacrei voastre m.aiestăţi şi în privinţa
promptitudinii cu care va da ajutor Ungariei este demnă de laudă; totuşi acest
guberniu crăiese nu poate aproba procedeul preşedintelui guvernului Ţării
Ungureşti; trimiţîndu~şi emisarii săi în jurisdicţiile supuse pînă acum acestui
Mare Principat al Transilvaniei, el a făcut să se nască o provocare la adresa
Guberniului crăiese, care-si mai exercita încă functia de dicasteriu ocîrmuitor; prin cele de faţă o rugăm preasupus pe sacra voa~tră maiestate să binevoi ţi
cu îndurare a adresa sus-menţidnatului guvern [îndrumarea] ca el să nu-şi mai
expună doleanţele jurisdicţiilor incluse în teritoriul acestui Principat prin
ocolirea Guberniului crăiese, ci să opteze pentru o înţelegere cu el.
36- c. 378
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Cluj, 25 mai 1848
An Se. des k.k. Herrn Feldmarschallieutenant v. Pfersmann
Hochwohlgeboren
Vermog der hier sammt Beilagen urschriftlich anruhrenden Vorstellung
des Kokelburger Komi tat Officiolats vom 23ten 1. M. Z. 638 sind auch in
diesem Komitat nach Auflosung der Blasendorfer Versammlung unter den
Urbarial pflichtigen Bewohnern besonders walachischer N ation solche Syn1ptome der thatsăchlichen Widersetzlichkeit gegen die Anordnung der Verwaltungs Organe und der eigenmăchtigen Besitzergreifung fremden Eigenthums wahrgenommen worden, welche den stundlichen Ausbruch eines offenen
Aufstandes besorgen lassen, weswegen Q.as genannte Officiolat zur Aufrechterhaltung der offentlichen Sicherheit und Herstellung der gestorten Ordung
sowie seines kompromittirten Ansehens in das gedachte Komitat auBer der
dort befindlichen Kavallerie Abtheilung noch sechs Ko1npanien Infanterie
zu beordnen bittet, indem sonst das Officiolat fur das unschuldige BlutvergieBen und die Ausbruche dieser wildesten Leidenschaft keine Verantwortung
auf sich nehmen konne.
Wenn nun gleich der ubertriebenen Forderung des Officiolats bei
de1n geringen Stande der Truppen und der gegenwărtigen Verhăltnisse des
Landes nicht Genfrge geleistet werden kann, so fordert doch der geschilderte
Zustand auch nach meiner Ansicht, daB diesem Komitat gleichfalls zu Hilfe
zu kommen sei, und ich nehme daher hieraus Veranlassung Euer Hochwohl..:.
geboren dienstfreundlich zu ersuchen, den nothigen Befehl ertheilen zu wollen,
daB entweder aus Mediasch, oder aus einer anderen năheren Stadt, z"\vei
Kompagnien Infanterie auf das Einschreiten jenes Komitats Beamten, vvelchen der zum Landtag einberufene Obergespan mit der Leitung des Komitats
beauftragt hat, in jene Orte, wo deren Verwendung zum beabsichtigten
Zweck benothigt wird, verlegt und der Commendant dieser Mannschaft
angewiesen werde, im Einvernehmen mit jenem dirigierenden B~amten
zur Herstellung der gestorten Ordnung mitzuwirken, und ich bin uberzeugt:
daB diese zwei Kompagnien, wenn ei'n gleiches Verfahren wie im Dobokaer
Komitat und iiberhaupt in dem Gebiet von Klausenburg wo alles schon sich
im alten Gleise bewegt, auch in dem Kokelburger Komitat beobachtet wird,
zum beabsichtigten Zweck hinleiten werde.
Către

domnia sa domnul

feldmareşallocotenet cezaro-crăiesc

Pfersmann

Conform adresei nr. 638 din 23 mai a oficialităţii comitatului Tîrnava~.
anexele, şi în acest comitat au fost sesiBlaj în rîndul iobagilor urbariali, mai
de simptome de împotrivire faptică la
ordinele organelor administrative. Au fost cazuri şi de luare samavolnică
în stăpînirea unor proprietăţi străine ceea ce a dat naştere la temeri privind
izbucnirea în orice clipă a unei răscoale deschise. Din această cauză, amintita
oficialitate pentru menţinerea securităţii publice şi restabilirea ordinii
tulburate şi a reputaţiei sale compromise în acel comitat cere să se detaşeze
ataşată aici în original, împreună cu
zate după dizolvarea adunării de la
ales de naţionalitate română, astfel
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pe lîngă unitatea de cavalerie care se află acolo încă şase companii de infanterie; rn caz contrar oficialitatea nu-şi poate asuma nici o răspundere pentru
eventuale vărsări de sînge nevinovat şi pentru izbucnirea unor patimi săl
batice.
Cu toate că cererea exagerată a oficialităţii nu poate fi satisfăcută, avînd
în vedere efectivul scăzut de trupe şi datorită condiţiilor actuale ale ţării,
totuşi· sînt şi eu de părere că situaţia reclamă acordarea de ajutor acestui
comi tat. Cu acest prilej, rog să daţi ordinul necesar ca fie din Mediaş fie dintr-un alt oraş apropiat să se detaşeze două com.panii de infanterie la cererea
funcţionarului ce are conducerea comitatului al cărui comite suprem .ia
parte la Dietă. Unităţile militare să fie folosite în acele localităţi unde este
nevoie de ele pentru atingerea scopului propus. Comandantul acestor unităţi
de comun acord cu funcţionarul dregător, să fie îndrumat să contribuie la
restabilirea ordinii tulburate. Sînt convins că aceste două companii vor contribui la atingerea ţelului propus, dacă se va aplica un procedeu identic cu
cel din comitatul Dăbîca şi în general din regiunea Clujului, unde totul se
desfăşoară ca şi pînă acum.
Nemes Kiikiillo megye Tekintetes Tisztsegenek
A tekintetes nemes megyei tisztsegnek e foly6 h6 23dikar61 638 szam
alatt hozzam intezett hivatalos jelentesere 1 , mely szerint a felizgatott olah
ajku koz nep kitorese altal veszelyeztetett kozbatorsag es tiszti tekintely
fenntartâsa, valamint a rend helyre alitâsa vegett azon nemes megyeben 6
szâzad gyalog katonasagot kirendeltetni ker- ezennel vâlaszolni kivantain: mikent hazânkban lev6 katonasâgnak cs_ekely szâma es az orszagnak
jelen allâsa nem engedi, hogy azon inegyeben a kivant mennyisegu katonasâg szâlittassek, azonban mai napon a hazai fo hadi parancsnoksâg elnokseget megtalâltam, miszerint azon tisztviselOnek hivatalos felsz6litasara, kit
az orszaggyillesre jovo fo ispany ur a megye igazgatasaval megbizott, akar
Medgyesrol, akar mas valamely kozel fekvo varosb61 ket szazad gyalogsagnak
oda leendo szalitasat minei elobb elrendelne, s ezen katonasag eloljar6jat
az erintett igazgat6 tisztteli egyetertesre utasitani ne terheltessek; es meg
vagyok gyozodve, hogy ha itt is azon eljaras alkalmaztatik, mely j6 sikerrel
az itteni kornyekben-hol a megbomlott rend sokkal kisebb szdmu katonasdq
segitsegevel 2 mar helyre allott__.el pr6bâltatott, tudniillik, hogy egy vagy a szukseghez kepest ket kulonbozo videkekre 3 kikiildendo biztos a katonasaggal edgyiitt helysegenkent erelyesen 4 mukodik es a rendet helyre hozni iigyekszik,
ezen mennyisegu katonasag elegseges a kitiizott cel eleresere.
Kolosvart, majus 25diken 1848.
Onoratei

dregătorii

a nobilului comitat Tîrnava

Prin raportul oficial nr. 638, pe care mi l-a adresat onorata dregătorie
în 23 a Le. 1 se cere trimiterea a 6 companii de infanterie, în
vederea mentinerii securitătii publice si a autoritătii dregătoresti periclitate
de eventuala' revoltă a poporului român de rind ~gitat din abest comitat.
Doresc să vă răspund imediat că efectivul redus al armatei existente în patria
noastră, precum şi situaţia actuală a ţării, nu permit trimiterea efectivului
militar solicitat în acel comitat. Am intervenit însă azi la preşedenţia Cocomitatensă
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·viena, 25 mai 1848
Sacratissimae Caesareo Regiae et Apostolicae Majestatis Domini Nostri
Clementissimi Nomine RegioMagni Principatus Transilvaniae Gubernio
intimandum.
·
Suam Majestatem Sacratissimam virtute benignae resolutionis regiae
sub 14 mensis et anni currentis emanatae, precibue Andreae Schaguna, epis-copi graeci ritus in Transilvania disunitorum pro clementer ordinanda salarii
sui a die altissimae denominationis, utpote 5-a Februari, 1848 exsolutionis,
altissimo loco fusis, benigne defere dignatum esse, Regie Gubernio pro statu
notitiae et adornandis congruis dispositionibus perscribi, supplicante
.eatenus sub hodierno resolutive edocto. Cui în relique altefata sua
Majestatas Gratia Caesareo Regia ac principali benigne propensa manet.
Datum Viennae Austiae, die 25 Maji 1848.
B. Lazarus Apor

Ladislaus comes Esterhâzy

În numele sacrei maiestăţi cezaro-regale şi apostolice, domnul nostru
prea milostiv, să se comunice Guberniului crăiese al Marelui Principat
al Transilvaniei că:
la rugămintea lui Andrei Şaguna, episcopul ortodocşilor din Transilvania, Guberniul crăiese a înaintat forului superior, în 14 a lunii şi a anului
curent, o rezoluţie binevoitoare; [pe baza ei] sacra sa maiestate a aprobat în
mod 1nilostiv să se dea o dispoziţie pentru a i se achita salariul din ziua numirii lui prea înalte, adică din 5 februarie 1848; aceasta se comunică Guberniului crăiese pentru ca potrivit acestei înştiinţări să ia măsurile corespunzătoare; petiţionarul a fost şi el informat astăzi despre această rezoluţie.
În încheiere, maiestate a sa asigură [Guberniul] de bunăvoinţă şi-i întinde
in mod milostiv mina sa cezaro-crăiască şi de principe.
Dat în Viena [capitala] Austriei la 25 mai 1848.
B[aron] Apor

Lazăr

Conte Esterhâzy Lâszl6

Original. Arh. St. Budapesta. Fo1_1d. G. P., nr. 7281{1848. Foto: 2030.
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Viena, 25 mai 1848
Sacratissimae Caesareo Regiae et Apostolicae Majestatis Domini Domini
Nostri Clementissimi Nomine Regio Magni Principatus Transsilvaniae
Gubernio intimandum
Tenorem relationis Reggi Gubernii d[e] d[a]to 13 Aprilis a.c. n[umer]oque 4491 praestitae, ope cujus preces electae comunitatis coronensis, facultatem Condusa Consultationum suarum ci tra influxum localis censurae
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officii nonnisi sub controlleria et responsabilitate magistratusejatis in ephemeridibus vulgandi, alterata Regii Gubernii determinatione in obversun1 lata,
sibi concedi orantis per altissimatn sub 3a ejusdem mensis n[umer]oque
Aulico 1821 a.c. editam ordinatibnem praevigentes antea Censurae regulas pr'o
futuro relaxantem, superatas esse repraesenta pro statu notitiae susceptum
haberi. Eidem penes acclusorum remissionem rescribi. Cui in reliquo altefata Sua Majestas Gratia Ca[esare]o Regis ac principali benigne propenda
rnanet. Datum, Viennae Austriae din 25a J\rlaji 1848
Br. Lazarus 'Apor
Emerjcus Szentgyorgyi
În numele sacrei sale maiestăţi cezaro-regale şi apostolice, domnul domn
al nostru preamilostiv, să se c01nunice Guberniului crăiese al Marelui
Principat al Transilvaniei că:
i s-a primit, cu titlul de inform.are, rapârtul nr. 4491 din 13 aprilie a.c.,
prin care prezenta doleanţăa obştei alese din Braşov de ai se acorda dreptul
de a-şi publica în ziarele [braşovene] dezbaterile şi hotărîrile sale numai sub
controlul şi pe răspunderea Magistratului [oraşului], fără a mai ţine seama de
oficiul local de cenzură; potrivit hotărîrii Guberniului crăiese, modificat prin
ordonanţa prea înaltă emisă în a 3-a [zi] a aceleiaşi luni, cu nr. aulic 1821
a.c., [se decide] menţinerea şi pe viitor a regulilor cenzurei care au fost în
vigoa~e şi pînă acum.
In. încheiere, maiestatea sa asigură [Guberniul] de bunăvoinţă ş1-1
întinde În n1od milostiv mîna sa cezaro-crăiască şi de principe.
Dat la Viena [capitala] A4striei în ziua de 25 mai 1848.
B[ aron] Apor Lazar
Szentgyorgyi Imre
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 7736j1848. Foto: 26147-26149.
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Pesta, 25 mai 1848
A n1.inisterelnok
Kozepszolnok nîegye Foispânyânak
Foly6 h6 18ân 3 szâm alatt kelt levelere onnek, mellyben intezkedeseiroli jelentestetele mellett, bizonyos n1.ennyisegu fegyvert, kulănosen a lovas
nemzetorok szâmâra pisztolyokat ker, ezennel vâlaszolom hogy 100 pâr pisztolynak a Kozepszolnok megyei lovas nemzetorsereg reszere leendo kiadatâsa
irânt a rendelest megtetten1. Egyebarânt ez alkalotnmal nem n1ellozhetem
el, a nen1zet 6rseregi osszeirâs felkuldeset surgetve szorgalmazni, minthogy a
nemzet orsereg organizalâsa ezen osszeîrâs bekuldesetol felteteleztetven,
1negtortenheto, hogy keszilletlensegunk miatt - melly az osszeîrâs bekiil-
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deseveh kesedelemnek lesz tulajdanithat6- hazânk es nemzetisegiink szomoni
jovendonck 1esz elebe vctve.
Pesten, Majus 25en 1848.
Gr6f · Batthyâny Lajos
Primul ministru [al Ungariei]
Solnocu 1\1ijlociu

către

comitele suprem al comitatului

În scrisoarea d-voastră nr. 3 din ziua de 18 ale lunii curente, după ce
1n1.1 aduceţi la cunoştinţă dispoziţiile pe care le-aţi dat, îmi cereţi o anumită
cantitate de arme, în special pistoale pentru gărzile cetăţeneşti de călăreţi.
Vă comunic că am făcut demersurile în vederea eliberării a 100 de perechi de
pistoale pentru garda cetăţenească de călăreţi din comitatul Solnocu de Mijloc.
De altfel nu pot omite cu această ocazie urgentarea înaintării conscripţiei
.gărzii cetăţeneşti. Organizarea gărzii cetăţeneşti este condiţionată de înaintarea acestei conscripţii. Întîrzierea înaintării conscripţiei s-ar putea întîmpla
să determine. o pregătire necorespunzătoare [a gărzii] şi astfel patria şi naţiunea noastră să fie puse în faţa unui viitor trist.
Pesta, 25 mai 1848.
Grof Batthyany Lajos
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. fam. \;Vesselenyi.
Actele comisarului regal \iVesselenyi Miklos.
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Bud.a, 25 mai 1848
B. Kemeny Denesnek
Kedves Baratom!
Ide zarom a megbizâsnak es utasitâsnak mâsolatât, melyet B. Perenyi
Sigmond ugocsai fo ispân urnak reszere kiadtam. Szep, sot nagyszeru feladat
varakozik reâtok. Legyen veletek Isten âldâsa.
Sziikseges kijelentenem, minisztertârsaim neveben is, hogy B. Puchner
kirâlyi biztossâ kineveztetese a mint varatlanul meglepett, oly komoly Iepes
az a mit e reszben tenni szândekunk, Istvân foherceg tennap ejjel elment a
F6lseghez, kieszk6z6lni hogy j6jj6n le, ha leheto; kieszk6z6lni hogy J ellasich
letetessek, meg katonai hivatalaib6l is; kieszk6z6lni, hogy az erdelyi hadi
kormâny a magyar kormâny rendelkezese alâ helyeztessek; sot hogy kiralyi
hatalommal ruhâztassek fel Istvân Erdelyorszagra nezve is.
Ezeket barâtiddal es barâtinkkal tudathatod.
A szâszfoldi olâh mozgalmakat kedvetleniil ertettiik. 1\!Ieg csak ez egy
elem van nyugodtan. Hogy nyugodtan maradjon, mindent keszek vagyunk
tenni. Te sziveskedjel az olâh lapot a magyar erdeknek megnyerni, es a papo
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kat. Teljesitheto kivanataikat sietve teljesîtendjiik. Csak nyilatkoztassak ki.
Ha sziiksegesnek latod, kiildj kozibok nepszeru embert, irass ropîvekd,
kiadasaid visszateriteset biztosîtjuk. Itt a magyar nemzet fennn1aradâsarul
van sz6, nem szabad fosvenykedni. Es iigyelj fel, hogy az olah nep oly iranyt
ne nyerjep, mely a hazan kîviili pontra gravita!, ertem Olahorszagot es Moldaviat.
A szekely nepet nem megnyerni, csak lelkesedesben kell tartani. Ha
kell, am h6dîtsuk meg az orszagot meg mâsodszor is. A ne1net politica a hatârorsegben alank asott, isten tudja hogy vegzodik. Nem szenved ketseget,
hogy ] ellasich az ud var fobbjeivel osszek6ttetesben Y<>lt, sot van. Ily tamasz
nelkiil nem mert volna lenni oly vakmero. A slâv elemu olygaFchia vezeti
a jâ tekot. Azt tudod, hogy Istvan kepe ketszer megegettetett. Es ez hatârozta el vegre Hrabovskyt, hogy Petervaradrul elindult Zâgrâbba, nem
haddal, n1ert a hatârorsegben o nem bîzik, hanem kiegyenlîtesi szandekkal.
Ez aionban siikertelen lesz. A Ban a nepet fegyverre sz6lîtotta âltalânosan.
E zavarok miatt hirdettiik dietânkat julius 2ara. Siessetek, hogy elvegezven ti akkoron, tettleg egyesiilhessiink. Ez leel).d a nemzeti nagy innep,
es zaloga nemzeti .fentnaradhatâsunknak.
A haza oltârara nagyban gyill a segedelem. A lelkesedes szep jeleneteivel
talalkozunk. A nep n1egerze a kozel veszelyt.
Isten veled. Az olâhokra iigyelj, es Olăhorszag embereivel keszitsetek
szovettseget. Politicânk azt kîvânyja, hogy mi hasznos szovetsegi viszonyban
âlljunk azon koros koriil fekvo fejedelemsegekkel. Ennek utjât ti keszîthetitek
elo legkonyebben.
Isten veled. Tud6sitâsaidat kerem.
Buda, 25. V.1848.
Tisztelod, Sz[emere]
Baronului Kemeny Denes
Stimate amice!
Anexez în copie însărcinarea şi dispoziţiile date de mine domnului baron
Perenyi ·zsigmond, ·comitele supren1 al comitatului Ugocea. Vă aşteaptă o
sarcină frumoasă, chiar măreată. Binecuvîntarea lui Dumnezeu să fie cu voi.
În nun1ele colegilor mei 'miniştri, consider necesar să declar că nurnirea
baronului Puchner în funcţia de comisar regal ne-a provocat o surpriză neaş
teptată. Ea· [va reprezenta însă] un pas foarte serios înspre ceea ce noi intenţionăm să facem în această privinţă. Arhiducele Ştefan s-a dus ieri noapte la
maiestatea sa pentru: a-l convinge să vină aici, dacă va fi posibil; a in1pune
destituirea lui J ellacic, inclusiv din funcţiile lui militare; a obţine subordonarea Comandamentului armatei din Transilvania guvernului maghiar;
eventual pentru ca [palatinulJ Ştefan să fie învestit cu putere regală şi pentru
Transilvania.
Aduc toate acestea la cunostinta prietenilor tăi si amicilor nostri.
Am luat la cunoştinţă cu' de~amăgire despre ~mişcările ro~âneşti din
regiunea săsească. Numai acest singur element este liniştit. Sîntem gata să
facem totul pentru a rămîne şi pe mai departe liniştit. Tu să fii bun să cîştigi
gazeta românească şi preoţii români pentru cauza maghiară. Dorinţele lor,
care se vor putea îndeplini, le vom înfăptui fără întîrziere. Să-i informezi în
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acest sens. Dacă
manifeste scrise.

socoţi necesar, trin1.ite între. ei un om popular. De asemenea
Asigurăm restituirea cheltuielilor. Cînd este vorba de supravieţuirea naţiunii maghiare, nu avem voie să fim zgîrciţi. Să te îngrijeşti ca
nu cumva poporul român să fie cîştigat pentru o orientare, care să-1 determine să graviteze spre un punct în afara patriei, prin care înţeleg Ţara Românească· si Moldova.

Po'porul secuiesc nu mai e nevoie să fie cîştigat. El trebuie doar ţinut
necesar, atunci vom cuceri ţara a doua oară. Politica
în rîndurile regimentului grăniceresc. Dumnezeu
stie cum se vor termina lucrurile. Nu este nici o îndoială că Jellacic a fost si se
~flă în legătură cu cei mari de la Curte. Fără un asemenea sprijin nu ~r fi
avut cuaraju,l să fie atît de îndrăzneţ. Oligarhia slavă dirijează jocul politic.
Şti că [tabloul cu] chipul lui Ştefan a fost ars de două ori. Aceasta 1-a determinat în sfîrşit pe Hrabovsky să plece deJa Petrovaradin la Zagreb nu cu
forţă armată, fiindcă nu are î·ncredere în regimentul grăniceresc, ci cu intenţia
de a se înţelege. Nu are însă şanse de succes. Banul a chen1.at tot poporul sub
arme.
Din cauza acestor tulburări am convocat Diet~ noastră· pentru 2 iulie.
Să vă grăbiţi să terminaţi pînă atunci lucrurile voastre, pentru a ne putea
uni în fapt. Aceasta va fi marea sărbătoare naţională şi chezăşia n1enţinerii
noastre ca natiune.
Ofranda 'pe altarul patriei se adună în proporţii deosebite. Au loc frumoase manifestări de entuziasm~ Poporul a simţit apropierea pericolului.
Dumnezeu să fie cu tine! Ai grijă de români si să încheiati aliantă cu
oamenii. din Ţara Românească.. Politica noastră pr~tinde să· a~e1n legături
de alianţă folositoare cu Principatele cu care ne învecinăm. Calea acestei
[alianţe] voi o puteţi pregăti de,stul de uşor.
Dumnezeu să fie cu tine. Aştept informaţiile tale. Cu stimă
Buda, 25.V.1848.
·
înflăcărare. Dacă va fi
germană ne-a subminat

în

Sz[emere]
Concept. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i Miniszterium.i
Belugyri1iniszterium. Elnoki iratok, nr. 146/1848. Foto: 597-599.

I~eveltar.

~
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Nagyszollos 1, 25 mai 1848
Belugy l\iinister Ur!
~lâjus 20kâr61 88., 89. szân1ok alatti siirgony rendeletei n1.inister urnak
ma ejszaka erkezven hozâm, holnap Kolosvârra indulok, fontos megbizatâsom sikerere minden igyekezettel munkâland6: - habâr oszinten bevallhatom, miszerint en osszeegyeztetven az uni6 irânti torv€myiinknek esZinej et
az erdelyi orszâggyUlesre (mint a hirlapokban olvastam) adott k.k. propositi6kkal, az Erdelyben !flUtatkoz6 ellenszenvek utân is dus eredrnenyekhez
keves remenyem van. Epen e piJlanatban kozli velem egy itteni gazdatiszt
Erdelybol vett tud6sitâsât, mi szerint bâr6 Wesselenyi Mikl6s zsib6i udvara,
tâ volleteben, az olâhok âltal megtamadtatott; - tisztj ei a rnegtâmad6kra
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l~ttek; de a katonasâgnak idejeben erkezte elhâritâ a tovâbbi veszelyt. Teljes
h'itelt ugyan e hîrnek nem adhatok, de mivel az emlitett egyen epen azon
helyeken tiszteskedett, nem egeszen val6szînutlen, azon tekintet is hozâ
jarulvân, hogy Ugocsa megye mâsod alispânjais, ki nejevel kozelebb erkezett
epen e vonalon vissza j6szâgâr61, ott tulajdon emberei âltal insultâltatott.
Nem fogok kesni Kolosvârr61 annak idejeben hivatalos jelentesemet bekiildeni.
Kelt Nagyszoloson, 1848 , majus 25en.

B. Perenyi Sigmond, fo ispan
Domnule ministru de interne!
Ordinele d-voastră nr. 88 şi 89 din 20 mai, trimise mie prin ştafetă~
le-am primit astă-noapte. Mîine plec la Cluj şi-mi voi da toată silinţa pentru
a rezolva cu succes importanta mea sarcină. Totuşi, confruntînd ideea noastră
cu privire la uniune, cu milostivele propoziţii regale date Dietei din Transilvania (aşa cum am citit în ziare), şi luînd în considerare antipatiile ce se
întrevăd acolo, trebuie să mărturisesc sincer că am puţine speranţe în obţi
nerea unor rezultate bogate. Tocmai acuma mi-a comunicat un administrator
de moşie de aici zvonul sosit din Transilvania că: ar fi fost atacat de români
conacul baronului Wesselenyi Mikl6s din Jibou, în absenţa acestuia; administratorii lui ar fi tras asupra atacanţilor; sosirea la timp a armatei .ar fi înlă
turat însă pericolul. Nu pot da crezare deplină acestei ştiri. Dar nici nu o pot
considera în întregin e neverosimilă, avînd în vedere faptul că persoana
menţionată a îndeplinit funcţii tocmai în acele locuri. Trebuie luat în considerare şi faptul că cel de-al doilea vicecomite al comitatului Ugocea, care a
sosit nu de mult cu soţia sa de la moşie, tocmai pe acest traseu, a fost insultat
de proprii săi oameni. Nu voi întîrzia de a vă trimite raportul meu oficial
de la Cluj.
Dat la Negyszollos 1 , 25 mai 1848.
B[aron] Perenyi Zsigmond, comite supren1
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-1849-i Miniszteriumi Leveltar.
Beliigyminiszterium. Altalanos iratok, nr. 3072/1848. Foto: 12179-12180.
1

Azi Vinogradov CGRSS).
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Arad, 25 mai 1848

Vallas es Kozoktatâsi Minister Ur!
Foly6 mâjus h6 6-an 101.sz.a. kelt ministeri rendeletere hivatalosan
jelentem, mikep a rendelet kozlCse mellett Popovics Tivadar vilagosi esperestemnek a dolognak n1ibenlete feliili jelentes tetelet meghagytam, kinek tud6sitâsat.f. alatt eredetben ide melleklem.
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Val6tlan tehat azon feladas, hogy hîveim Galsa es Kurtaker kozsegekben
az imahazakat elfoglaltak volna- ok ezeket mint a g. n.e. hitre torvenyesen
vissza tertek az 1848: XX. totveny cikk 77 § - a ertelmeben megyei kiildottseg a.ltal nyertek vissza. Errol Arad megye alispânj a minister urat ertesitette is.
A rendelet abbeli reszet, Inikep Galsa es Kurtaker kozsegekben az isteni tisztelet felvâltva tartatnek, anyaszentegyhâzunk canonj ai nem engedik
foganatba vehetni, de ezt a torveny egy betuvel sem rendeli, a gorog egyesiiltek legnagyobb vallâsi ellenfeleinek pedig ezt nem is tudom mily m6don
6hajthatjâk!
1834-ben tobb n.e. vallasu hivek egyediil foldi j6let csâbitâs altai
gorog egyesi.iltek lettek, a nelki.il, hogy errol fogalmuk lett volna, s osi
imahâzaikat, mellyeket a soha semmi j6ban sem reszesiilt nem egyesiilt
vallâsu hivek terhes âldozatokkal epitettek tolok m.inden kârtalanîtâs nelkiil
elvettek s âtadtâk az egyesi.ilt hitre menteknek, kik ha szâmra tobben is
voltak, de minosegiikre nezve az elvett templomok epitesehez igen csekely
segedelemmel jârulhattak, mert a vagyonos s erkolcsosbb lakosok nem engedtek maguka t elcsabitatni.
Alig folyt le egyev s, mas lelki vigasztalâst nem talâltak a felvâlalt g.e.
hitben, miutân az igert j6letet nem kaptâk meg.
6 Felsegehez s a nâdorhoz legott folyamodâsokkal jârultak, engedtetnek nleg nekiek. elcsâbittottaknak visszaterhetni osi vallâsukra.
A panasz megvizsgâlâsâra Hertelendy Ignâc akkori Torontâl megyei
foispân helyettes kirâlyi biztosnak kiildotett ki, ez azonban kikiildetese s
maga hivatâsa ellenere a helyszinre ki sem ment, s hogy visszateresiik
elintezetleniil maradt, magukat pedig nem egyesiilteknek tartottâk de illy
pappal elniok szabad nem volt, - hosszu eveken at vallâstalansâgban eltek.
Az 1844-iki orszăggyill.es a nem egyesiiltekrol mi intezkedeseket nem
hozott, s akkor e nep csaknem csi.igedesbe esett, mig nem 1846-ikban kelt
udvari rendelet âltal a 1844: III. torveny cikk j6tekonysâga nem egyesi.iltekre is kiterjesztetett.
Toi:veny ertelmeben egyenkent tertek vissza Galsa es Kurtaker kozsegekben a lakosok, ezt a megye kiildottseg âltal megvizsgâltatta s helyesnek
talâlta. A galsai temploni irânt lfleg 1847-ikben volt kikiildve egy bizottmany
mely az â tadâst addig halasztbtta, 1nig a nagyvâradi egyesiilt piispok az
iratok felterjeszteset kieszkozOlhette; melly hanyagsâgâert azon bizotmâny
Arad n1egye kozonsege alt al j egyzokonyvileg meg is rovatott.
Ez iigyben a felterj esztett iratok csak nem egy egesz esztendeig az elenyeszett udvari kancellâriânâl elintezetleni.il tartattak.
Arad n1egye tehâ t az 1848: XX. torveny Cikk 7. § ertelmeben a galsai
es kurtakeri imahâzakat kiildottsegek âltal adatta vissza a torveny ertelmeben visszaterteknek, mint olly imahâzakat~ mellyek visszaadâsât 13 esztendeig sziintelen kovetelte a nep, ugyan egy imahâz ban felvâltva az gorog
egyesiil teknek nem engedhetem meg az isteni szolgâlat tartâsâ t.
a) :Nlert mi az egyesiilt anyaszentegyhâzzal a hitben epen ellentetben
vagyunk.
b) Anem egyesiilt imahazakban az Antemensale a mi piispokiink altal
szenteltetik fel. - es azon mâs vallâsu pap isteni szolgâlatot nem tarth at.
c) A nem egyesiilt vallâs sajât eloljâr6it, - az unitusok pedig az o
piispokeiket emlitik imakozt. S hogy tobbeket emlitve elhalgathassâk, felvâltva nem tarthat6 nâllunk ezert sem.
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d) Mert ez altal unitus vallas elleneink iranyaban nem szeretet, hanem
gyillolet keletkeznek, s
beallott nyugalom helyet megint nyugtalansag
jonne letre.
A szomoru tapasztalas 6eleg adat arra, hogy az unitusok hoztak Arad
megye csendes olâh ajku nepe kozott a nyugtalansagot.
Ugyanezert alazattal esedezem minister ur elOtt: Melt6ztassek folyo
ev 101. szam alatt kiadott rendeletet visszahivni: jovore pedig erdembeni
hatarozat elott a nagyvaradi egyesiilt plţsp6knek hiveim elleni panaszat
adand6 nyilatkozat vegett velem kegyesen kozolni.
Kelt Aradon, Majus 13/25-iken 1848. Minister urnak alazatos . szolgâja.

a

Domnule ministru al cultelor

şi instrucţiunii

publice!

Ca urmare a ordinului d-voastră ministerial dat în 6 mai sub nr. 10, vă
aduc la cunoştinţă, în mod oficial, că am transmis dispoziţia protopopului meu
din Şiria, Teodor Popovici, pentru a vă raporta situaţia în această problemă,
iar informaţia primită de la dînsul o anexez aici în original.
Nu este adevărat, prin urmare, acel denunţ, că enoriaşii mei din comunele Chier şi Galşa ar fi ocupat cu forţa casele de rugăciuni. Aceste case le-au
fost redate de către o comisie comitatensă, în sensul artic-olului 7 din legea XX
1848, întrucît s-au reîntors în mod legal la credinţa ortodoxă. Domnul vicecomite din Arad l-a şi înştiinţat pe domnul ministru despre aceasta.
Canoanele bisericii noastre nu admit aplicarea în practică a părţii ordinului cu privire la oficierea alternativă a slujbelor bisericeşti în comunele
Galşa şi Chier. De altfel, nici o literă din lege nu prevede aceasta. Nici nu ştiu
cun1 pot dori un astfel de lucru greco-catolicii, cei mai mari duşmani ai religiei
noastre.
În anul 1834 mai mulţi credincioşi ortodocşi, ademeniţi numai de
bunăstarea pămîntească, au trecut la greco-catolici, fără a avea idee despre
acest lucru. Casele de rugăciuni străvechi, ·construite cu sacrificii grele de
către credinciosii ortodocsi, care nu au beneficiat niciodată de nici un avantaj,
li s-au luat făr'ă vreo de;păgubire, fiind cedate celor. trecuţi la religia grecocatolică. Aceştia, chiar dacă au fost mai mulţi la număr, cantitq.tiv au putut
contribui într-o măsură redusă la construirea bisericilor răpite, întrucît locuitorii cei mai avuti si mai cinstiti nu s-au lăsat ademeniti. Abia a trecut un an
şi ei nu au aflat 'vr~o consolare' sufletească în religia g;eco-catolică la care au
trecut, neobţinînd nici bunăstarea promisă.
Cei ademeniţi s-au adresat imediat măriei sale palatinului, cerînd să
li se îngăduie reîntoarcerea la religia lor străveche. Pentru cercetarea plîngerii
a fost delegat Hertelendy Ignâc, ·pe atunci comite suprem al corrritatului
Torontal şi locţiitor de comisar regal. Dar în ciuda faptului că ~ avut împuternicirea şi funcţia respectivă nu s-a deplasat la faţa locului. In felul acesta,
reîntoarcerea lor a rămas nerezolvată. Ei s-au considerat ortodocsi, dar, neavînd
voie să aibă un astfel de preot, au trăit mai mulţi ani fără religi~.
Dieta din 1844 nu a adus nici o hotărîre cu privire la cei ortodocşi.
Atunci poporul aproape că s-a descurajat, pînă ce ordinul Curţii din 1846
a extins binefacerea articolului III din 1844 si asupra celor ortodocsi.
Pe baza acestei legi locuitorii cmnuneior Galşa şi Chier au ~evenit [la
ortodoxism]. u~.evenirea] s-a cercetat şi s-a considerat justă de către comisia
comitatensă. In privinţa bisericii din Galşa s-a delegat o comisie chiar în
anul 1847. Cedarea s-a tărăgănat, totuşi, pînă cînd episcopul greco-catolic
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Gleichzeitig wird Euerm lăbl k. Gubernium n1itgetheilt, daB auf
Ansuchen des Oberalbenser Komitats,c eine Abtheilung des Dragoner R~gi
ments Savoyen bestehend aus 1. Rittn1eister, 2 Ober-4 Unteroffizieren
und 40 Gemeinen im Prătorial Orte Martonfalva in Abetracht der dort bedrohten ăffentlichen Sicherheit, schon am 20t eingetroffen sei.
Pfersn1ann m.p.
Către

onoratul Guberniu regesc al

ţării

Sibiu, 25 mai 1848
La apreciata,. adresă din 23 nîai nr. 6707 1 , avem onoarea să răspundem
măritului Guberniu regesc, anexînd şi cele 6 ·comunicate trimise aici; comanda oraşului Mediaş a fost îndrumată astăzi să trimită de urgenţă o companie din Regimentul 1 de grăniceri secui în localităţile Călvas~r, Boarta,
Mihăilerii şi Stenea din comitatul Alba de Sus pentru restabilirea securităţii
publice periclitate. Comandantul acestei companii a' fost însărcinat să se pună
de acord cu prim judele nobiliar Pd~sa Ferenc care a fost trimis acolo din
partea comitatului menţionat.
.\ ·
Concomitent se comunică onoratului Guberniu regesc că la cererea comitatului Alba de Sus un detaşament din Regimentul de dragoni Savoya format
dintr-un căpitan de cavalerie, doi ofiţeri 1 patru subofiţeri şi 40 de soldaţi,
a sositdeja la 20 mai în localitatea Metiş. Acolo;este ameninţată securitatea
publică.
·
Pfersmann m.p.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1403/1848. Foto: 15826-1.5328.
1

Sibiu,

V. doc. 207.

25

mai 1848

An Seine Hochwohlgeboren den Herrn Obergespann des Mittelszolnoker Comitates und k. Sicherheits Comissair Niclas Freiherr von
Wesselenyi
Hermannstadt, am 25ten Mai 1848
Uber die untenn lOten d.M. sub Nro 32 an Seine Excellenz den Komandirenden Herrn Generalen Baron Puchner .gerichtete Note beehre ich mich
Euer Hochwohlgeboren zu erăffnen, daB das Depot Comando von1 Konig von
Hannover Husaren Regimente bereits beauftragt worden sei, auch ferners
noch in Zilah zu verbleiben, wogegen das 'dortige Milîtair Stazions Commando befehligt wurde, von den 3 nach Zilah beordeteten und am 26ten
d.M. alldort eintreffenden Kompagnien des 3ten Bataillons Turszky eine
Kompagnie nach Szilagy Somly6 zu entsenden, indem das dortliegende De-
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tachement des Infanterie Regiments E. H. Carl Ferdinand am. 1. Juni den
Marsch nach Klausenburg umso mehr antreten muB; als das General Commando bei den immer hăufiger votkommenden Requisitionen der hierlăn
digen politischen Behorden um Truppenentsendungen nach allen Richtungen
des Landes, und in Riicksicht des ohnehin geringen Truppenstandes dieses
Generalats, des in Rede steheriden Detachaments wirldich bedarf, sonach
Euer Hochwohlgeboren dienstfreundlichst ersucht werden, die gegenwărtig
vielleicht noch in Hadad stehende Abtheihing d~rselben fur den Fali - als
alldort das Einschreiten des Militărs noch nothwendig sein ·sollte - durch
eine ganze oder halbe Compagnie von Turszky Infanterie gefălligst. ablosen
und die Assistenzmannschaft von E. H. Carl Ferdinand Infanterie ·nach
Solmy6 um so geneigter zuruckkehren lassen zu wollen; als das ofterwăhnte
Detachement die Marschtabelle fur die am lten Juni 1. J. nach Klausenburg anzustellende Ruckkehr bereits erhalten hat.
Pfersmann, ·F.M.L.
Către Domnia sa domnul comite suprem al comitatului Solnocul de Mijloc
şi

comisar regesc de securitate baronul Wesselenyi l\1ikl6s

Sibiu, 25 mai 1848
La adresa domniei voastre din 10 mai, nr. 32 către excelenta sa comandantul suprem, domnul barou Puchner, am onoarea să răspund că şi comanda
bivuacului de la Regimentul de hu,sari regali de Hanovra a fost însărcinată
să rămînă în continuare la Zalău. In schimb i s-a ordonat comandamentului
militar de acolo ·să detaşeze din cele trei companii ale batalionufui 3 Turszky,
care· va sosi acolo în 26 mai, o companie la Şimleu. Detaşamentul aflat acolo,
din Regimentul de infanterie Cad Ferdinand va trebui să plece la 1 iunie la
Cluj, cu atît mai mult, cu cît cererile autorităţilor politice din Transilvania
gentru detaşări de trupe în toate direcţiile sînt tot mai frecvente. Efectivul
de trupe al acestui comandament este însă scăzut. Comandamentul suprem
are într-adevăr nevoie de detaşameatul despre care este vorba. Vă rugăm
deci pe domnia voastră să înlocuiţi detaşamentul care în prezent se mai află
la Hodod - în caz că acolo mai este nevoie de interventia armatei - cu una
sau cu o jumătate de companie din Regimentul de infanterie Turszky. Să
lăsaţi să se întoarcă unităţile de asistenţă din Regimentul de infanterie arhiducele Carl Ferdinand, cu atît mai mult, cu cît detaşamentul amintit a primit
deja~ tabelul de marş pentru reîntoarcerea.sa la Cluj, ce urmează să aibă loc
la 1 iunie a.c.
Pfersmann, F.M.L.
Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., CluJ:.Napoca. Fond. Arh. fam. Wesselenyi.

Actele comisarului regal Wesselenyi Mikl6s.
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Ar~ul,

25 mai 1848

A tegnapi napon keletkezett bizottmanyi hatârozat folytân a tekintetben: hogy a torvenyparancsolta nemzet orseregen kivul ministeri rendelet
kovetkezteben onkentesekbol alakitand6 nemzet orsereg kiallitasa e megye
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reszerol mikep. segittethetnek elâ, velen1enyezziik: hogy erre val6 nezve
egy alland6 megyei bizottn1âny lenne kinevezendo, nlelly âltaljânosan felhatalmaztatnek, a ministerium altal kinevezett illeto toborzâsi tisztseggel
ertekezesbe bocsâjtkozâsra, annak reszere a n1egyei hat6sag âltal nyujthat6 mindenfele segitsegnek azonnal megadasara, az alkalmatos toborzasi
helyeknek kijelolesere, es a toborzasnak celszen1en es gyorsan eszkozlesbe
veheteseert, minden kello reszletes intezkedesek megtetelere.
Minthogy a torvenyszabta megyei nemzeti orseregnek tobb lelkes fiai,
ezen rendes nemzeti orseregbe. beallăsra magokat feljegyeztek, ezen hazafi
szolgalati keszsegbol tobb kerdesek meriiltek fel, mellyek irant a kello felvilagbsitas megszerzese vegett f:utârkep gr6f Hadik Gusztav ur mar valosaggal Budapestre a ministeriumhoz elutazott.
Tovabba a bizottmanyt arra is figyelmeztetni kotelesegunk: hogy a
torvenyszabta nemzeti orsereg oszveîrâsa, annâl fogva minthogy az irant
ezen :rhegye legnagyobb reszeben ellenszenv mutatkozott, meg rendesen foganatban nem vetetett 1 • V elemenyiink szerint most mar elhatârozand6
lenne: hogy azon helyeken, hol a nemzeti orsereg felălHtâsa irânt a rokonszenv nem hiănyzik; a torvenyszabta ăszveirâs es felallîtâs haladektalanul
tej esedesbe vetesse k.
Aradon, mâjus 25-en 1848.
Torok Gabor, elso alispân
Re{eritor la hotărîrea comitetului luată ieri în privinţa înfiinţării, pe
baza ordinului ministerial a unei gărzi civile formată din voluntari, pe lîngă
garda cetăţenească prevăzută în lege, sîntem de părere că ar fi necesară numirea
unui comitet comitatens permanent; el să fie imputernicit să ţină legătura
cu organul de recrutare respectiv, numit de n1inister; săi se dea imediat tot
ajutorul din partea autorităţii comitatense în. vederea stabilirii locului potrivit pentru recrutare; să conducă corespunzător şi repede recrutarea; să
ia toate măsurile ce se impun în mod amănunţit.
lVIai n1ulti fii entuziasti ai gărzii cetătenesti înfiintată conform legii
s-au prezentat' pentru înrol~re în această ar~ată 'naţională [maghiară] regulată. Datorită acestei tendinţe patriotice s-au ivit o serie de probleme, pentru
clarificarea cărora don1nul con,te Hadik Gusztâv a şi plecat de fapt la guvernul
din Budapesta, în calitate de curier.
Considerăn1 de datoria noastră să atrage1n atenţia comitetului, că pînă
în prezent nu s-a executat în mod constant înscrierea în garda cetăţenească
prevăzută de lege, întrucît în cea mai mare parte a comitatului s-a manifestat
antipatie faţă de ea 1 . Părerea noastră este că ar trebui să se decidă ca în
acele locuri unde nu lipseşte simpatia faţă de constituirea gărzii cetăţeneşti,
să se înfăptuiască fără întîrziere înscrierea si înfiintarea ei.
Arad, 25 mai 1848.
'
'
Torok Gâbor, pri1n-vicecon1ite
Original. Arh. St; Arad. Fond. Arh. comitat. Arad. Acta Co1Jgregationum,
nr. 830/1848.
·
1 Vicecomitele Torok Gabor se referă la opoziţia românilor şi şvabilor din satele comitatului Arad faţă de gărzile cetăţeneşti dominate de reprezentanţi ai nobilimii şi burgheziei
maghiare.
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2.89
. Cluj, 25 DJ.ai 184.8

N agy :Melt6~agu Gr6f, Kirâlyi Kormânyz6 Ur!
EzEn megye als6 keri.iletebEn ftk\7o Szombattelke helysegbeli gcrcg
egyesult hitu lelkesz Papp Simonnak, ugy a balazsfalvi gyulesben mint ki.ildottek tilalmason reszt vett lakosok Papp Alexandru es K uk Indrejnek vakmero es veszelyes. lâzasztâsai, ugy a szonlbattelki kozonsegnek a tulajdon
megtâmadâsâra intezett' merenye es a koz igazgatâs tekintetet kockâztat6
engedetlensege irânt illeto alispân atyânkfia altal al61irt foispânhoz tett hivatalos jelenteset zâratekaival egyiitt, ezennel felmutatva, miutân az ily veszelyes peldâju lâzasztâs es engedetlen,seg a rogtoni erelyes fellepest mulhatlanul megkivânj a, alâzatoson jelerttjiik nagy"Blelt6sâgodnak: hogy a rend
es engedelmesseg helyre âllitâsâra es a bunosok megzabo)âzâsâra.~ sziikseges
katonai ero fel vetele mellett mai napon bizfosul alispân B. lnczedi Zsîg:tnond
atyânkfiât neveztiik ki; minthogy azonban az ezen megye kebeleben jelenleg
csak; 1\1:6cson levo lovas katonasâg ezen ·celnak cs.upân magara meg nem felelhet,
sot,hir szerint talân az ottan âllomâsoz6 legenyseg is Magyar dellore rendeltetett mely tisztelettel kerjiik nagy melt6sâgodat:. hogy. a sz:iikseges katonasâgnak s a megkivântat6 elfogatâsok eszkozolhetese vegett fokepp gyalogsâgnak is minel sietobben Szombattelkere leendo kiszâllâsa irânt hat6san
rendelkezni melt6ztassek. Mely tisztelettel leven nagy melt6sâgodnak
.
alâzatos szolgâi
Nemes Kolozs- megye kozcsendi alland6 Bizottmânyâb6l.
KoJ'Ozsvârtt, Majus 25ken 1848.
i

Preamări te

Matskâsi Pal, foispân
Nagy Elek, fojegyzo

domnule ccnte guvernator regal!

Vă trimitem alăturat, cu anexele sale, ra:rortul oficia] înaintat subsemnatului comite suprem 'de către confratele nostru, vi'cecomitele respectiv. Prin
el ne informează despre instigatiile îndrăznete si periculoase săvîrsite de către
preotul greco-catolic Simion P~p- din Iocalitat~a Sîmboleni, aflată în cercul
de jos al acestui coinitat, precum şi de către locuitorii Alexandru Pop şi Indrei
Cuc care au participat, fără a avea învoire, în calitate de delegaţi, la Adunarea de la Blaj. Datorită activităţii lor, parohul din Sîmboleni este· înclinat
să săvîrşească atentate împotriva proprietăţii şi să nu se supună, ceea ce periclitează autoritatea administraţiei publice. Un asemenea exemplu periculos
al agitatiei si nesupunerii cere în mod neconditionat luarea unor măsuri imediate şi' ene~gice. Avînd în vedere acest fapt, ~aportăm cu respect preaînăl
ţimii voastre că pentru restabilirea ordinii şi supunerii, precum şi pentru
potolirea celor vinovaţi, pe lîngă [că voi recurge la] folosirea forţei militare
necesare# l-am numit azi pe confratele nostru, vicecomitele b[aron] Inczedi
Zsigmond în funcţia de comisar. Trebuie luat însă în considerare că în prezent
stationează în interiorul comitatului numai o unitate de cavalerie la Mociu,
ea ~eputînd face faţă singură acestui scop. Mai n1ult, se zvoneşte că efectivul
de soldaţi ce se găseşte acolo ar fi dislocat la Dileu Nou. De aceea cu stimă
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adîncă o rugăm pe ilustritatea voastră să binevoiască a dispune trimiterea cît
mai urgentă la Sîmboleni a a~~,aotei necesare, în special a infanteriei, pentru
efectuarea arestărilor care se impun.
Rămînem cu stimă adîncă servii umili ai preaînălţimii voastre.
Comitetul permanent pentru menţinerea linistii publice din nobilul
comitat Cluj.
'
Cluj, 25 mai 1848.

Matskasi Pal, comite suprem
N agy Elek, prim-notar
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1314fl8i8. Foto:

3152-3153
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Sinpaul, 25 mai. 1848
R6mai szent Birodalombeli Gr6f Szeki Teleki J6sef, felseges Urunk
arankolcsos hive, allomanybeli belso titkos tanacsossa, ·Fo Ispăn es
Kir. Fo Kormanyz6 o nagy malt6sâgănak.
.
KerelO-Szentpal,. 1848, majus

~5en.

N emes Kukiillo megye allapottyar61 ,ezen utols6 elOterj esztesemet
meg tenni kotelessegemnek esmerve, mert ezen tul a nemes megye kormanyât fo bir6 Foldvâri Ferenc fogja altal venni. Nagy melt6sagodnak jelentem,
hogy tegnap elotrol 340. szâm alatt nemely helysegeknek remiilesbe hozatalât
jelentettem voit, mely esetrol az erzsebetvarosi fo bir6 Daniel Eugenius altal
38/E szam alatt ertesulve azon remiiJesnek meg szelesebb ki terjedese feloll
ertesitettem. Ugy hogy az ijedseg Szâsz Almast61 fogva Mikefalvaig egy
egyenes vonalt veve, a remules a nemes megye egesz felso reszit mozgasba
hozta. Sokan erdokre, hegyekre, szolOkre futottak, a portekaikb61 a mit
kezekhez kaphattak, magokkal ragadvân, mas feloll a batorleti bizotmanynak
kesobre, j avaslasom nyoman megvâltoztatott rendelesse kovetkezeseiil bit6fak allit6dtak fel, a tobbek kozott Benyen is, a mellyet a fold nepe nagy
lârmâ valle vagott, azon remenyben vagyok hogy a nemes megye tekin tetes
tisztsege a Kukullovârt szâllomasol6 draganyas szazadb61 az oda ne talân
meg kevantat6 erot hasznâlni fogta.
Thielynek jelentese utân mely tisztelettel maradtam.
Ilustrităţii sale domnului Teleki J6zsef de Szek, conte al Sfîntului Im·"
periu Roman, credinciosul camerar şi consilier intim activ al măriei sale,
comite şi guvernator regal suprem.

· Sînpaul, la 25 mai 1848
Mă simt obligat să aştern ultimul meu raport despre starea nobilului
comitat Tîrnava, cunoscînd că de acum înainte conducerea lui o va prelua
prim-judele Foldvâri Ferenc.
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original la aceste înştiinţări, reie3e că tulburările menţionate în relatările
noastre, pe care le'"am înaintat în 19 ale lunii curente şi în zilele următoare,
continuă să se manifeste la Bogata de Muniş şi Lechinţa. De -aceea ne adresăm
înaltului Guberniu regal din nou cu rugămintea de a dispune trimiterea cît
mai urgentă a unei companii de soldaţi. Vă rugăm de asemenea să binev()iţi
a ordona ca armata ce va fi trimisă să fie plasată în permanenţă în părţile
mai neliniştite ale comitatuJui. La cererea confratelui nostru comisar, după
împrejurări, să dea în modul cel mai sever ajutorul necesar. La fel vă solicităm
să ne puneţi la dispoziţie efectivul de soldaţi în cazul arestării şi escortării
instigatorilor care urmează să fi~ deţinuţi. Comisarii mai sus amintiţi sînt
numiţi de înaltul Guberniu regal. In eventualitatea că u~ul din ei sau amîndoi
ar fi împiedicaţi din cauza unor condiţii care i-ar opri să conducă execuţia,
cerem înaltului Guberniu regal să binevoiască a-1 înzestra cu puterea de comisar pe confratele nostru Boer Lajos, casier regal. Despre acest fapt vă
rU,găm să-1' înştiinţaţi şi pe comandantul companiei respective.
Rămînem cu stimă· adîncă servii ·umili ai preamăritului Guberniu regal.
Comitetul pentru păstrarea ordinii din nobilul comitat Turda.
Turda, 25 mai 1848.
Grof Thorotzkai Mikl6s
Tarsoly "(;ergely,- notar·
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr.

6928/1848. Foto: 1964_- 1966.

292
Aiud, 25 mai.1848

Nagy Melt6sagu Gr6f, Kirilyi Korminyz6 Ur!

Kegyel!J).es Uraml

Miutăn szolgabir6 Jablontzai Jozsef alt al hivatalo3an be j elen tetett,
hogy a koslârdi kozad6z6k alt al a. birtokos osztâly gabonâj a eroszakoson
a marhâk âltal folytonosan etettetik, s ez âltal a vagyon batorsag veszedelmeztetve van, szftksegesnek lattam az emlitett helysegben, a rend helyre
âllitâsa tekintetebol katonasagot hasznalnifel; s e vegre Ferdinand Maximilian konnyu _lovas ezrede kormanyat meg is tanâltam, a honnan ·tagad6
vâlaszt veven. Ezen koriilmenyt sietek excellentiâdnak, az ezred kormânya
nyilatkozatânak ide rekesztese mellett, a vegett fel jelenteni, hogy exce1lentiâd elott - mint azt sz6val is bator voltam megmondani - tudva lehesserţ
mikent az ide valo lovas katonas:igra rendesen szâmitani nem lehet.
Tovâbbă. ală.zatos tisztelettel maradtam nagy melt6sâgodnak alâzatos
szolgâja
N. Enyed Majus 25en 1848.

B.

Bă.nffy

l\1:ikl6s foispân

Preailustre domnule conte guvernator regal! Binevoitorul meu domn!

Judele nobiliar Jablontzai J6zsef a raportat ofîcial că în Coşlari u contribuabilii îşi aduc vitele la păşunat pe lanurile de cereale ale proprietarilor
536

necesară

de la divizionul de infanterie de
aici tocmai în acest scop.

grăniceri

secui care va sosi:

astăzi

Hollner, g.m.
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. Pr., nr. 1363fl848. Foto: 12986-12987.
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Aiud,

2~

mai. 1848

N agy J\ielt6sagu Gr6f, Kiralyi Kormanyz6 (Jr!
A statarialis bir6sag elott lefolytattatott mai napon a nagyenyedi kozlakos _Rad Vonuj ellen tâmasztott kereset. Az iteletet ide zârva kiildjiik.
S noha annak folytan a vâdlott iigye ad ordinari am j usti tiam van
relegalva, de mivel a statariâlis bir6sag egy resze azon szempontb61 hqzott
iteletet, hogy
·
miutan a becei magyar lâzong6k statariâlis bir6sag elebe nem allitathattak, ne hogy a fel akasztâssal a fel boszitett olâh ajkuakba bosszu irânti
gyânu tâmadhasson;
miutân a vadlott olly ingeriilt, hogy lâzaszt6 szavaival atyafiai es az
itt feles szammal levo olâhsâg segedelmok hozzâ jârultâval a kozcsend felhaboritasâra tenylegesen hathat:
âlland6 bizottmanyunk e rendkiviili koriilmenyben, mikor a rend fenn
tartasara rendkiviili m6dhoz kell nyulni, elhatârozta excellentiâdot alâzatos
tisztelettel meg kerni az irânt, hogy az ezennel katonai · orizet alatt Kolosvârra kisertetett rabot; mint olyant, kinek itteni jelenlete a kozcsendet fel
hâboritja es a kinek ki vegeztetese szinte a. polgarsâgnak koz kivânatj a
volt: stâtus fogolykent Szamosujvârra kisertetni s ottani'befogadâsâra rendelkezni melt6ztassek. Az itteni ingeriiltseg teszi sziiksegesse, hogy a vâdlott
a vârosb6l, perenek a rende3 bir6sâg elott leendo ellâtâsâig eltâvolittassek.
Az eltâvolitas pedig az oveinel nem hagy olly keseruseget hâtra, mint hagyott
volna kivegeztetese.
A kik tovâbba vâltozhatatlan tisztelettel maradtunk nagy melt6sâgodnak alâ.zatos s~olgâi
Als6 Fejer megye AUand6 Bizottmâ.nyât61
Nagy Enyeden majus 25en 1848.
Benedek J6zsef, fobir6
Pogâny Kâroly
Preamărite

domnule conte guvernatori

Astăzi s-a dezbătut în faţa tribunalului statarial procesul intentat împotriva lqcuitorului, din Aiud,Vonu Radu. Vă trimitem sentinţa alăturată
aici.
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a szamosujvâri foghizba oly ren:lele3sel- zaratni el, hogy nekie ottan -bujtogatni alkalma ne lehessen; .
Tovâbra alâzatos tisztelettel maradtam
excellentiâdnak alâzatos
szolgâja
N agy Enyeden, mâjus 25en 1848.
B. Bânffy 1\l(ikl6s, foisp<in.
Preailustre domnule conte guvernator! Binevoitorul meu domn!
Locuitorul de rînd Vonu Radu din Aiud a fost trimis în fata tribunalului stat?-rial pentru tulburarea liniştii publice şi pentru instigare. Nu a
putut fi însă condamnat la moarte din cauza lipsei unor proceduri formale.
De aceea comitetul permanent a considerat absolut .necesară trimiterea lui la
Cluj pe un termen mai Jung, pînă la dispoziţia ulterioară a excelenţei voastre. Aceasta din cauza că: pe de o parte locuitorii din Aiud sînt foarte iritaţi
datorită instigărilor lui; pe de altă parte fiindcă ar fi foarte periculoasă ră
mînerea acasă a unui om atît de îndîrjit, care a fost deţinut anterior la închisoarea din Gherla pentru crimă, iar după aceea s-a dovedit în mod continuu,
în special după Adunarea de la Blaj, un' om cu pornirile şi faptele cele mai rele.
Menţionez că am fost prezent şi eu la discutarea cazului, dar n-am putut
aştepta întocmirea raportului, deoarece ?- trebuit să plec la Turdaş, unde
mă aştepta o parte a ar~atei secuieşti. In concordanţă cu dorinţa conlitetului permanent, datorită împrejurăr.ilor actuale deosebite, îndrăznesc şi eu
în calitate de preşedinte s.,.o rog pe excelenţa voastră să binevoiască a dispune
întemniţarea _sus-numitului Vonu Radu la închisoarea din Gherla, pînă la
liniştirea actualei situaţii tulburate, cu precizarea ca acolo să nu i se dea posibilitatea de a instiga.
Rămîn şi pe· mai departe sluga supusă a excelenţei voastre.
Aiud, 25 mai 1848.
B[aron] Bariffy Mikl6s, comite suprem
Origina,l. Arh . .St. R1dapesta. Fond. G. Pr., nr. 1341/1843. Foto: 12953-12955.
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[Fără

loc, 25 mai 1848]1
Tekintetes Tiszti Hivatal!

Hivatasom nyoman ki szallottam Hidegvizre, folytat6 a ki nyomozast
a csend helyre âlitasaer, mi alatt a mai napon 12 6ra tajban meg erkezett ~160
gyalog szekel katona Hidegvizre, s mivel mar a lovasok itt vagynak- a ket
elemii katonakat egy faluba nem igen lat tam tanacsosnak el szallasolni. Tehât
fel kiildottem Mihilfalvara, minthogy kozel van. S ott is ki iitotte magăt az
erdok ară.nti koveteh~3- valamint Peterfalvân is, mit azonnal jelentehi kivă.ntam a tekintete_.; tiszti hivatalnak, ugy szint azt is, hogy Hidegviz meg
54'0
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mind makacs tehât a katona itt lete sziikseges a ki nyomozâs ideje alatt, hogy
ha pedig Martonfalvara is kelletnek a leveltârra nezve katona, ugy inkabb
a lovasokat melt6ztasson fel parancsolni, mert a szekelek tobben is leven,
inkabb elegend6 leszen a koz csend fen tartâsara a vâsar ideje alatt. Azonba
mind ket katonasag itt lete nagyon sziikseges. Mert a comunismusi vad elv
csak ugy enyeszhetik el, ha bajonettek villonngnak az utcakon. N agy kozonettel tartozunk a kormânynak, hogy ilj szorult fekvesu âllâsunkba hova Balasfalvar61 minden 6rair erkeznek a bujtogatasok - eltiinkot ved6
katonasagot kaptunk, kiket illend6en el la tni fo gondom lej end. A tekintetes tiszti hivatalnak e targybanni vellemenyet es rendeletet el vârva,
tisztelettel oroklok a tekintetes tiszti hivatalnak alazatos szolgâj a.
Miske Imre, al ispâny
Onorată dregătorie!

Potrivit. funcţiei pe care o am, m-am deplasat la Călvasăr pentru a
continua investigaţia în vederea restabilirii liniştii; între tinip, astăzi în jurul
orei 12, au sosit la Călvas~r 160 infanterişti secui; întrucît existau deja aici
şi cavalerişti, .n-am considerat prea recomandabil să încartiruiesc în acelaşi
sat o a doua categorie de soldaţi; de aceea i-am trimis [pe primii] la Boarta~
care se află în, apropiere. Doresc să raportez imediat onorat ei dregătorii că
acolo s-au manifestat pretenţii la păduri, la fel ca şi la Petreşti; de asemenea
că [localitatea] Călvasăr continuă să fie la fel de îndărătnică şi deci prezenţa
· armatei aici este necesară în timpul cercetărilor. Dar, dacă si la 1\tletis ar fi
nevoie de prezenţa armatei pentru arhivă, binevoiţi a da disp~ziţie în v~derea
deplasării acolo a cavaleriei, deoarece secuii fiind mai multi sînt suficienti
pentru menţinerea ordinii în timpul tîrgului. Totuşi prezenţ~ ambelor armate
este foarte necesară aici, avînd în vedere că ideea comunismului poate fi
nimicită numai dacă baionetele sclipesc pe străzi. Sîntem recunoscători
Guberniului că a acceptat ca armata să ne apere viaţa în actuala situaţie
strimtorată, cînd zilnic sosesc ştiri despre instigaţiile de la Blaj~ Întreţinerea
ei corespunzătoare va fi o grijă deosebită a noastră. Aşteptînd părerea şi
dispoziţiile onor atei dregătorii în această cauză, îi rămîn cu stimă sluji tor
supus
Miske Imre, vicecomite
Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Alba de Sus. Acte adminis-

trative, nr. 827/1848.

------Scrisoarea a fost
1

înregistrată

în 25 mai 1848.
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Odorheiu Secuiesc, 25 mai 1848

A dar6ci Folnagyhoz.
U dvarhely, Piinkosdh6 25-en 1848.
Azon hîr joven tisztsegiinkhoz mikent e napokban Dar6c helysegenek
lak6it, egy janosfalvi, vagy varosfalvi lakos azon hirrel ijjesztette meg, hogy
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azon ejjel 2000 szekely tamadj a 1neg - ( is. ezen âl hir kovetkezisebe a helyseg
lak6i igy ejjet a mezon toltottek ligyenek) 1 • Az illy alattamas uton! helytelen
hirrek terjesztesevel a koz csend, szemeljes es vagyon batorsaga leven veszeljeztetve; tisztsegiink sziiksegesnek vei te kegyeln1edet megtalalni, hogy e
targyr61 tiszta tud6sitasat, es ha valaki val6ban jart e lazit6 hirrel, azt n1egnevezni ne terheltessek.
Către

judele din

Drăguşeni!

Odorheiu Secuiesc 25 ale lunii rusaliilor 1848
Dregătoriei noastre i-a parvenit ştirea că locuitorii din Drăguşeni au
fost înspăimîntaţi în aceste zile de o persoană din !oneşti sau Orăşeni, [care
a răspîndit] zvonul că vor fi atacaţi în acea noapte de 2 000 de secui; în urma
acestui zvon, locuitorii au petrecut o noapte pe cîmp 1 • Avînd în vedere că
răspîndirea unui asemenea zvon josnic periclitează ordinea şi linştea publică,
precum şi securitatea personală şi a averii, dregătoria noastră a considerat
necesar să intervină la d-voastră pentru a ne lămuri în această proble1nă;
iar dacă a umblat intr-adevăr cineva cu acest zvon instigator, să ne daţi
numele lui.

Concept. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. Scaun. Odorhei. Acte administrative."
1848. Pachet n:r. 2.
1

Cuvinte

tăiate

în original cu linie.

1~.'

J
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Braşov,

25 mai 1848

~:""·

Instruktion fur die Deputirten des Kronstădter Publicums zu dem
auf den 29. ~lai l.J. ausgeschriebenen Siebenburgischen Landtag
Auf der Grundlage der k. Propositionen werden den Herrn Deputirten
die nachstehenden Weisungen ertheilt: .
1. Haben die Deputirten dahin zu wirken, daB bei den Landtagsverhandlungen die Reihenfolge der k. Propositionen nach Vorschrift des 11.
Landtagsartikels vom J ahre 1791 genau eingehalten werde.
2. Die Deputirten haben in dem Falle, daB die Landesstănde in Gemă.Bheit des 1. Punctes der k. Propositionen die Wahl des Hofkanzlers, ferner
in Gemă.Bheit des 2. Punctes die Wahl des Prăsidenten der k. Gerichtstafel
sollten vornehmen wollen, diesem nicht entgegen zu sein.
3. Die Frage der Vereinigung Siebenburgens mit Ungam betreffend,
so haben die Abgeordneten auf Grundlage der 3. k. Proposition der wesentlichen Verhandlung derselben das Verlangen voranzustellen, daB die Vorarbeiten der siebenburgischen systematischen Landtagsdeputation, wie dies
auch die lobl. N ationsuniversităt in ihrem Gesuche an die hohe Landesstelle
verlangt hat, den Kreisen zur Fassung ei ner grundlichen Ansicht, · sowie
zur Instruirung ihrer Abgeordneten mitgetheilt :und so dieselben Î:t;l den Stand
542-
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ges;etzt werden mogen, auf sicherer Grundlage sich mit voller Oberzeugung
fur oder wider die Union auszusprechen, weil Îlur auf diese Weise diese so
wichtige Frage mit der erforderlichen Griindlichkeit, wie es auch die konigliche
Proposition erheischt, behandelt und glucklich gelost werden kann. Sollten
die Stănde auf dieses gesetzliche Verlangen nicht eingehen, sondern die sofortige Vereinigung Ungarns mit Siebenburgen in Verhandlung nehmen
wollen, so werden die Herrn Abgeordneten beauftragt, die N ationalversamn1lung aus allen Krăften dahin bewegen zu suchen, daB in ernster Erwăgung
dessen, daB das Zustandekommen eines Gesetzartikels iiber die Union ohne
Daz,vischenkunft der săchsischen N atiop. fur dieselbe die verderblichsten
Folgen haben konnte,. die săchsischen Deputirten sich der landtăglichen
Verhandlung dieser V ereinigung j a nicht entziehen rnogen, sondern nach
MaBgabe des hier beigeschlossenen Commissionsgutachtens unter 1\i.Z.
1978/1848 und der dariu ausgesprochenen Grundsătze die Zustimmung der
N ation zur Union erklărt werden solle, unter der ausdriicklichen Bedingung
jedoch, daB vermoge eines auf die im gedachten Cmnmissionsgutachten angegebene Art abzufassenden und in die Gesetze beider Lănder einzuverleîbenden Staatsgrundvertrages die unverănderte Emporhaltung der durch die
pragmatische Sanktion zu einem untrennbaren Ganzen vereinigten osterreichischen Gesammtmonarchie unter der Regierung des erlauchten osterreichischen Kaiserhauses ausdriicklich und feierlich ausgesprbchen und zugleich die nachstehenden Punkte auf das bestimmteste sicher gestellt werden;
a) Die unverletzliche Emporhaltung des săchsischen Nationalverbandes
in seiner gegenwărtigen Gestalt mit umnittelbarer Unterstellung der N ation,
der săchsischen Municipalverfassung und Verwaltung unter den Konig von
Ungarn auf der Grundlage des Andreanischen Urvertrages der Sachsen mit
dem Konig von Ungarn.
·
b) Die Emporhaltung der deutschen Volksthiirnlichkeit sowie die
Sicherung des Gebrauchs der deutschen Sprache sowohl bei allen ămtlichen
politischen und gerichtlichen Verhandlungen und Protokollationen in .der
Mitte der Nation, als auch im Verkehr derselben mit dem Konig, seinen
Beamten und den ubrigen Gerichtsbarkeiten des Landes.
c) Die Emporhaltung der im 3. Punkt des Leopoldinischen Diploms
und im 17. Artikel des Jahres 1791 garantirten Municipal-Autonomie; und
d) die ungeschmălerte Emporhaltung der Gerichtsbarkeit und des
Grundgebietes sămmtlicher einzelner săchsischer Kreise in ihrem gegenwăr
tigen Stande,
worauf, wenn die Stănde entweder diesen Bedingungen nicht in ihrem
ganzen Sinne und Umfang willfahren oder gar eine unbedingte Vereinigung
Siebenbiirgens mit Ungarn ins Werk setzen wollten, die Nation hierauf ihre
Zustimmung zur Union auf das Entschiedenste verweigern und dem ebenfalls zu Stande kommenden Gesetzartikel unter gehoriger Auseinandersetzung der obwaltenden Umstănde eine Opinrb disseiltiens beifiigen moge.
Soferne aber die Mehrheit der săchsischer Kreise sich in einer der Ansicht
dieses Publikums entgegengesetzten Meinung vereinigen sollte, so wird den
Abgeordneten zur Pflicht gemacht mit der Mehrheit der săchsischen Kreise
gemeihschaftlich zu handeln, indem dieses Publikum bereit ist, seine An-sicht, sobald solche als dem Gesammtwohl der N ation fur nachtheilig erkannt
wird, selbst gegen seine Ueberzeugung der Emporhaltung der Einigkeit in
.cler N ation zum Opfer zu bringen.
,.
4; Werden die Deputirten beauftragt, die im 4. Punkte der k. Propo-sitionen ausgesprochene heilsame Absicht Sr. Majestăt, womit die Aufhe543

bung der Urbarialverhăltnisse gegen gebiihrende Entschădigung der Grundherrn stattfinde, nach Krăften zu befordern.
5. Ebenso haben sich die Deputirten nach Krăften zu verwenden,
daB der 5. Punkt der k. Propositionen, nămlich die gemeinsame Tragung
der offentlichen Lasten durch sămmtliche Bewohner dieses GroBfiirstenthums ohne Unterschied, woraus allein das kiinftige Emporbliihen und Wohl
des Vaterlandes zu hoffen steht, ehebaldigst gesetzlich ins Leben treten moge.
6. Betreff der Walachen hat die săchs. N ation denselben bereits das
Mitbiirgerrecht auf dem Fundus regius, wo bisher die săchsiche Nation
ausschlieBlich die staatsbiirgerlichen Rechte im Besitz gehabt, in gleicher
Berechtigung mit den săchsischen Bewohnern eingerăumt und somit die auf
dem Fundus regius lebenden Walachen in den săchsischen Nationsverband
aufgenommen. Die Deputirten haben demnach darauf zu dringen, daB auch
die beiden andern N ationen den Walachen die gleichen Rechte in ihrer Mitte
einrăumen mogen.
7. Haben sich es die Deputirten angelegen sein zu lassen, die im 7.
Punkte der k. Propositionen beantragte Zustandebringung eines Pressegesetzes nach Krăften zu befordern, dabei aber auch zu erklăren, daB das
·hiesige Publikum auch in so lange, bis solches zu Stand~ kommen werde,
keine Art von Censur fur gesetzlich anerkennen werde und sich gegen jede
Ausiibung derselben feierlich verwahre.
·
·
8. Die Deputirten haben sowohl die iiber die Landtagsverhandlungen
von Seiten der N ationalversammlung abgefaBt werdenden Berichte, als
auch die Verhandlungen der N ationalversammlung durch Abschrift des
Protokolls in moglichst kurzen Zeitrăumen mit thunlichster Beschleunigung
heriiber zu senden, auBerdem aber auch wenigstens einmal jede Woche einen
kurzen iibersichtlichen Bericht iiber den Gang der Verhandlungen im Landtag und der N ationalversammlung zu erstatten.
9. Sollten wichtige Gegenstănde zur Frage kommen oder Fălle folgenreicher Art eintreten, woriiber in der Instruktion nicht hat vorgesehen
werden konnen, so haben die Deputirten, wenn nur moglich, vorher die Willensmeinung des Publicums selbst mittelst Estafette einzuholen.
1O. N ach Beendingung des Landtags haben die Deputirten einen erschopfenden schriftlichen Bericht zu · erstatten, welchem zugleich sămmtliche den
Deputirten mitgetheilte Aktenstiicke beizuschlieBen sind, iibrigens auch
diesen Bericht durch miindliche Auskunft zu erlăutern.
Gottfried Henrich
Paul Gooss

Johann
Instrucţiune

Domnilor
indicaţii:

pentru deputaţii locuitorilor din Braşov la Dieta Transilvaniei convocată pe data de 29·mai a.c.
deputaţi,

pe baza

propoziţiilor regeşti,

li se dau

următoarele

.
1. Deputaţii vor trebui să fie atenţi ca la dezbaterile Dietei să se respecte cu stricteţe succesiunea propoziţiilor regesti conform prevederilor arti' colului dieta! 11 din anul 1791.
'·
.
2. Deputaţii să nu se opună în caz că· stările ţării vor să-1 aleagă pe
cancelarul aulic în conformitate cu primul punct al propoziţiilor regeşti şi
pe preşedintele Tablei regale de judecată potrivit punctului doi.
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3. În privinţa proble1nei uniunii Transilvaniei cu Ungaria deputaţii
vor trebui să pretindă, pe baza propoziţiei a treia regeşti, ca înainte de dezbaterea propriu-zisă a acestei probleme să fie comunicate lucrările preliminare ale delegaţiei sistematizatoare a Dietei, cum a solicitat şi onorata Universitate natională în cererea ei adresată înaltului for al tării, scaunelor si
districtelor. Acestea vor avea astfel posibilitatea să-şi forme~e o părere temeinică şi să-şi poată, instrui deputaţii; ei ar fi astfel în stare să se exprime pe
baze sigure şi cu deplină convingere pro sau contra uniunii; numai în acest
fel va putea fi dezbătută cu temeinicia necesară, cerută şi de propoziţia regească, şi rezolvată în mod fericit o problemă atît de importantă. S-ar putea
ca stările să nu fie de acord cu o atare cerere legală, ci vor voi să dezbată
uniunea imediată a Ungariei cu Transilvania; atunci domnii deputaţi au sarcina să încerce din răsputeri să convingă Dieta că adoptarea unei legi despre
uniune fără participarea naţiunii săseşti ar putea avea cele mai grave consecinţe pentru aceasta. Deputaţii saşi să nu se sustragă în nici un caz dezbaterii
la Dietă a acestei uniuni; ei să-si declare acordul la uniune în conformitate
cu prognoza comisiei adoptată s~b nr. mag. 1978/1848, anexată aici, precum
şi cu principiile exprimate în ea. Aceasta cu condiţia categorică a unui acord
fundamental cu statul, întocmit după modelul indicat în amintita expertiză
a comisiei, care să fie încorporată în legile ambelor ţări. Să fie exprimată
categoric şi solemn menţinerea neschimbată a n1onarhiei austriece, a unităţii
si indivizibilitătii ei conform Sanctiunii pragmatice, sub cîrmuirea casei
imperiale; conc~mitent să fie asigur~te clar următoarele puncte:
a) Sustinerea si intangibilitatea uniunii nationale săsesti în forma ei
actuală si în' acelasi· timp subordonarea directă a n~tiunii, a co~stitutiei municipale şi a administraţiei săseştt regelui Ungariei pe baza străvechiului acord
andreean al saşilor cu regele Ungariei.
b) Susţinerea etnicităţii germane; asigurarea folosirii limbii germane
la toate dezbaterile şi procesele verbale oficiale politice şi juridice ale naţiunii,
în corespondenţa acesteia cu regele, cu funcţionarii lui şi cu celelalte jurisdictii ale tării.
' c) S~sţinerea autonomiei n1unicipale garantate de punctul al treilea
al Diplomei leopoldine şi în articolul 17 din anul 1771.
d) Sustinerea nestirbită a jurisdictiei si a teritoriului tuturor scaunelbr
şi districtelo~ săseşti î~ forma lor actu~lă. '
Dacă stările nu vor satisface în întregime aceste conditii si vor voi
probabil să înfăptuiască o uniune necondiţionată a Transilvani~i c~ Ungaria,
naţiunea săsească să refuze în modul cel mai categoric să o aprobe; ea să
adauge legii ce va fi întocmită eventual o opinio dissentionis [opinie separată]
cu lămurirea amănunţită a motivelor care au determinat-o. În caz că Inajoritatea scaunelor şi districtel'or săseşti vor ajunge la o opinie comună opusă
celei a acestui public, deputaţii au datoria să acţioneze în conformitate cu ea.
Pentru susţinerea unităţii naţionale acest public· este dispus să-şi jertfească
opinia, de îndată ce va recunoaşte că ar putea aduce prejudicii binelui general
al naţiunii.
4) Deputaţii prin1esc sarcina să sprijine din răsputeri intenţia benefică
a maiestăţii sale, exprin1ată în punctul 4 al propoziţiilor regale de a se desfiinţa
relaţiile feudale pe baza unei despăgubiri cuvenite proprietarilor de pămînt.
5) De asemenea deputaţii vor sprijini puternic transpunerea cît mai
grabnică în viaţă • a punctului 5 al propoziţiilor regeşti şi anume purtarea
comună a sarcinilor publice de către toţi locuitorii acestui mare principat
fără deosebire; numai astfel se poate spera înflorirea şi binele patriei în viitor
'
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6) În ceea ce-i priveşte pe români, naţiunea săsească le-a acordat deja
dreptul de concetăţeni egali în drepturi cu locuitorii saşi pe pămîntul crăiese,
unde pînă acuma numai naţiunea săsească a posedat. drepturi cetăţeneşti.
Prin urmare, românii care trăiesc pe pămîntul crăiese au fost primiţi în uniunea naţională săsească. Deputaţii vor trebui să insiste ca şi celelalte două naţiuni să le acorde românilor din mijlocul lor aceleaşi drepturi.
7) Deputaţii se vor strădui să sprijine realizarea unei legi a presei cerută
în punctul 7 al propoziţiilor regeşti; ei să declare, de ·asemenea, că pînă cînd o
astfel de lege nu va fi elaborată publicul de aici nu va recunoaşte nici un fel
de cenzură ca legală şi se va opune oricărei aplicări a acesteia.
8) Deputaţii vor trebui să trimită aici cît mai repede şi la intervale cît
mai scurte rapoartele care vor fi întocmite de Dietă precum şi dezbaterile
adunării naţionale (prin· copierea protocolului). În afară de aceasta, cel puţin
o dată pe săptămînă să se dea un scurt şi cuprinzător raport asupra mersului
dezbaterilor la Dietă.
9) Dacă se vor dezbate probleme importante sau vor interveni cazuri
cu multe implicaţii, care n-au putut fi prevăzute de instrucţiuni, atunci pe
cît posibil deputaţii vor trebui să-şi procure opinia acestui public cu ajutorul
stafetei.
'
10) După terminarea Dietei deputaţii vor trebui să dea un raport scris
amănunţit la care vor fi anexate toate documentele comunicate; de asemenea
să completeze acest raport prin lămuriri verbale.
Gottfried· Henrich
J ohann rPaul Goos
Publicat în Siebenburgisches Wochenblatt, din 25 mai 1848, nr. 42, p. 251-252.
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·Sighişoara,

25 mai 1848
Den 25ten Mai 1848

In Anwesenheit und unter Mitwirkung des Kommunităts Vormundes
Gottfried Henrich, des Pro Orators Johann Paul Gooss, der Kommunităts
Verwandten Friedrich Binder, Friedrich Georg Alexius, Samuel Teutsch,
Samuel Poesler, Garl Schmidt, Martin Zikes, Johann Schneider, Johann
Georg Zikes, Friedrich Zimmermann, Joseph Hubatsch,
Johann
Binder, Martin Duldner, Johann Peter Roth, Med. Dr. Christian Wagner,
Michael Wolff, Georg Melau, Joseph Fabrizius, Ludwig Fabritius, Johanh
Bader. Johann Polder, Michael Manchen, Martin Adleff, Johann Melchior,
Franz Wultscher, Carl Baumgarten, Joseph Wolff, Med. Dr. SamuelZimmermann, Johann Kraft, Johann Fabritius-Kirsch, Daniel Sigmund, Friedrich
Irtel, Johann Girscht, Michael Kessler, Daniel Orendi, Johann Ziegler,
Daniel Hayn, Martin 1\Hihsam, Gottfried Orendi, J ohann Seiwerth, Friedrich
Krafft, Johann Kleusch, Samuel Teutsch- j., Johann Georg Graff, Forsttueister, Daniel Wolff, Johann Grăf, Tischler, Michael WeiB, Carl Fielk,
Johann Schneider, Michael Herrmann, Ferdinand Roth, Johann Weberţ
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§.6.

Reprăsentativverfassung

Săchsisches

auf der weitesten

Ba~:.:;.

Biirgerrecht.

2.
Werden diese Bedingungen nicht angenommen oder fehlen fiir die
Aufrechthaltung der angenommenen die nothwendigen Garantien (worunter
auch die Bestătigung von Seiten · des ungrischen Reichstages zuzăhlen),
so haben die Abgeordneten dieses Stuhles· ihre Sondermeinung, in welcher
sie sich bei solchen Ums1J.nden gegen die Union erklăren, zu geben und in
gesetzlichem Wege vor den Allerhochsten Thron _zu bringen.
3.
Die Abgeordneten haben in dieser, wie in j eder anderen Frage ihre
Meinung der Mehrheit in der Săchsischen Abgeordneten Versammlung unterzuordnen. Zu ihrer eigenen und zur Rechtfertigung dieses Kreises haben sie
in j edem derartigen Falle nach vergeblicher Anwendung aller gesetzlichen
Mittel ihre Ansicht zur geltenden zu erheben, dieselbe nach allen ihre'n Motiven dem Protokoll der N ationalversammlung einverleiben ztt lassen.
4..

Die Abgeordneten haben an dem Grundsatz festzuhalten und sich hierin
von einer etwaigen Mehrheit nicht beirren zu lassen, daB auBer der im Namen
des săchsischen Volkes im Landtagassaale abzugebenden Erklărung, zur
Einleitung und Unterstiitzung derselben jeder săchsische Abgeordnete, dann,
wenn es ihm am passendsten scheint, zu sprechen, das heilige Recht habe.
Die Stuhlscommunităt tritt der in dem aufgelesenen Entwurfe enthaltenen Meinung ganz bei, verlangt aber, daB als 7ter Bedingungspunkt noch
beigefiigt werde: Annahme der walachischen N ation zur vierten stăndischen
Nation und vollkommen gleiche Berechtigung derselben mit den anderen
Nationen.
B[eschlu..B] :
N achdern. der zum Landtags Deputirten gewăhlte Senator Cari Miiller
wegen Krănklichkeit die Sendung abgelehnt hat und in der That seine wankende Gesundheit alle Beriicksichtigung verdient, so wird an dessen Stelle
durch Stimmenmehrheit Conrector Teutsch zum Landtags Deputirten
gewăhlt.

Karl Baumgarten
Din 25 mai 1848
În prezenţa şi cu participarea pro orator ului

Johan Paul Gooss, a pre-

şedintelui comunităţii orăşeneşti, Gottfried Henrich, a membrilor acesteia
[urmează 51 de nume] 1, după ce Magistratul şi apoi delegaţii localităţilorscău
nale au apărut în sală si si-au ocupat locurile, obstea unită a orasului şi scau-

nului, sub presedintia do~nului jude primar Karl von Sternheim: a dezbătut
următoarele:
conform sarcinii primite ieri la adunarea Magistratului şi Comunităţii
oraşului, directorul adjunct, G. Teutsch a aşternut pe hîrtie opinia exprimată
cu această ocazie în vederea întocmirii instrucţiunilor pe care le vor primi
1

'
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deputaţii scăunali
care sună astfel:

la Dieta ce va începe în curînd. Se

dă

citire acestui raport

1.

Scaunul Sighişoara îi însărcinează pe deputaţii săi la Dieta convocată
pe 29 mai a.c. la Cluj să pună următoarele condiţii:
§ 1. Teritoriul ţării saşilor 2 să rămînă un întreg unitar care să nu poată
fi lezat sau schimbat în nici un fel fără aprobarea lor; nu se exclude însă
cedarea unor părţi ale acestui teritoriu în schimbul preluării 1n uniunea saşilor
a altor zone locuite de ei în vederea unei noi împărţiri teritoriale a ţării care
se va efectua eventual.
§2. Reorganizarea Universităţii naţionale conformă cu spiritul timpului
constituie o problemă internă a naţiunii care va fi rezolvată cu aprobarea
regelui maghiar constituţional; ea va trebui să dăinuie în modul stabilit mai
jos sub preşedinţia comitelui naţiunii, care va fi ales de poporul sas ca preşe-·
dinte pe viaţă.
a) O curte de apel pentru litigii de drept civil; ea să constituie curtea
de revizie pentru poporul sas pînă cînd i:entru cazuri criminale se vor introduce curţile cu juraţi; ele să constituie curtea de casaţie.
·
b) Instituirea unei adunări de delegaţi care să administreze averea
naţiunii; în limitele legilor generale ale imperiului fiecare municipiu îşi va
exercita dreptul cuvenit de a face statute în conformitate cu·propriile condiţii.
§3. Se garantează de asemenea dreptul de autoadministrare al fiecărui
scaun şi district, al fiecărei comune în parte de pe pămîntul saşilor în cel mai
larg sens al cuvîntului; el se va baza pe adevărata libertate constituţională,
îndeosebi pe alegerea liberă neîngrădită ;a funcţionarilor scăunali şi comunali
cît şi a acelora pentru propria administraţie şi folosire a averii lor scăunale
si comunale.
'
§4. în toate afacerile externe şi interne ale poporului sas şi a ţării .săs~şti
să fie folosită limba germană; la fel în administraţie şi comerţ; să li se permită
însă persoanelor particulare de naţionalitate maghiară şi română să se adreseze autorităţilor săseşti verbal sau în scris în propria lor limbă maternă.
§5. Tuturor confesiunilor să li se garanteze libertatea şi independenţa
deplină în administraţia bisericilor lor, a problemelor de învăţămînt ţegate
inseparabil de acestea, însă cu admiterea dreptului general de supraveghere
a statului, care va trebui să se bazeze pe constituţie.
§6. Constituţie reprezentativă pe cea mai largă bază.

2.
în cazul că nu se vor accepta aceste condiţii sau vor lipsi garanţiile
necesare pentru susţinerea condiţiilor acceptate (printre care. se numără şi
confirmarea din partea parlamentului maghiar), atunci deputaţii scaunului
să se declare împotriva uniunii şi să înainteze pe căi legale tronului
doleanţele lor.

3.
Deputaţii să-şi subordoneze în mod liber opinia cu privire la acest punct
ca şi în altele majorităţii din cadrul adunării deputaţilor saşi; ei vor trebui
în fiecare caz în care s-au străduit zadarnic să-şi impună punctul de vedere,
folosind toate mijloacele legale, să-1 înglobeze, împreună cu toate motivele, în protocolul Dietei, pentru justificarea lor proprie şi a scaunului.
f: ~ ,: '·. : ~
~/

. :. :::.
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4.
Deputaţii trebuie să stăruiască asupra principiului şi să nu se lase abă
tuţi în această privinţă de o eventuală majoritate; în afară de declaraţi a care
· se va rosti în numele poporului săsesc în sala Dietei, fiecare deputat sas are
dreptul sfînt să vorbească atunci cînd i se pare lui că este momentul oportun
pentru a o sprijini.
Comunitatea scaunului se alăturăîntru totul opiniei cuprinse în proiecţul ci tit; cere însă ca punctului 5 să i se mai adauge: acceptarea românilor
ca a patra naţiune în deplină egalitate în drepturi cu celelalte naţiuni.
H[otărîre] :_M
Senatorul Carl Miilţer care a fost ales deputat la Dietă a refuzat misiunea din cauza stării sale de sănătate; ea merită într-adevăr să fie luată în
considerare; în locul său se alege ca deputat la Dietă directorul adjunct Teutsch.
Karl Baumgarten
Original. Arh. St. Braşov. Fond. Acte' Magistrat. Sighişoara. Comunitătsproto.:

kolle, nr. 81}1848, p.

1

2

133-137~

Foto: 9500-9503.

Cele 51 de nume înşiruite la începutul textului german al acestui document.
V. doc. 96. nota nr. 3.
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Sighişoara,

25 mai 1848

Loblicher Magistrat!
Der mit der Magistratszahl 1426 1. J. bezeichnete und dieser Stuhls
praesidialiter zur Verhandhing iibergebene hohe Universităts- .
erlaB vom 21. Mai, U. Zahl 625, 1. J. nebst dem diesem hohen Erlass beiliegenden Entwurf zur Erneuerung der zwischen dem Siebenbiirgischen Sachsenvolk in den Jahren 1613, 1636, 1657, 1675 bestandenen und beschworenen
Verbriiderung ist in der heutigen Sitzung mit groBer Theilnahme und Aufinerksamkeit zur Kenntnis genommen und die ungetheilte Meinung ausgesprochen worden, daB dieS,er Gegenstand, als einer, der das eigentliche Interesse ·
des Volkes in jeder Beziehung aufs innigste beriihrt und in Anspruch nimmt,
nicht geeignet sei, von der Stuhlsversammlung in definitive Verhandlung
zu nehmen, bis sich das Volk selbst dariiber nicht ausgesprochen haben werde.
Um dieses zu erreichen, diirfte es zweckentsprechend sein, wenn dieser ErlaB
nebst beigebogener Urkunde dutch den Druck verfielfăltigt, in die Hănde
des Săchsischen Volkes gebracht, sofort ·durch eine etwa zu veranstaltende
groBe Volksversammlung dem Volke die Gelegenheit geboten werde, seine
Gesinnungen und seine Willensn1einung selbstăndig ausiusprechen. Der ,
Lobliche Magistrat wird demnach ersucht, dieses im Wege der Loblichen i
Universităt und der Herrn Conflux Deputirten erwirken zu wollen .. Nebst·
Communităt
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Riickstellung der Communicata wird auch der betreffende Protokoll Auszug,
Zahl 3 8 1. J., beigelegt.
Schăssburg, 25ten Mai 1848.
Die

Schăssburger Stuhlsversammlung
Karl Sternhein1, Biirgermeister
J oseph KrauB , Obernotair

Onorate Magistrat!
înalta "dispoziţie nr. 625/1848 din 21 mai am notat-o cu nr. mag. 1226/
1848 şi am predat-o· comunităţii· scaunului pentru a fi dezbătută împreună
cu proiectul anexat de reînnoire a înfrăţirii poporului sas din Transilvania,
care a existat şi a fost pecetuluită prin jurămînt în anii 1613, 1636, 1657,
1675; ea a fost luată la cunoştinţă cu multă simpatie şi atenţie; s-a exprimat
însă opinia unanimă că acest subiect atinge în toate privinţele, nemijlocit,
interesul poporului; de aceea ea nu va fi dezbătută· definitiv de adunarea
scăunală pînă cînd poporul însuşi nu-şi va· exprima părerea în această privinţă. Pentru a afla acest lucru ar fi util ca o atare soluţie să fie făcută publică,
împreună cu docttmentul anexat, pentru a ajunge în mîinile poporului sas.
Acestuia i s-ar putea da de îndată prilejul să-şi exprime singur opinia şi voinţa
într-o 1nare adunare populară care eventual se va organiza. Onoratul Magistrat este de aceea rugat să acţioneze prin domnii delegaţi pentruca Universitatea
să. o înfăptuiască. Se anexează respectivul extras din protocolul nr. 38/1848
şi se restituie comunicatul.
Sighişoara, 25 mai 1848.
Adunarea scăunală din Sighişoara
Karl Sternheim, jude primar
Joseph Krau~, prim notar
Original. Arh. St.

Braşov.

Fbnd. Arh.

oraş. Sighişoara,

nr. 1499/1848. Foto: 6545.
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Tăşnad,

25 mai -1848

Melyen tisztelt Beliigyminister ur!
Alâzatoson jelentem, hogy e megyebe jelenleg a koz csendesseg es rend
a lehetosegig helyre van âllva.
Legkozelebbrol alâzatoson felterj esztett j elentesemtol fogva Hadadba;. a fetkoltetett kinyomozâs nekem megkiildetven, azon felkoltetett
vizsgâl6dâs szerent az uj polgârok koziil 14en bujtogat6knak, lâzaszt6knak
bizonyosodvân be, ezek koziil 13an katonai orizet alatt bekisertettek a
megyei bortonbe, egy pedig kozbejott terhes betegsege miatt felgy6gyulâsâig kezessegen kunn hagyatott, azonban ezeknek kozkereset utjân torvenyesen leendo megbiintettetesekre nezve a sziikseges rendelet megtetetett;
a fentirtakon kivlil H:tdad hely.sege eskiidtjei mint engedetlenek es kiadott
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tiszti rendeleteknek ellenszegulOi bunăsăknek talâltatvân, azok bâr6 W esselenyi Mikl6s kirâlyi biztos ur rendeleseb61 ketheti utesinâlâsi munkâra
iteltetettek kiilăn-kiilăn egyenenkent. Ez.eken kîvul az emlîtett helysegnek
minden lakosai minden kivetel nelkiil hibâsoknak es a făldesurasâg majorsag erdeje er6szakos elfo.glal6inak es pusztît6inak bizonyosodvan be, mindnyâjan az okozott becsii szerinti karok, tărvenyes biintetesek es a katonasâg ottlete altal okozott kăltsegek megfizetesere es hordozâsara iteltettek,.
de mivel ugy lâtszik, hogy az emlîtett lakosok elkăvetett hibajokat mâr megbantak es tărvenyes engedelmesseget fgernek, 6ket a tovâbbi katonai executi6t61 felmentend6knek gondolvân, meg a mai napon rendelest fogok tenni
a. Somly6r61 odakiildătt katonasâgnak visszamenetelere nezve.
Tovabbâ azt is alâzatoson jelentem, miszerent belugyminister urnak
foly6 evi April 19r61 hozzam tett rendelet ertelmeben az els6 pontban h.
alatt, a hat6sâgnak vâlaszt6 keruletekrei elosztâsa irânti terv keszitesere
nezve, a 7ik § ertelmeben annak idejeben rendelesemet meg tettem, es azon
terv, az arra ki rendelt biztossag âltal foly6 mâjus 16ik napjân tartott kăz
gyulesre beadatvân, s az ott megvisgâltatvan, s hatârozatilag megâllapfttatott
azon tervet csak a mai napon kezemhez- kaphatott kăzgyulesi jegyz6kănyvb6l
kifrvân, azt batorkodom egesz tisztelettel a rendelet szerent felkiildeni, azon
alâzatos jelentessel, miszerent az 5ik tărveny cikk 12ik §- sa ertelmeben
a megye âltal kăzgyulesileg megvâlasztott kăzepponti valasztmany tagjait
foly6 mâjus 24ik napjâra ăszve hfvatni rendeltem; de azoknak tagjai igen
keves szammal gyulven ăszve, a gyulest emiatt meg nem tarthattam, ily
korulmenyek k6z6tt sietve rendelest kiildottem a kozepponti valasztmany
tagjaihoz, hogy foly6 h6 27ik napjâra mulhatatlanul ide Tasnâd varossaba
egybe gyuljenek, hogy a kozepponti vâlasztmâny gyuleset alakftani lehessen,
es abban az 5ik tărveny cikk ertelmeben annak minden §-sai es pontj ai szen§nt
nagyon siirgetoleg intezkedni lehessen: addig is tehâ t, mig e târgyba a kozponti vâlasztmâny âltal meg kezdend6 t6rvenyes munkâlatâr61, a torveny
ertelmeben beli.igyminister urat a maga idejeben alâzatoson tud6sitanam,
bâtor voH:am ezirant, elOre tisztelettel ertesiteni. Kelt Tasnâdon, majus
25en 1848.
Balint Elek, alispany

Muit stimate domnule ministru de interne!
Vă informez cu umilintă că în acest comitat linistea si ordinea publică
sînt restabilite în măsura 'posibilităţilor.
'
'
Pe baza umilului meu raport înaintat recent, ni s-a trasat.sarcina de a
efectua ancheta la Hodod. Din cercetările efectuate a reieşit că dintre noii
cetăţeni 14 s-au dovedit a fi instigatori şi răzvrătitori. Dintre aceştia 13 .au
fost trimisi sub escortă militară la închisoarea comitatului. Unul, îmbolnăvln
du-se gra~; a fost lăsat liber, pe ~chezăşie, pînă la vindecare. S-a dat însă ordinul necesar în privinţa pedepsirii lor legale pe calea acţiunii fiscale. Pe lîngăţei
sus-menţionaţi, au fost găsiţi vinovaţi de nesupunere şi împotrivire la ordinele
dregătoreşti şi juraţii din localitatea Hodod. Din ordinul domnului comisar
regal, baronul Wesselenyi Mikl6s, ei au fost pedepsiţi cu cîte două săptămîni
de muncă obligatorie, pe care vor trebui s-o efectueze individual şi separat
la construcţia de drumuri. Mai departe, locuitorii comunei amintite s-au
dovedit a fi vinovaţi fără excepţie de ocupare prin violenţă şi distrugere a
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pădurii alodiale. De aceea au fost pedepsiţi toţi cu despăgubirea pagubelor
cauzate, care se vor constata oficial; achitarea amenzilor legale şi a cheltuielilor provocate de staţionarea unităţilor militare. Se pare însă că locuitorii
mnintiţi regretă greşeala săvîrşită şi promit supunere legală. Iată de ce mă
gîndesc că ar putea fi scutiţi de prezenţa în continuare a forţei militare.
Drept urmare voi dispune ehiar astăzi retragerea armatei trimise de la Şim.,.
leu Silvaniei. Vă dau de asemenea cu tot respectul informaţii despre îndeplinirea ordinului d-voastră, pe care mi l-aţi adresat în ziua de . 19 aprilie· a.c.
La punctul 1, aliniatul b el prevede pregătirea unui plan de împărţire a jurisdicţiei în circumscripţii electorale. Am luat măsuri din timp în sensul para,grafului 7. Planul a fost înaintat de către comisia alcătuită în acest scop
adunării generale, care s-a ţinut în ziua de 16 a lunii curente. Ea 1-a analizat
:şi l-a aprobat sub :forma unei hotărîri. Conform ordinului, vă înaintez cu
tot respectul acest plan, extras din procesul ~erlal al adunării, primit de
mine numai astăzi.
Raportez, în continua~e, cu tot respectul că, potrivit articolului de lege.
nr. 5, paragraful 12, am hotărît convocarea pentru ziua de 24 mai a membrilor comisiei centrale, aleşi în adunarea generală a C<?mitetului. Din cauza
nun1ă~ului redus de membri ca~e s-au prezentat, consfătuirea nu s-a putut
tine. In aceste conditii am trimis ordin membrilor comisiei centrale ca ei să
~e prezinte neapărat la consfătuirea convocată pentru ziua de 27 a lunii
curente la Tăsnad, în vederea constituirii adunării comisiei centrale si a luării
unor măsuri grabnice, conform tuturor paragrafelor şi punctelor .;rticolului
de lege nr. 5. inainte de a vă putea informa cu tot respectul, domnule ministru de interne, despre începerea lucrărilor legale ale adunării comisiei centrale,
ceonform legii şi la timpul oportun, am . considerat necesar să vă raportez
i11 prealabil cele de mai sus.
·
Tă~nad, 25 mai 1848.
Bă.lint

Elek, vicecomite

Original. Arh. St. Budapesta. Fond. Az 1848-49-i Miniszteriumi Leveltar.
Beltigyminiszterium, nr. 2558/1848. Foto: 12137-12139. Publicat parţial de
Ember Gyozo: Iratok, p. 225.

(
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11rebi, 25 mai 1848
Ritter von Turszky 62te; Linien Inf. Regiment No 150
des 3ten Bataillons rechten Fliigels Commando
An den Hochwohlgebornen Herren koniglichen Commissair
Barou Wesselenyi zu Clausenburg
1V[arsch Station Bred, am 25ten lYiai 1848
Obwohl vermoge hoher General Kommando V erordnung, nach Zilah
angewiesen, nimmt das unterzeichnete Kommando durchaus keinen Anstand,
der vVeisung, des Herrn koniglichen Commissărs• Folge zu leisten, und sein
unterstehendes Commando nach Somly6, Hadad und Zilahhesch zu detachi-
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ren, bemerkt jedoch, daB die 3 Kompagnien zu schwach sind, um vereinzelt
etwas leisten zu kopnen.
Aus nachfolgender Angabe des marschierenden Standes wird der Herr
konigliche Commissair gefălligst entnehmen, daB diese Zerstiicklung dermarschirenden Truppe sie so schwăyht, daB auf gar keinen Erfolg zu hoffen ist~
und sie dadurch kaum făhig erscheint ihre Bagag@ zu decken, und die nothigen Verbindungs Posten zu erhalten.
Der marschirende Stand besteht il}.,:
1
2

Hauptmann als Kommandant
Oberleutenant
. . . . .
Unterlieutenants . . . . . .
Feldwebels . .
Korporals . . .
Fournirschutzen .
Tambours . .
· Gefreite
Zimmerleute.
Gemeine . .
Privatdieners

5
3

20
2

4

20
3

60
8

Summa:

.129

J\tlan ers·ucbt also den Herrn koniglichen Commissair die 3 Compagnien
in" irgend eine dieser 3 Ortschaften vereint beordnen zu wollen, weil sie. nur
soartig mit irgend einem Erfolg ohne BloBstellung der Waffen wirken 'konnen.
Der 1\iarsch in die bezeinchneten 3 Ortschaften, ist am 26ten d. Mts.
angehalten worden, und wird, das Fliigel Commando in der Station Gortse
Rasttag halten; solite die Estafette in letztgenannten Orte eintreffen konnen~
so bittet man solche nach Hadat zu senden.
·
L"

•

•

Flan1m,

Hptn1

Regimentul 'de infanterie de linie 62 cavaler von Turszky
Comanda batalionului 3 de la aripa dreaptă
Către înălţimea

sa comisarul regesc,domnul baron Wessele:hyi de l<;1. Cluj
Staţiunea

de

marş

Brebi, 25 mai 1848

În baza înaltului ordin din partea comandamentului suprem comanda
a fost detaşată la Zalău; ea nu se opune îndemnului domnului
comisar regesc de a detaşa trupele din subordine în localităţile Şimleu, Hodod
şi Cehu Silvaniei; face însă observaţia că cele .trei companii sînt prea slabe
pentru a putea realiza ceva separat. ·
Din indicarea în cele ce urmează a efectivului pus în mişcare, comisarul
regesc va binevoi să-şi dea seama că o împărţire a acestei unităţi o slăbeşte
atît de mult încît nu se poate spera în vreun succes; ea nu va fi în stare nici
măcar să-şi apere bagajul şi să menţină legătura necesară.
sen1natară
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Efectivul pus în

mişcare

se compune din:

Căpitan comandant
Locotenenţi majori .

1
2
5

Sublocotenenti
Plutonieri . '
Caporali
Tintasi .
Tobo~ari
Fruntasi
Dulghe~i
Soldati de rînd
Servitori particulari

3

•

•

•

•

i~

20
2
4
3
3

60
8
Total

129

Domnul comisar regesc este deci rugat să trimită cele trei companii
într-una din cele' trei localităţi deoarece numai astfel pot acţiona
cu oarecare succes fără folosirea armelor.
:Marşul spre cele trei localităti a, fost întrerupt în 26 mai; comanda
:aripei va face o zi repaus la Gîrctt'u. In caz că ştafeta ar putea ajunge în
.această localitate, va fi rugată să plece la Hodod.
·

împreună

Flamm,

căpitan

Original. Arh. Ist. Fil. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. Arh. farn. vVesselenyi.
Actele comisarului regal Wesselenyi Mikl6s.
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(Cluj, 25 mai 1848
lColozsvar, 1848 nrrajus 25.
Gr. Batthyany Lajos. lCedves Baratom!
Ide erkezven kovetkezorol ertesitetem. Par nap elott Stein Kâroly1 ,
,Gâl Sândor s meg egy egyen erkeztek ide, kik elObb a vendeg fogad6snak
kesobb tobeknek de mind titokba mondottâk miszerent ok a ministeriumt61
vannak kuldve s kuldetesoket bizonyit6 iratokkal is ellatva, hogy a szekelyeket ara bîrjâk mikent tobb ezeren Szegedre menyenek. Talâlkoztak Palfy
J ânos, Bethlen J ânos nagytekintetu s hatasu koveţeivel Udvarhelyszeknek.
Ezek vâlalatuk kivihetetlenseget s az eljârâs torvenyes rendelleniseget terjesztettek elejokbe, valamint azt is, hogy szukseges mikent itt a kormanyz6val, KemenyDenes, idosb Bethlen Jânos s tobb mas tekintelyes ferfiakkal
szollani, de ok ezt nem akartâk, mâsnap j6 reggel elmentek Vâsârhelyre, ott
- mind mondottak- nepgyulest tartand6k, melybeni felsz6litasuk âltal
retneltek mindjârt pâr ezer Szekelyt egybe gyujthetni s kuldhetni. Mutattak
ok itt egy nyomtatott proklamatiot mely alâ a te neved volt nyomtatva, s
mutattak val ami megbfzâs vagy utasitâs forma iratot a te alâirasoddal; e
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dolog az itteniek elott reszint nagyon gyanusnak, reszint lehetlennek latszvan, B. Banfy Janos s meg egy egyent kiildottek utânok, hogy 6ket att61 rr..it
szandekoltak barmi m6don is eltart6ztassâk, mind azert, miVel epen most
illy izgatas az uni6nak is igen kâros, mind pedig mind az itteni kormanyt,
mind a ministeriun1ot nagyon compromital6 dolog lenne, ez orszâgra
nezve anyival veszelyesb, mivel az olahoknak mar nemzetiil tortent
fel Iepesok orosz lc:>bog6k alatti eskiivesek oly fenyeget6 koriilmenyek,
melyek minden egyes szekelyt is nelkiilOzhetlenne tesznek.
Vasarhelyrol meg, nem tudatik hogy az oda kiildottek mit tettek, ott
mi tortent. En lehetlennek nyilatkoztattam azt, hogy te es a ministerium
kiildottetek vol:na a nevezetteket a nelkiil, hogy i tt a kormanyz6t, az illeto
torvenyhat6sâgokat s a legtekintelyesebb egyeneket a dolog felol ertesîtsetek;
s igy Erdely kormânyaba annak kozbejote s tudta nelkiil, megpedig annak
igen kâros es kedvetlen dolgot eszkozolve elegyedjetek.
Ugy hallâm, hogy Kemeny Denes futart kiildott fel hozzatok e targyban, de vele meg nem sz6lhattam, tegnap estve keson erkezven. Azonban en
is akarvân teged itten tett nyilatkozatom felol sietve tud6sitani, hogy a mai
postava! elmehessen e levei, sietek irni.
Contelui Batthyâny Lajos. Dragul meu prieten!
Ajuns aici, am fost încunoştinţat despre următoarele: acum cîteva zile
au ajuns [la Cluj] Stein Kâroly1 , Gal Sândor şi încă un individ; au afirmat
în restaurant, apoi în discuţiile lor cu alţii, dar tot în secret, că ei ar fi trimişi
ai guvernului [ungar] fiind înzestraţi cu acte doveditoare, pentru a-i convinge
pe secui să 1neargă în număr de mai multe mii la Seghedin; s-au întîlnit cu
Pâlffy Janos şi Bethlen Jânos [junior], reprezentanţi cu n1are autoritate ai
scaunului Odorhei; aceştia le-au arătat că acţiunea la care s-au angajat nu
este realizabilă şi nici legală; i-au atenţionat de asemenea despre necesitatea
de a discuta aici cu guvernatorul, cu Ke1neny Denes, cu Bethlen J ânos senior,
si cu alti bărbati cu autoritate. Dar ei nu au fost de acord. A do.ua zi de din1i~eaţă a'u plecat la Tîrgu Niureş. După cum au declarat, aid. vor organizi o
adunare populară, la care speră să reuşească să recruteze cîteva mii· de secui
pentru a porni la drum. Ne-au arătat şi o proclamaţie tipărită, sub care se
află numele tău. Ne-au arătat la fel şi un act în formă de împuternicire sau
delegaţie cu semnătura ta. Chestiunea aceasta ni .se pare· celor de aici in parte
suspectă, în parte imposibilă. Baronul Banffy Janos, împreună cu o altă
persoană, a fost trin1is după ei pentru a-i împiedeca prin orice mijloc în intentia lor. Aceasta din cauză că o asemenea actiune este: deosebit de dăunătoare
~ni unii; un lucru con1promiţător pentru Gu'berniul de aici şi pentru guvernul
[Ungariei]; iar pentru ţară cu atît mai periculoasă, cu cît afirmarea ron1ânilor
ca naţiune şi jurămîntul depus de ei sub steagurile ruseşti sînt împrejurări
foarte ameninţătoare, care fac indispensabilă prezenţa secuilor. Nu am primit încă informaţii de la Tîrgu Mureş despre ceea ce au întreprins emisarii şi
ce s-a întîmplat acolo. Eu am afirmat că este imposibil ca tu şi guvernul să-i
fi ·trimis pe cei nun1iţi fără a informa în prealabil autorităţile şi persoanele
cele mai autorizate despre acest lucru, şi să interveniţi astfel în chestiunile
Guberniului Transilvaniei peste voia şi consimţămîntul lui, cauzîndu-i probleme dăunătoare si nedorite.
Am auzit că Kemeny Denes a trimis la voi un curier în această problemăG
Dar nu am putut sta de vorbă cu el, deoarece am sosit aseară tîrziu. Cu toate
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acestea ani vrut să-ţi aduc la cunoştinţă declaraţi<l: pe care o fac aici. M-am
s-o redactez pentru ca scrisoarea să plece chiar cu poşta de azi.

grăbit

Concept. Arh. Ist. Fii. Acad. R.S.R., Cluj-Napoca. Fond. AFh. fam. \Vesselenyi.
Copierul de scrisori al lui Wesselenyi Mikl6s.
1

Este

vorba de

Hajnik Karoly.
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[Fă1·ă

·loe, înainte de· 2G mai]1

: F elseges Kirâlyi F o Kormâny Szek!
A nemes Hunyad megyei illyei uradalon1hoz s reszeihez tartoz6 urberesek, nemcsak a foldesuri hat6sâg, hane1n a koz igazgatâs ellenebe is 1ninden
fiiggest tettlegesen megsziintettek. ·
A-rnarosbrettyeiek, uliesiek, gothâtyaiak vonakodva es tettzesek szerent
igen keveset, s legrosszabbul, a· bogaraiak, csertesiek, vorcaiak, szakamâsiak eppen semmit sem siolgaţnak: ha volnârtak is koztok nemely becsiiletesebbek, rendszeretok, vagy hajthat6bbak, a kolomposok es bujtogat6k ingerlesei a tobbseget elâniittyâk, - igy a gothâtyai pap nyilvânoson hirdeti,
hogy az urberesek szolgâlattetellel .nem tartoznak, . s ily tanitâs nyomân
gothâtyai Nikula. Anton, a szolgâlatra megjelenni akar6kat is kozelebbrol
baza terîtette.
A'(.- Erdohâtsâgokon a foldesuri erdCSket szakadatlan irtyâk, szânt6foldeket keszitnek 1nagoknak azok helyein, n1i âltal n1âris roppant kârokot
okoztak.
A n1aros brettyeiek nyilvânoson kimondtâk, hogy az ottani erdok az
ok tulajdonaik, tobb majorsâg lâbfoldeket s a Tirszala nevu retet is lefoglaltâk magok szân1âra, sot a gothâtyai hatârr61 nyomâsb61 is lovain1ot, csik6imot
forma sţ;erent behajtottâk, azt hirelvek, hogy azoknak tobbe az ok hatâraikon
legelniek nem szabad.
A nyilvânos bujtogat6k kozze tartoznak irthelysegeben: Simon Jânos,
ki szelt(ben ingerii az illyeieket, hogy marhâikot lucernâs tâblâmba hajtsâk
legeltetni,, s a guraszâdi olâh pap, ki a szollomunkâsokat illyei szollomben
aval i:ggerelte, hogy pomânâba ne dolgozzanak.
Es volqban ily szakadatlan hujtogatâsok, âmitâsok mellett, a tudatlan
vad nep rendetlenkedese nen1 csuda, kivâlt Hunyad megyeben, hol nirtcs ki
azt rendre igazitsa, ugyanis:
.
·
A n1egyei tiszt urak ha hasonl6 esetekre kiszâllnak is, semmit sem igazitnak; igy ·
az illeto szolgabir6, tisztelettel cimzett Borbât Antal ur, kiszâllt vala
ugyan regebben a lâzzango illyei urberesek ellen, de Înkâbb kârt, lllÎllt hasznot tett, mert ertesekre adta, hogy ha nern akarnak szolgâlni, nern erolteti,
ami termeszetesen rosszabb hatâst tett, mintha ki sem szâllt volna.
Az illeto alispâny is a rend fenntartâsâert regebben ki szâllva, hasonl6
m6don s hatâssal mukodott a j6 rend mellett, csak annyit sem eszkozolhettem
ki elOţte, hogy ertesitse a lâzzong6kat, miszerent ha kotelessegeket nem
teljesitik, katonasâg fog ellenuk szâllittatni.
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A felseges kirallyi fo konnanyszeknek elobbi szinte hasonl6 panaszomra
tett rendelete sem tett a tisztelt megyei hivatalnokokra semmi hatast, azzal
'mai napig sem tortent semmi tiszti eljarâs.
Ily koriilmenyek kozt, nidon a celszenl intezvenyek teljesitese, az
azzal tartoz6 kezeken elhal, mincs szemely s vagyonbatorsâg; a kezdetben
meggâtolhatott kihagâsi merenylet, kesobb vakmero kitoresekre s felszamithatlan szerencsetlen esetekre nyithat utat. Annak okaert:
alazatoson konyorgek a felseges kiralyi fo kormanyszeknek, melt6ztas,..
son az illyei bujtogatâsokot s rendetlensegeket, vakmero kihâgasokot, erelyes es hivatasokot felfog6 biztosok âltal ki nyomoztatni, _s illo katonai ero
rogtoni alkalmaztatâsaval ottan aszemelyi es vagyon batorsagot leheto sietseggel helyre allittatni rendelni. Mely tisztelettel vagyok a felseges kirallyi
fo kormanyszeknek alâzatos szolgâj a
·
Bar6 Bornemissza Ignâc
Măritului

Guber.niu regal suprem!

Iobagii de pe domeniul Ilia şi din împrejurimi, din comitatul Hunedoara,
pus capăt oricărei dependenţe atît faţă de autoritatea nobiliară, cît şi
fată de cea administrativă.
' Cei din Bretea Mureşană, Ulieş, Gothatea îşi î~deplinesc doar puţine
din obligaţiile urbariale, după bunul lor plac, şi acelea rău şi numai codindu-se.
Cei din Valea Poienii, Certej, Vorţa şi Săcămaş nulucreazăchiar nimic. Chiar
dacă ar fi între ei cîtiva mai cinstiti, mai disciplinati, mai flexibili, acestia
sînt reduşi la tăcere' datorită instigărilor corifeilor ~şi agitatorilor. Astfel,
preotul din Gothatea propagă în mod public ideea că urbarialii nu mai sînt
obligaţi să presteze slujbele iobăgeşti. Datorită unei asemenea îndrumări,
cei care au vrut să se prezinte la robote au fost reîntorşi nu de mult de către
Anton Nicula din Gothatea.
În regiunea Pădurenilor, pădurile alodiale sînt mereu defrişate pentru
a 'fi transformate în pămînt arabil, provocîndu-se astfel pagube uriaşe.
Cei din Bretea Mureşană au declarat deschis că pădurile de acolo sînt
proprietăţile lor şi au ocupat pentru ei mai multe pămînturi alodiale, precum
şi rîtul numit Tirsala. Mai. mult, au îndepărtat pur şi simplu caii şi mînjii
mei din hotarul satului Gothatea, spunînd că aceştia nu mai pot paşte acolo.
Dintre instigatorii publici în localităţile amintite îi menţionez pe:
Sin1on Jănos, care îi îndeamnă continuu pe cei din Ilia să-şi trimită vitele
la păşunat pe tabla mea de lucernă; preotul român din Gurasada, care a
instigat pe lucrătorii din via mea să nu lucreze de pomană.
-~- De altfel, datorită unor asemenea instigări şi amăgiri permanente, nu
este de mirare că nesupunerea poporului neştiutor şi neîmblînzit se manifestă
îndeosebi în comitatul Hunedoara, unde nu este nimeni care să-I oblige la
ordine.
Domnii dregători ai comitatului, chiar dacă se deplasează la faţa locului
în asemenea cazuri, nu pot rezolva nhnic.
""---"""-Astfel, domnul jude nobiliar Borbât Antal s-a deplasat mai de mult
la Ilia pentru [a-i ancheta] pe iobagii răzvrătiţi; dar a făcut mai mult rău
decît bine; el le-a spus că, dacă nu vor să lucreze, el nu-i forţează, ceea ce
natural a produs un efect mai dăunător decît dacă nu s-ar fi deplasat acolo.

au

. Şi domnul vicecomite, deplasîndu-se mai de n1ult în vederea asigurării
liniştii, a procedat la fel şi cu acelaşi efect pentrR ordinea dorită. Nu a izbutit să obtină nici măcar atît, încît să-i anunte pe cei răzvrătiti că, dacă nu-si

vor îndeplini obligaţiile, împotriva lor va fi' adusă forţa mili'tară.
'
Ordinul înaltului Guberniu regal, dat în urma plîngerii niele anterioare, [înaintată într-o formă] aproape asemănătoare, nu a produs nici un efect
asupra onoraţilor dregători ai comitatului, deoarece n-a avut loc pînă azi
vreo procedură dregătorească.
În asemenea condiţii, cînd îndeplinirea măsurilor corespunzătoare
sucombă în mîinile celor competenţi, cînd ~u există siguranţa persoanei şi
averii, intenţiile de contravenţie, care puteau fi împiedicate la început, ar
putea deschide mai tîrziu cale.a spre acţiuni îndrăzneţe şi spre evenimente
nenorocite imprevizibile. De aceea· rog cu umilinţă înaltul Guberniu regal
să binevoiască a urmări asemenea instigări, dezordini şi contravenţii îndrăz
neţe, prin comisari energiei şi compeţenţi; totodată să dis pună restabilirea
grabnică/a siguranţei persoanei Şi averii prin folosireaimediată a forţei militare.
Rămîn cu stimă adîncă sluga supusă a înaltului· Guberniu regal.
Baron Bornemisza Ignac
Original. Arh. St. Budapesta. Fond. G. P., nr. 6827j 1848. Foto: 1943- 1945.
1

Actul a fost înaintat Gu berniului în ziua de 26 mai 1848.
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[Ighişn

Vechi, inainte de 26 mai 1848]1

Tekintetes Nemes Tisztseg!
A Balasfalvan tartatott :gyuh~sbol az azutan kovetkezett szeredan delutan haza joven Olahivanfalvara, csiitortokon kapum elott az utcan tobb
olahoknak meg beszeltem, hogy mit hallott?-nl Balasfalvan - t.i. azt, hogy
a piispokok az olahsagot arra. intettek, miszerent. foldos uraiknak legyenţk
engedelmesek, az uri szolgalatot tegyek, mint annak elOtte szoktak mîg a
reajok nezo j6sag orszăgosan be hozattatik, meg magyaraztam tovabba, ·a
mint Balasfalvan hallottam, a zaszl6 tartalma t, meg pe dig azt, hogy a fej er
szin bekesseget, a kek alland6sagot es a veres hadat, ha valamely nemzet
feltamad elleniink. Meg mondottam tovabba azt is, hogy minket a gy-Lîlesre
meg eskettek - megeskettek pedig arra, hogy n1i senkit is meg ne tâmadjunk,
hanem ha meg tamadtatunk, tartsunk egyet egy csep verig, azutân penteken az olahivanfalvi reforn1atus lelkesz, Râkosi uram, a kovâcs ciganynâl
talalkozvân Vida urfival - azt mondâ: hogy en Balâsfalvâr6l haz a jove
azt beszeltem, hogy a magyar irâssal (becsiilettel legyen mondva) mâr lehet
segget torolni, 1nert ez utân az olah irâssallehet Becsig is utazni 2 , nyerni, ezt
en meg ertve, el menten az irtam reformatus lelkeszhez, s meg kerdeztem,
hogy a most irt szavakot mondotta-e Vida urfinak, mire a pap azt monda
hogy igen - o atyasâga pedig hallotta Istvan Samut61. Szombaton 16 szekerekkel egy hâzat vitettem haza Mardesrol, mindenik szekeresnek fizetŞ59

ven egy Rfonrintot es 1 fertaly palinkat, vecsernye tajt haza erkeztiinR .minek
utanna a fât leraktuk, nyugodni kezdettiink, szekereseim a berekbe adtam
pâlinkât ittâk, hozzâm jo egy kupa pâlinkâert Istvân Samu noj e, J uljska,
ezt be viven a kamarâba, hogy pâlinkât adjak, az âtalag ajt6 megett "'Ieven
- az ajt6t betettem, s meg a csapon a kupâba eresztettem, kerdem tolle,
hogy ferje, Samu mondotta-e a reformâtus .papnak, hogy a magyar irâs
semmit er, s az olâh irâssal Becsig lehet utazni, s nyerni, mely kerdesem miatt
az irt asszony meg ijedven, mikor fel âllattam, lâttam hogy .szinibol ki kott
s reszket- s feleli, hogy se 6, se ferje a papnak nem beszeltek semmit, hanem
beszelt egy Jânos nevu magyar, ki a falu vegin lakik. Ezutân, midon a pâlinkât ât adtam, âltala a papnak azt izentem, liogy r6llam ne beszeljen semmit
is, mert en se beszellettem egyebet~ csak a mit Balâsfalvân hallottam. Ezzel
az asszony meg ijedve el menven, azt hiresztelte, hogy en hâzamnâl gyulest
tartottam, az olâhoknak kapitânya lettem, s kesziiltiink a T. J 6sa ur hâzât
le rontani, s a magyarokat meg olni. E, tekintetes nemes tisztseg, mero hazug,..
sâg, s alaptalan vâd- mint hogy a reformâtus pap egy rosz szâju ha~ug
ember - mire nezve.
Konyorgok alâzatosan a tekintetes nemes tisztsegnek, a nâllam hâzan1
el hozâsa alkalmâval jelen voit szemelyek, vagy az egesz falu ki kerdeztetesivel ezen fel adâst ki nyomoztatni, s ârtatlansâgom tisztâba jottevel szabadon
bocsâttatâsomat el rendelni, alâzatos tisztelettel Ieven a tekintetes nemes
tisztsegnek alâzatos szolgâja
·
Josziv Greku, olâhivânfavi ad6z6
Stimată

nobilă

dregătorie!

M-am întors la Ighişu Vechi dela Adunarea de la J;3laj Î!l · dup~ma?a
de miercuri ce i-a urmat. Joi, pe stradă, înaintea porţii mele, am vorbit
mai multor români despre cele auzite la Blaj. Adică despre faptul că episcopul
i-a îndemnat pe români să fie supuşi faţă de stăpîni, să presteze robotele ca şi
mai înainte, pînă cînd se va introduce în toată ţara ameliorarea situaţiei lor.
Le-am explicat, în continuare, ceea ce am auzit la Blaj în privinţa culorilor
drapelului, adică culoarea albă înseamnă pace, albastru! statornicie, iar roşu
înseamnă război în caz că vreo naţiune se ridică împotriva noastră. Am mai,
spus că la Adunare am depus jurămînt, care [prevede] să nu atacăm pe nimeni,
dar dacă vom fi atacaţi să fim uniţi pînă la ultima picătură de sînge. Vineri
părintele reformat din Ighişu Vechi, domnul Râkosi, întîlnindu-se la fierar
cu domnişorul Vida- a afirmat că, întorcîndu-mă de la Blaj., eu aş fi spus că,
(scuzaţi pentru expresie) cu scriptele maghiare te poţi şterge la fund, pentru
că de acum înainte nuJnai cu scripte româneşti se poate călători pînă la Viena,
numai cu ele te poţi descurca2 • înţelegînd acestea, m-am dus la sus-numitul
preot reformat şi l-am întrebat dacă cuvintele mai sus amintite i le-a spus
[într-adevăr] domnişorului Vida. Popa a răspuns că da- dumnealui le-a auzit
de la Istvân Samu. Sîmbătă am transportat cu 16 căruţe o casă [demolată]
de la Moardăş, plătind la fiecare căruţaş 1 florin renan şi un sfert de ţuică.
Către vecernie am sosit acasă. După ce am descărcat lemnele, ne-am aşezat
să ne odihnim. Cărutasii băuseră rachiu! cîstigat din cărăusie. La mine a
venit Juliska, nevast~ iui Istvân Samu, pent~u o cupă de ţuică; am condus-o
în cămară să-i dau băutura, dar butoiul fiind după uşă, am închis-o. pînă am
lăsat să curgă ţuica în ulcea; între timp am întrebat-o dacă soţul e1 Samu a
~ilei
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spus preotului reformat că scriptele maghiare nu mai au nici o valoare şi că
numai cu scriptele româneşti se poate călători pînă la Viena şi te poţi descurca. Femeia sus-amintită s-a speriat de întrebarea mea. Cînd m-am ridicat,
am văzut că şi-a schimbat culoarea, tren1ura şi a răspuns că nici ea, nici soţul
einui-au comunicat nimic părintelui, dar a vorbit un maghiar, numit Janos,
care locuieşte la capătul satului. Apoi, cînd i-am dat ţuica, am trimis vorbă
prin ea preotului, să nu mai afirme nÎlnic despre mine, pentru că n-am spus
altceva decît ce am auzit la Blaj. După cele întîmplate, femeia a plecat speriată. Ea a început să împrăstie zvonul că eu am tinut sedintă în casa mea,
am devenit căpitanul româ~ilor; ne-am pregătit să. dem'olăm' casa respectabilului domn J6sa şi să-i omorîm pe maghiari. Acestea, preanobilă dregătorie,
sînt minciuni curate, acuzaţii fără temei, întrucît prebtul reformat este un om
rău de gură şi mincinos. De aceea implor umil preastimata nobilă dregătorie
să cerceteze denunţul prin interogarea persoanelor care mi-au transportat
casa sau a satului întreg. Dovedindu-mi-se nevinovăţia, vă rog să ordonaţi
eliberarea mea. Rămîn sluga supusă a prea stimatei nobile dregătorii.

J osif

Grecu, iobag din

Ighişu

Vechi

Original. Arh. St. Cluj-Napoca. Fond. Arh. comitat. Alba de Sus, Acte admi-

nistrative, nr. 803jl848.
1

Scrisoarea a fost

înregistrată

în ziua de 26 mai 1848.
acuzatului reflectă convingerea ţăranilor că adeverinţele
de bună purtare eliberate la Blaj aveau valoarea unor veritabile paşapoarte, cu care puteai
călători pînă la Viena: totodată relevă dorinţa răspîndită în lumea satelor de a se înlocui aparatul administrativ maghiar cu un altul căruia să i se poată adresa în limba maternă.
2 Această afirmaţie atribuită
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Lâzar baron
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Apor, Lazar baron: consilier la cancelaria.
aulică 'XXVIII, XXXVIII, 58, 59, 172~
173, 220, 221, 248, 249, 363, 412, 413p
521, 522
)
Araniaşi, Nicolau: deputat al Adunării Naţib
nale de la Blaj pentru Dieta Transilvană•41
Arcoşi, Ioan: delegat la Adunarea din Pesia
a ortodocsilor din Ungaria 318
·
Arkosi' J ano~ V. Arcoşi' Ioan
'
Arnold, J6zsef : membru al comitetului' p-ermanent al comitatului Caraş 348, 350 · 1
Arone, Petru: avocat 11, 30
Arpăd (Arpad) : conduc:itor al triburilor.maghiare din secolul al IX-lea 13
Asbotb, Adolf : membru în comitetul' permanent al comitatului Caraş 347, 35Q
Asboth, Lajos : asesor nobiliar din co~itatul
Caraş 158, 15 9
.
..
Asboth, M6ric: membru în comitetul pt?I;manent al comitatului Caraş 346-349.
.
Asztalos, Pal : comisar pentru anexarea· Partiumului XXVI 197
Ata.'nasi u v. Athanasie, I. Anghel
Athanasie, I. Anghel: epis~op greco-cc:ttolic din
Transilvania 31
~- ·
Atbanasieviei, Alexandru : asesor onorif~c din
Lugo j 348, 350
.. ·.
Athanaszievits, Sandor v. Atbanasievici; AJexandru
A tila v. Attila
Attila: regele hunilor ·lJ; 28
. . .··'A uerfels v . August von ·. Aueniels, Geor:~Ş..
Auersperg, Carl conte: general comand.a:nt
246, 248
Augner, Gyărgy v. August von J\pe~fels,.
Georg
_
__ , ,
August von Aueniels, Georg : colonel austnac;
comandantul cetăţii Tîrgu Mureş ~X, 95,
96' 97
< ..
Aman, Ioan: delegat la Adunarea Biseri-cii
Ortodoxe din Ungaria 318
Auran, Janos v. Auran, Ioan
A uam, Grigore : pădurar din Bizuşa 115, 116.
B

Bab (Babb; Babb; Bobb), Janos v. Bob,
Ioan secretarul
Bab (Babb; Bobb), Joannes v. Bob, Ioan ep:i~
copul

1

Baecbus: personaj mitologic 3
Baelmer, Georg: directorul poliţiei şi al gospodăriei comunale din Sibiu 379
Baczo, Karoly: jude nobili~u interimar în,
plasa Hodod; XXVIII, xxxrv, 244
245, 345
Bader, Johann: membru al comunit~tţii să
seşti din Sighişoara
546
Balas, Conrad von (Balas Konrad ; Balas, ,
Conrad) : maior în Regimentu 2 secuiesc /
de infanterie XXIV, XXXII, 17-i, 310,
311, 356-358
Balasi (Balazsi), J6zsef: jude regesc st1prem
al scaunului Ciuc XXV, 189, 190
Balazs, PaJ: iobag din Curtuiuşeni 110, 112
BalcheŞiu, Iacob: membru al deputăţiei Adunării Naţionale de la Blaj trimise la împă
rat 44
Ba1ecescu, J'vlikl6s v. IJălăşescu, Nicolae
Balgyon, Juon v. Bălghimi, Iuon
Balint (prenumele neprecizat) : locuitor din
• Ilierti 382, 383
·
·
Balint, Elek (Balint, Alexa) : viceccimite al
com'i'tatului · Solnocu de. Mijloc XXXIV,
XXXIX, XLII, XLVII, 342-345, -467,
552, 553
Balint;- Ferenc: ·asesor nobiliar în· -staunul
Odorhei 435, 436 ·
Bali~t, Sandor: jurat din Tărlungeni 241, 243
Balint (Balinth), Simon v. Balint, Simion
Balint, Simion: protopop greco-catolic din
Roşia Montană; . prefect în revoluţia din
1848 XXVII, XLII, 227, 228, 475~ 476
Balintll (prenumele neprecizat) : jude primar
d-in Zizin 86, 87
·
·
Balogh, J 6zsef : proprietar. de moşie din I\Iică
sasa 4:02, 403
Balogb (Balog) , Kâroly :. proprietar de moşie
din Micăsasa 401, 403
Balogl1, Laszl6 : asesor_onorific din comitatul
Ca:~;aş 348, 350
.
.
,
Balomir, v. ilaioinii·i, Simion · ·
·
Balomii·i, Simion: secretar la judecătorfa de
la Orăştie; membru al deputaţiei Adunării
Naţionale de la Blaj pentru Dieta ·Transilvană 44
·
Ban,. Perene: iobag de origine mic .nobiliară
din Curtuiuşeni 110, 113
Ban, Ferenc junior : iobag de origine mic nobiliară' din Curtuiuşeni 110, 113
Ban, Gergely: iobag de origine mic nobiliară
din Curtuiuşeni 110, 113
Dâniii (Bânffy), Daniel baron: conduc~ttor
al partidului liberal din Transilvania 163,
164
Banffi· (Bânfi; Bânfy), Jânos v. DănH~', Jc.'mos
baron
Bănfiy, Jânos baron: curator al şcolii din
Tîrgu Mureş 286, 289, 556
Banffy, l\1ik16s baron: comitele st1prem al
c6m.itatului Alba de Jos; comisar gubernial XVIII, XXII, XXIV, XXVII, XXX,
XXXIII, XXXV, XXXVIII, LXIV,
LXVI, 37, 40, 47, '57,· 134, 135, 165, 229,

270, 337, 356, 499, 501, 502, 536; 537,

540
Banffy, Niclas; Bânffy, Nicolas; :&.lrnfi~ (Banfi), Nicolae; (Neculaie); Bânffy, Nicolau
v. Banfîy, Mikl6s baron
..
Banfy (Banfi), Mikl6s v. Dan:Hy, Mikl6s baJFen
Rarahâs, Farkas: notar din Sfîntu Gheorghe
273, 271
Barac. Iosif : membru al deputăţiei Adnnării
Naţionale .de la Blaj pentru Dieta Transilvană 44
Raranyi (prenumele neprecizat) : jez:uit 11.
Bardoşi, Ioane: membru al. dep11tăţiei Adunării Naţionale de la Blaj trimise la împtu-at

44
Barâk, J 6zsef v. Barac, Iosif
Bariţ, G~ v. Bariţiu, George
Bariţiu, George : vicepreşedinte al Adm1ării
Naţionale de la Blaj; membm al depui.ăţiei
Adunării trimise la împărat XXXI, XXXII,
25, 36, 38,' 40, 44, 45, 47, 51, 52, 128,
294, 295, 3(0, 302
'
Bariţiu, Georgiu; Baritz, Georg (Georgi~);
Baritz, Gyărgy v. Bariliu, George
Ban)ucz; Barnuti ; Barnutiu, Simon (Simeon;
Simeone); Barnutz v. Băi·nuţiu, Simion
Darra, Karoly: intendentul contelui Bethlen
Ferenc din Someş- Uileac. XXIX,. 251, ).:;2
Bartholdi (prenumele neprecizat) : cur}e:r· ·· a.l
oraşului Braşov 241, 24.3
Bartok, I gmic : proprietar din Micăsasa 40~,
~3

. .

Bartok, Lâszl6 : proprietar din Micăsasa. ~.

403
Baternai Batrimanu, Sandor v. Jb'Hrinemau,
Alexandru
.
Batthyâni, Lajos v. llatthyan~', Lajos
Battbyan~;, Lajos conte: preşedintele guv~r
nului provizoriu revoluţionar al Ungariei
XXVI, XXXIX, XLV, XLVII, 431, -i-.12,.
478, 500, 502, 520, 523, 556 .
..
.
BaumnaJ.·ten, Carl : membru al comtmit."iţii
săseşti di.n Sighişoara 546, 548
Bălghian, Iuon: armurier din Ciugudu de
Sus XLII, 150, 151, 471
Bălăşescu (Bălăcescu;
Ntlăşiescu), Nicolae
(Nicolau) ; profesor la seminaml :Mitropoliei din Bucureşti ; membru al comitetului
naţional român de pacificaţinne 45, 51
Bărnuţ, Simion v. Bărnuţ.iu, Simion
Bămuţiu, Simion : profesor şi jurist; unul din
ideclogii şi conducătorii re'Joluţiei wrr-nânilor din Transilv_ania; 'licepn::~edinte al
Adunării Naţionale de la Blaj ; vicepreşe:...
dinte şi apoi preşedinte al comitetului de'
pacificaţiune ele la Sibiu; preşedinte C!>l
"Comitetului Naţiunii Române" XVlii,
XXXI, XLIV, 1, 33-37, 39, 40, 4;2,
45-48, 51, 52, 128-132, 202, .. 206,
290, 291 ,294-297, 300-.302, 503
Bătrineanu, Alexandru : profesor; membru al
Comitetului permanent din Sibiu -15, 51
Becsky, Jozsef: proprietar din Dindeşti HO~
111, 113
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Buda, Alexandru nobil: deputat diet(:l;l al
· districtului Chioar XLII, 467, 468
.Buda, Sandor v. Buda, Alexandru
Burbe, Georg v. Burbe, George
Burbe . (Burbea}, George ( Giorgiu) : ales de
Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Transilvană 44
Buriăn (prenumele neprecizat) : student revolutionar din Viena 119, 120
Bntan:ti, Geor'giu: ales de Adunarea Naţională
. (le l(:l; Blaj la .Dieta Transilvană 44
ţluteanu, Ioan: . avocat; prefect de legiune
XXVII, XXXI, 45, 51, 227, 228, 295, 302
Buţeanu, Vasile (Vasiliu) : membru al comitetului permanent al districtului Chioar;
delegat la Adunarea Naţională de la Blaj
la Dieta Transilvană 45
B~ner (prenumele neprecizat) : funcţionar
montanistic din Moldova Nouă; 334, 335
Huthian; Buttyan; Butyan, Janos v. Buteann,
Ioan
Bulddisi, Imre: petiţionar din Bogata de
Mureş 398, 399

c
Capp. Joseph: casier regal din scaunul Sibiu
if20, 421
C~pra {Capră), Alexandru : proprietar din
Jupa; membru al. comitetului permanent
·din comitatul Caraş 346, 348
Ca:ri. Ferdiuand arhiduce : regiment austriac
. 4e infanterie XXXVII, XLVI, 386, 387,

531
C~.sa de Austria '/. Ilabslmrg (dinastia}

Caţ~UWt, Lucius: adversar al lui Cicero 21
Cengltet·, Andt'ei: parti~ipant
Adunarea
Naţională de 1a Blaj 149, 150
Cermena, Petru: delegat al comitatelor Timiş
şi Torontua1 la Adunarea Ortodocşilor · de
la Pesta 318
Ce~scu, Barbu : membru al delegaţiei alese
.:de Adunarea Naţională de la Blaj la
Dieta Transilvană 44
Ctdd.h'i, Ioan: vicar, decan şi asesor con:;isto. rial; mem~·u al deputăţiei Adunării
Naţi-onale de la Blaj la Dieta Transilvană
' 41, j f
Cmt'e, :Dnuţ .: sătean din Bizuşa 115, 116
Cic&o, Ma.rcus Tu11ius : jurist şi celebru orator
roman 20, 29
Cicerone v, Cit'ero, Marcus Tullius
Ci4lb•tt {prenumele neprecizat) : ţigan din Lupşa
353, J54
Cipa.t; Cipariu, Timote (Timothei) ; Cipariu,
Timotheu; Ci pariu, Timotheus v. Cipa1·iu,
Timotei
Cia)ariu, Timotei : canonic-cancelar greco-catolic al Blajului; vicepreşedinte al Adunării
, · Naţionale de la Blaj XXIV, XXXII,
·. 35, 36, 38-40, 44, 45, 47, 51, 52, 128
.. 172, 173;. 202, 305, 314
tio.plln; Petre : ţăran din Poieniţa 115, 116
Cin.pan, Todm·: sătean din Poieniţa 115, 161

la
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Cloeoceanu, Ludovic: căpitan în Regimentul
2 de. grăniceri din Năsăud ; mertţ_bru a
delegaţiei

trimise de Adunarea Naţională
de la Blaj la împărat 44
Colosa, Alexandru: membru al delegaţiei tri..,
mise' de Adunarea Naţională de la Blaj la
Dieta Transil vană 44
Conrad; Conrad de Conradsheim,. Andreas v.
Konrad von Kom·adsheim, Andreas
Conrad, Friedrich: judele regesc al ·scaunului
Nocrich 340, 341
Contraş, Florea: judele primar din Ip XXXIV,

352
Copăceanu:

familie de dregători români din
Transilvania în secolul al XIX'-lea 7
Corbul, ·Ioan : membru al delegaţiei alese de
Adunarea Natională de la Blaj la· Dieta
Transilvană 44
·
Corcbeş, Ioan: revoluţionar din Munţii Apuseni; membru al delegaţiei alese de Adunarea Naţională de. la Blaj la Dieta Transil-"
vană 44
1
Coreheş, Nicolau: membru al delegaţiei alese
de Adunarea Naţională de la Blaj la. Dieta
Transilvană 44, 45
Corvinii: descendenţi ai lui Iancu de Himedoara6
Costa, Iuoniţă: locuitor din Idicel; membru al
delegaţiei alese de Adunarea NaţiOnală de
la ·Blaj la Dieta Transilvană 149, 150
Coste, Florea: jeler din Poieniţa 115, ·117
Cost~;, Ioan: cancelisţ.; membru al de.l~gaţiei
alese de Adunarea Naţională de la .Blaj
la. Dieta Transil vană -4.5
.
.
Cozma, Grigore: ţăran din Poieniţa ll,'J, 116
Crainic, .Nicolae : protopop greco-cato,U~ da
Dobra; membru al delegaţiei aJese de
Adunarea Naţională de la Blaj.ia Dieta
Ti·ansilvană

44

.
"Gură

Cl'isost4)m (Krysostomos) : Sfîntul Ioan
de Aur" 5

(Vasilică) : ţăran frW'!taŞ din
Dragu, 172
.
.
Csabai (prenumele neprecizat) : Iocui:ţor din
Cernat, instigator la răscoală XXXVI
Csal)ai, . Gyărgy : primar general din Tărlun
geni 2-i l, 242, 243, 244, 381, 382, .383
Csare, Onuc v. Ciar~, Onuţ
Csaky, Mihaly: membru al comisiei electorale
din circumscripţia Bocşa Vasi<wei .346,

Crist.ea, Vasile

348

.

.

Csato, Imre: proprietar din Micăsasa 401-403
Cseese-, Ferenc: mic nobil din Cutuiuşeni în
stare iobăgească 110; 113
Cseli~· Ignac: asesor nobiliar din Breţcu 190
Cseh, J6zsef: peti.ţionardin 'Bogata de 1\-ftueş;
398, 399
.
Cseke, .Janos: mic nobil din Curtuii1şeni în
stare iobăgească : 110, 113
Csenger~ Anclre v. Cengher, Andrei
Csere, Marton Gyărgy: .jurat din Tărlungeni
. 241, 21.3
Csermena, Peter v. Cermena, Petru
Csermena, Peter v. Cermena, Petru

Csernovies, Peter: comite suprem al. comitatului Timiş XXXIII, 333, 334, 504
Csernovits, Peter v. Csei·novics, Peter
Csets, J6zsef: petiţional' din Bogata de Mureş
.398, ;399 .
Csidra v. Cidra
Csuba, Gabor: jeler din Portiţa 111, 114
Csuha, Janos: jeler din Portiţa 111
Csutak, Ferenc: asesor nobiliar din scaunul
Odorhei 435, 436
·
Cuc, Andrei (Indrei) : delegatul satului Sîmboleni la\ Adunarea Naţională de la Blaj
XLVI, 533
Czak, Carolus v. Czăk, Kâroly
Czâk, Karolv: consilier 1a Cancelaria Aulică
a· Transilvaniei 220, 22 1
Czapek (prenumele neprecizat) : angajat al
Oficiului montanistic din Moldova Nouă
334, 335
Czapos, Gyorgy ''· 'fapoş, Gheorghe
Czapu, Lazar v. Ţapu, Lazăr
Czaran (Czâran), Mikl6s v. Ţăran, Nicolae
(parohul)
Czarân; Mikl6s v. Ţm·an, Nicolae (comerciantul)
.
Czepân, Mojsza v. 'fepan, Moisa
Czicz, Dumitru v. Ţiţ, Dumitru
Czicz, Nyityifor (Nyisztor) v. Ţiţ; Nistor
(Nichifor)
Cziegler, Daniel v. Ziegler, Johann Daniel
Czintos, Jânos v. Tintoş, Ioan
D

Damian, Antal: unul din petiţionarrii gărzilor
nationale din Arad 493, 494
Dande'a, Ioan: membru al delegaţiei alese de
Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Tranilvană 44
Daniel, Antal: proprietar d~ comitatul Arad
XXIII, 161
Daniel (Daniel), Eugen (Eugenius; Odon) :
jude suprem al oraşului Dumbrăveni 303
' .. '534, 535
Dascaloviciu, Ilie: membru al delegaţiei alese
de Adunarea Naţională de la Blaj la
Dieta Transilvană 44
·
llavid, Iordache : membru al delegaţiei alese
de Adunarea Naţională de la Blaj la
Dieta Transilvană 44
fleâk, Imre : istoric 208
Deesfalvi Simion, J6zsef: vicenotar comitatens al comitatului Tirnava 427, 428
De~enfeld (Degenfeld), Otto August conte:
consilier gubernial din Transilvania XLIV,
506
Dembian, Istvan V. nembian, Ştefan
Dembian, Ştefan: protopop din Turda 69
Demeter, Ştefan v. Dumitru, Ştefan
Demian,Petru: membru al delegaţiei alese de
Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Transilvană 44
Dengbel, Nicolae : paznk de pădure 40 1

Dengyei, Nyikolâj v. llenghel, Nicolae
llel'Zsi, Andras; prim notar din Abrud XLII,
474, 475
..
Deutsch, Ignâc: membru al comitetului pei;manent comitatens Arad 492, 493
·
Deseo, Adam: proprietar din coh}itatul ~4rad
XXIII, 161
..
·
Dillmont, Maximilian: administrator al" ·do~·
meniului d:ln Braşov 148, t49, 240
Dima, Nicolau: membru al delegaţiei ·alese·d'6'
Adunarea NaţionaUi de la Blaj trimis~ la
împărat 44
·
Dionisie v. Tobiaş, Dionisie
DiOszegi, Samuel : director de poliţie din Abrud ·
475, 476
Dobay, Karoly : colonel, comandant al Regi..:·
mentului 2 de infanterie de grăniceri secui
XXV, 192, 193
..
Dobolyi, Sandor: avocat pe Hngă Tabla
Regească din Tîrgu Mureş 478
Dobra, Peter v. Dobra, Petre
Dobra, Petre (Petru) : avocat din Zlatna ';
membru al delegaţiei alese de Adunarea
Naţională de la Blaj la Dieta Transilvană
'44
llohy (Dohy), Joseph: administratorul salinei
de la Praid XLIV, 496, 497
Doja, Gheorghe: conducător al răscoalei
tărănesti din 1514 309
Do~a, ca'nstant V. numa, Constantin
Domahidy, Pal: proprietar din Domăneşti 1'12·
Don (Dom) Miuuel : regiment de înfanterie ·
austriac XXVII, 222, 223
Dona.lt, Pal v. Donăth, Pal
nonath, Ferenc: proprietar din Micăsasa 402,
403
Donatb Pal (Paul) : cancelist la Tabla Regeasscă XXVIII, XXXVI, 240, 241, 242,
243, 244, 382
.
Donâth, Sandor: directorul cauzelor comurie'
din Tîrgu Mmeş XXVIII, 237
Dorgo, Gabriel : jude nobiliar al plăşii T~aca,
membru al delegaţiei alese de Adunarea
Naţională de Ia Blaj la Dieta Translvană
45
Dorgo, Lâszl6 : vicenotar din Cluj XXXVI,
372, 373
D6zsa, ( Gyorgy) V. noja, Gheorghe
D6zsa, (Gyorgy) v. DO:ja, Gheorghe
Uragomii·, Ioan : paroh greco-catolic din Băiuţ;.
membru al delegaţiei alese de Adunarea
Naţională de la Blaj la Dicta Transilvană
44, 51
Dragomir, Janos v. Uragomir, Ioan
Dragomir, Silviu : istoric 56, 154, 394
Dragomirescu, M. : istoric al lit"eraturii 33,.

35

Dnigos, Janos v. Ilragoş, Ioan
Dragoş, Ioan: avocat din Bihor, deputat în
Parlamentul de la Pesta 318
Dragoş, Ştefan : jurat al oraşului Lugoj ; ·
membru al ccmitetului permanent al
comitatului Caraş 160, 315, 316
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Gerebh, Adam : proprietar din Sfîntu Gheorghe
XXX, 272, 273
Gell'fbh ( Gereb), Ădâmne : moşiereasă din
Sfînhi Gheorghe 274
Gerebb, Lâsz16 : proprietar din Sfîntu Gheorghe XXX, 273, 274
Germanu, Petru v. Gherman, Petru
Gerold, C. : editor 33
Gbergariu~ Moise : namestnic ortodox din
Nădă1beşti XXX, 265
Gherman, -Petru : protopop ortodox din Şcheii
·Braşov:11lui; membru al delegaţiei alese
de .A.dun<trea Naţională de la Blaj la
Dieta :Transilvană 44
·-·-':G~ ·-{ Gheţie), ·Ilie : · .preot greco-cato lic din
-Dt:a-gu XXIX, XXXII, 305
Gbicn~ Co:nsta:ntin : asesor nobiliar din comitatul Caraş; prim jude nobiliar şi membru
al :eomitetului permanent comitatens 348,

3)0
_~

Gn~eht, Johann: membre al comisiei .pentru
~iguranţa Sighişoarei 546
--Giurculeţiu, .Serbianu: mymbru al delegaţiei

alese- de Adunarea Naţională. de la Blaj
trimisă ·Ia împărat; 44
Girleanu; Emil : scriitor 33, 35
Gligor, Ioan: membru al delegaţiei alese de
Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Transilvană 44
' ,;GUps, Mathias: jurat din Lugoj 160
Glips, Matyas v. Glips, Mathias
Goga, Ilariu : membru al delegaţiei alese de
Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Transilvană 44
Gola, Lajos v. Gola, Ludovic
GQia, Lud<wic: judecător al judecătoriei de
orfani din comitatul Hunedoara 294, 301,
318
Goleştii : familie de boieri din Ţara Românească; 7
Gomboş, Ioan: membru al delegaţiei alese de
Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Transilvană 44
Goos, Johanu Paul: Locţiitor de orator din
Sighişoara 544, 546, 548
Gozman, Ioan: avocat consistorial din Oradea; deputat în parlamentul guvernului
provizoriu al Ungariei XLII, 466, 467
Gozmân, Jânos v. Gozmau, Ioan
Gozsdu, Man6 v. Gojdu, Emanoil
Gracza, Gyorgy: jude nobiliar în comitatul
Cluj XXXVI, 372
Grae[ ( Grâf), Friedrich : căpitan al gărzii
naţionale din Sibiu. 177, 178
.
Graef ( Gdif). J oseph : j ude cerc ual în districtul
Braşov; deputat al Universităţii Săseşti
240
Graeser (Grâser), Daniel: jude al oraşului şi
al scaunului Medias 387
Graf, Johann Georg: ~embru al comunităţii
scăunale. din Sighişoara 546
Gratza, Gyorgy v. Gracza, Gyorgy
Grăf, Johann: tîmplar din Sighişoara 546
Greeu, Iosif: cîrciumar din Ighişu Vechi
XLII, XLVIII, 472, 473, 560, 561
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Grefne.r, Janos v. Greîner, Johann
Grefner, Johann:. participant la revolta din
Glogovăţ 75, 76
Greku; Greku; Griku, Josziv v. Grecu, Iosif
Grita, Gheorghe: arendaş al pieţii din Abrud
475, 476
Grita, Gyărgy v·. Grita, Gheorghe
Gross (prenmnele neprecizat) : notar din
Satulung (Săcele) 96, 97
Grozav: familie de fierari din Muntele Băisorii
XL, 445, 446
.
Grozax, Gligor: armurier din Băişoara XL,
353, 354
Grozav, Todor: 1ăcă.tuş din' Muntele'"'8iişorii
XL, 353, 354
Giin;ther, -Johan:n : notar 'din. -' Heghilac
XXXVII, 389, 447, 448
G~rarmati (Gyarmathi), Ferenc: proprietar din
Micăsasa 402, 403
Gyarmati ( Gyarmathi), Istvân : proprietar
din Micăsasa 402, 403
Gyika, Szilârd v. Ghica, Constantin
Gyorl.:e, Ferenc: jeler din Sfîntu Gheorghe
XXX, 273, 274
G~rulai, Antal: jude nobiliar din comitatul
Satu Mare XXI, 112, 114
Gyiirky, PAl : comite suprem al comitatului
Caraş XXI, XXIII, 106, 156
II

llabslmrg: dinastie XXVIII, 9, 40, 42, 49
Hadil.:, Gusztâv conte: proprietar din Semlac
XLIV, 504, 532
Hajnik, Carolus; Ha.jnik, Karl v. Hajnik,
K{troly
·
Hajnik, Karoly: reprezentant al guvernului
prov·izoriu ungar în Transilvania XXXIX,
XLIII, XLIV, 409-411, 431, 432, 478,
500, 502, 511, 512, 513, 520, 555-557
Huller, Ignac conte: comite suprem al comi~
tatului Tîrna.va XIX, XXV, XXVI,
XXVII, XXXVI, XLVI, 71, 72, 184,
185, 376
HaUer, Lajos conte : comandantul gărzii naţia ..
nale din Tîrnăv·eni 184, 185
Hammerschmidt (prenumele neprecizat) : redactor vienez 247, 248
Hannover; Hano·.n·a v. Erust August rege al
Hauovrei
Haragos, Toma v. Hărăguş, Toma
Hadaludi (Hatfaludy), Elek: comisar gubernial pentru comitatul Solnocu de Mijlo;,
XIX-XXI, XXVI, XXVIII, XXXI,
XXXIV, 77-79, 107, 108, 199, 244, 245,
280, 281, 344, 345
Hatfaludi, J 6zsef : proprietar din Agrij
XXVIII, 236, 237
llayn, Daniel : cetăţean din Sighişoara 546
Hărăguş, Toma : ţăran fruntaş din Chesău
470, 471
Hăfuer (Hafer), Leopold: redactor al jurnalului vienez "Die Constitution" 247, 248
Hegediis, Sandor: avocat pe lîngă Guberniul
Transilvaniei 500, 503

llegyesy, Istvan :
402, 403

proprietar

în

Micăsasa

Heidrich, Ferenc v'. Heidrich, Franz
Heidrich, · Franz : partkipant la revolta elin

'1

Glogovăţ 75, 76
Heim, Domokos: membru al tribunalului
dtata::.-ial din Arad 492, 493
Henclrei, Ferenţi v. Hendrey, Ferenc
Hendrey, Ferenc: prim jude nobiliar din
Sebiş 265
·
Hendrey, Pâl: membru al judecătoriei statariale din comitatul Arad XXIII, 161
Henrich, Gottfried Johann : oratorul corporaţiei

de

juraţi

ai scaunului

Sighişoara

487' 546, 548
,
Henter, Sandor: v:icejude regesc al scaunului
filial Micloşoara XLIII, 481, 482
Jierda (prenumele neprecizat) : membru al
delegaţiei alese de Adunarea Naţională de
la Blaj la Dieta Transilvană 44
Hermann, Matyas: locuitor din Abrud 475,

476
He:rrmann, Michael: membru al comunităţii
scăunale Sighişoara 546
Hertelendy, Ignâc: comisar regal 527, 528
Herzlos, Georg: căpitan al găn;ii naţionale
din Resita 332
Heuiel, Jâ~~s: membru al comitetului permanent al comitatului Caraş 348, 350
Rocheder- Katz, Ferenc : dregător montanistic
79, 80
lloffmann (prenumele 'neprecizat) : funcţionar
al

Oficiului

montanistic

din

Moldova

Nouă

334, 335
Ifoistetner, Martin: partitJ.pant la revolta
din Glogovăţ 75, 76
Hofstetner, Mârton·v. Hoistetner, Martin
Hojos v. Hoyos-Sprinzenstein, Johann · Ernst
Hollaki, Albert: vicecomite al comitatului
Zarand XXX, 278, 280
1Iollner, Alois von: colonel 537, 538
Jlolly, Antal : cetăţean fruntaş din Timişoara
XXII, 124, 126
Honigberner, Friedrich: senator din Braşov
240
llorak (Horak), Franz : general maior; comandant al cetăţii din Alba Iulia XLI, 458, 459
Horrâk, Frantz v. Horak, Franz
Horvath, Albert (Adalbert) v. Petrichevich
Horvâth, Albert

Hossu (Rosu), Vasile: notar suprem al districtului Chioar XLII, 467, 468, 489, 490
Hosszu, Lâsz16 v. Hossu, Vasile
Hoyos-Sprinzenstein, J ohann Ernst conte :
feldmareşal locotenent austriac 246, 248,
249
:Hohinger, Mik16s: membru al comitetului
~ permanent din judeţul Caraş 348, 350
Hrabovski v. Hrabovsky von Ilrabova, J ohann
llrabovsky von Hrahova, J ohann baron :
general comandant al armatei austriece
din Slavonia şi Sirm:ium 462, 463, 524, 525
Hubatsch, Joseph: membru al comunităţii
scăunale Sighişoara

546

1
la<~ob,

Alexandru : membru al delegaţiei alese
de Adunarea Naţională de la :Ulaj la
Dieta Transilvană 44
Iancu, Avram: cancelist, conducător al revoluţiei românilor transilvăneni din l$481849; a fost ales de Adunarea Naţională
de la Blaj :în Comitetul Permanent de la
Sibiu; XXXI, 45, 51, 295, 302
Ianculescu, Iulian : delegat al comitatelor
Timiş şi Torontalla Adunarea Ortodoq,ilor
din Ungaria 118
Igbian (Ighianu), Iosif: arhidiacon ortodox
din Baia . de Arieş ; ales de Adunarea
Naţională de la Blaj la Dieta Transilvană
44, 51
Ighianu; Igian, J6sef v. I!Jhian (Ighianu),
Iosif
llici, Ştefan : delegat al comitatelor Timiş şi
Torontal la Adunarea Ortodocşilor din
Ungaria J18
Ilics, Istvan v. Ilici, Ştefan
Ilie, Petre: sătean din Dragu 253
lliev, Ştefan: viceprotopop ortodox de Timişoara XXXV, 368, 370
Illiev, Istvan v. lliev, Ştefan
Imre v. J\lil{o, Imre
Ineze4i, Zsigmond baron : vicecomite al comitatului Cluj XXIX, XLVI, 256, 557, 533
Inocenţiu v. 1\'licu Ioan, Inochentie
Inşer, Yonuţ: sătean din Badon; 109
Inser, Vonutz v. Inşer, Vonuţ
Ioan (Vlădică) v. Lemeni, Ioan (episcopul}
Ioan, Constantin: avocat; membru al delegaţiei alese de Adunarea Naţională de la
Blaj trimisă la împărat; 44
Ioanete, Petru: ales de Adunarea Naţională
de la Blaj la Dieta Transilvană 44
Ioantwici alias Sîrbul : ales ca delegat la
Congresul Ortodocşilor de la Timişoara

314, 316
Ioanovici, Gheorghe : moşier din Dlileu
XXIII, 158, 159, 346, 348, 350
Ioanovici (ulterior Ioanescu), Ştefan : membru
al comitehdui permanent al comitatului
Caraş

160

Ionuţiu,

Iancu : membru al delegaţiei .alese
de Adunarea Naţională de la Blaj trimisă
la împărat; 44
Iordan, Dominic nobil: vicenotar al comitatului Hunedoara; membru al delegaţiei alese
de Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta

Transilvană 44, 202, 203, 206, 207, 294,
295, 301, 302, 318
Iorgovici, Nicolae : notar român din Timişoara
XXXV, 368, 370
Iosif v. Rajacic, Josip
Iosif (II) : împărat al Austriei 8, 17, 110, 112
Irtel, Friedrich: cetăţean din Sighişoara 546
Istok, Istvan: jude primar ("Althann") din

Cernatu 85, 87
Istvan v. Ştefan 1 cel Siint
Istvan v. Ştefan palatinul

,
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Ladai, Demetriu : profesor la senrinarul de la
Blaj.; ·membru al delegaţiei alese de Adunarea Naţională de la Blaj trimisă la
Jrnpărat 295, 302
Lamartine, Alphonse de: poet şi om politic
francez 462, 463
Lange, Johann: senator din Braşov 240
Lange, Peter: senator din Braşov 240
ango, Ferenc: )urat din Vărădia de Mureş
491, 492
Lanyi, Ferenc: casier al oraşului Lugoj 160
Lassel, Mathias: judele primar din BraŞov 240
Laszlo, Imre : sătean din Bizuşa 115
Laureani (Laureanu; Laureany), Treboniu
August v. Laurian, August Terboniu
Laurian, August Treboniu: membru al delegaţiei alese de Adunarea Naţională de la
Blaj trimisă la împărat XXXI, XXXII,
XXXVIII, 35, 38, 40, 44, 47, 51, 52, 128,
294, 295, 300, 302, 313, 404
Laurianu, Trebone v. Laurian, August Treboniu
Lazăr v. Lazăr (prenumele neprecizat)
Lazar v. Lazăr, Stefan
Lazar' (prenumele 'neprecizat) : mirean ortodox
314, 315, 316
Lâziir, David: vicejudele regesc al scaunului
l(ezd XXV, XLIII, 191, 239, 240
Lazăr, Gyorgy: şpan cameral din Clmpeni
XX, XXI, 80, 100, 101
Lazar, Janos : jude primar din Tîrgu Murt>ş
XXV, 188, 189, 478, 479
Leb, Paul (Paulus) : preot greco-catolic din
Mihăileni XLI, 452, 453
Lemeni (prenumele neprecizat) junior: preot
greco-catolic din Şimleu-Silvaniei XXXI,
302
Lemeni, Ioan: episcopul greco-catolic de la
Blaj ; copreşedinte al Adunării Naţionale
de la Blaj din 3/15 mai 1848 XX, XXIV,
XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXII,
XXXV, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 51,
52, 53, 55, 94, 95, 128- 132, 201, 203,
205, 207, 210-212, 225, 286, 288, 290,
294-296, 300--e302, 313
Lemeni, Ioan v. Bran-Pop (Pap) de Lemeni,
Ioan
Letneni, Ioane: membru al delegaţiei alese
de Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Transilvană 44
'
Lemeni, Michaele (Mihail) : membru al delegaţiei alese ,de Adunarea Naţională de la
Blaj la Dieta Transilvană 44
Lemeny (Lemeni), Ioan(e) : Lemenyi, Ioane;
Lemeny, J ohann v. Lemeni, Ioan episcopul
Lemeny (prenumele neprecizat) junior v.
Lemeni (prenumele neprecizat) junior
Lemeny (Lemenyi), Janos v. Lemeni, Ioan
episcopul
Lemenyi, Mihaly v. Lemeni, Michaele (Mihail)
Lengyel, Janos: ziler din Micăsasa · 401, 402
Leonteanu, Leontin: arhidiacon greco-catolic
din Ocna Mureş; membru al delegaţiei
alese de Adunarea Naţională de la Blaj
la Dieta Transilvană 44

584

Leopold al II-lea: împărat al Austriei, rege al
Ungariei 12
Leopold: regiment austriac 222, 223
Leopold : diploma leopold'ină ţmisă de Leopold
al II-lea 6, 320, 322, 543, 545
Leopold: ordin imperial austriac 91, 92, 173,
174, 307, 308, 310, 311, 364, 415, 416
Levay, Antal: jude nobiliar din comitatul
Caraş 34 7, 350
Litsek, Zsigmond : jude nobiliar din comitatul
Caraş XXVIII, 245, 246
Lonovies, J6zsef: episcop romano-catolic al
eparhiei Cenad XXX, 265, 266
Lol'intzi, J6zsd: asesor nobiliar din scaunul
Odorhei 435, 436
Luchi, Le6ne (Lucchi, Leontin) : locotenent
major in Regimentul 2 de infanterie grăni
cerească din Năsăud; membru al delegaţiei
alese de Adunarea Naţională de la ·Blaj .
trimisă la împărat; 44
I~ungu, · Dumitru : preot ortodox din Gusu
423, 424
Lup, Iszai v. Lupu, Isaia
Lupu, Isaia: ţăran din Chesău 470, 471
Lupul (prenumele neprecizat) : membru al
delegaţiei alese de Adunarea Naţională de
la Blaj la Dieta Transilvană 14

Maderspach, Lajos: miner din Sasca Montană.
XXXVII, 395
Mahler, Moritz : redactor al gazetei vieneze
"Der Freymiithige" 247, 248
Maior, Gregoriu: protopop greco-catolic; membru ales de Adunarea Naţională de la
Blaj la Dieta Transilvană 30, 44
lfaior, Ioan: prefect de studii; membru a]
delegaţiei alese de Adunarea Naţională de
la Blaj la Dieta Transilvană 44
lfaiores('U, Ioan: profesor; agent diplomatic
al guvernului revoluţionar din Bucureşti.
pe Hngă Dieta de la Frankfurt am Main;
XXXVIII, 404
Maiorescu, Vasile (Vasiliu) : profesor; membru
al delegaţiei alese de Adunarea Naţională.
de la Blaj trimisă la împărat 44, 5 1, 404
Maiorianu, Radu : membru al delegaţiei alese
de Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Transilvană 44
Majorescu, Vasilie (Vasul) v. Maiorescu,.
Vasile
lfakay, Sandor : vicecomite al comitatulu:i
Caraş 347, 348, 350
Man, Iosif: prim jude nobiliar şi deputat
dietal din comitatul Maramureş 467
Man (Maniu), Mikl6s v . Man; Maniu Nicolae
Man (Mann; Mani.u), Peter v. Man, Petru
Man (Manu; Maniu), Petru: secretar al Adunării Naţionale de la Blaj 38, 10, 45, 51,.
52, 56, 128
Manchen, Michael: cetăţean din Sighişoara
546
Manii, Ştefan : notarul consistorial grecocatolic din Transilvania 295, 302

Mann, J 6zsef v. Man, Iosif
,Manu,Nicolae (Man; Maniu; Nicolau): preot;
membru ales de Adunarea Natională de
la Blaj în Comitetul Perman~nt de la
Sibiu 45, 51
Manu, Peter (Peter) v. 1\'lan (Manu; Maniu),
Petru
Marcian, P. v. Marţian, Dionisie P.
Marcu, Ioan: membru al comitetului permanent al comitatului Caraş ; delegat al
comitatului la Adunarea Ortodocsilor din
Ungaria 319
'
M arfi V. Manfi, Ştefan
Maria Tereza: împărăteasă a Austriei şi
regină a Ungariei 110, 112, 450, 451
Maria Terezia v. Maria TN·eza
Uarian, Ioan: vicar greco-catolic al Rodnei
şi Bistriţei XXXI, 295, 302
Marian, Iosip: jeler din Poieniţa 115, 117
Mari,an, Lica al lui Simion: ţăran din Poieniţa
115, 116
Marian, Mitru: pădurar din Bizuşa 115, 116
M:ariko: sotia contelui Mik6 Imre 117
Marjan v. ~Iarian, Ioan
Mărk, Antal: proprietar din Micăsasa 402, 403
Mărk, Mihâly : petitionar din Bogata de
Muereş 398, 399
Markos, Gergely: proprietar din Micăsasa
402, 403
Mârku, Jânos v. Marcu, Ioan
Marsinai (Marsinân; Marsinyai}, Janos v.
Mărgineanu, Ioan
Marsovszky, Gyorgy: prim ~tar din Lugoj;
346, 348
Martinoviciu, Nicolae: profesor; membru al
delegaţiei alese de Adunarea Naţională de
]a Blaj trimisă la i'mpărat 44
Marţ.ian, Dionisie P.: membru al delegaţiei
alese de Adunarea Naţională cţe la Blaj
la Dieta Transilvană 44
Marus (prenumele neprecizat) : participant
la Adunarea Naţională de la Blaj 295
Matei, Teodor: preot din Deda 149, 150
Mâthe, Teodor v. Matei, Teodor
Mathia Corvinul v. Matia Corvinul
Matia Corvinul: rege al Ungariei 13
Matskăsi, Pâl : comite suprem al comitatului
Cluj XXXVI, 372, 373, 533, 534
:U:ayer (Meyer), Joseph: secretar al magistratului din Braşov 86, 88, 241
Măcelariu, Ilie: membru al delegaţiei alese de
Adunarea Naţiona1ă de la Blaj la Dieta
Transilvană 44
Măciucă, Nicolau: membru al delegaţiei alese
de Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Transilvană 44
Mărgineanu, Ioan : concepist; membru al
delegaţiei alese de Adunarea Naţională de
la Blaj la ·Dieta Transilvană XXXI,
XXXVII, XL, XLII, 44, 282, 283, 398,
399, 468, 469
Mârzescu, Grigore: istoric; 33, 35
Meheşi, Iosif : consilier de curte 7
Melan, Georg : cetăţean din Sighişoara 546

l'Ielchior, J ohann : cetăţean din Sighişoara
-546
:Merian, Iosip v. :Uarian, Iosip
Merian Lika a Szimion v. Madan, Lica aUui
Simion
·
Merian, Mitru v. llarian, Mitru
1\'Iican, Ioan: preot greco-catolic din Juliţa
491, 492
Micaş, Francisc v. 1\licaş, Florian
Micas, Florian : cancelist; membru în Comiu;tul Permanent de la Sibiu; XVlii,
XX-XXIII, XXV -XXVII,
XXIX,
XXXV, 41, 45, 47, 48, 51-57, 89, 90,
95-97, 129, 131, 132, 134, 135, 153, 154,
188, 202, 207, 210, 211, 217, 257, 258,
293-296, 298, 299-302, 359, 360
Micheşiu, Florian v. 1\!Iicaş, Florian
1\Ucheşiu, Iosif: membru al delegaţiei alese de
Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Transilvană 44
Micu, Ioan Inochentie: episcop greco-catolic
11, 12, 30
Micul, Inocentiu v. Micu, Ioan Inochentie
Mihai Viteazul (Bravul) : domn al Ţării Rbmâneşti, al Transilvaniei şi Moldovei 6
Mihaile eroul v. I'Iiha i Viteazul
1\fihali, Gavril (Gabriel) nobil : vicecomite al
comitatului Maramureş XLII, 466, 467
Mihaly, Gabor v. Mihali, Gavril
Mihăilaşiu, Carol : cadet în Regimentul de infanterie grănicerească din Năsăud ; .membru· al delegaţiei alese de Adtmarţa Na-ţională de la Blaj trimisă la împărat 44
Mikan, Jânos v. Mican, Ioan
Mikas; Mikâs ifju; Mikâs, Ferenc {Franz) v.
Micaş, Florian
Mikes, Ferenc v. Micaş, Florian
1\Hkes : familie de conţi din Transilvania 210,
211
1\Ukes, Jânos conte: comandantul gărzii naţionale din Cluj; comisar gubernial XXII,
142, 144,. 166, 167
Mikes, Johann v. Mikes, Jânos
Mikl6s (prenumele neprecizat} : notar din
Zizin 86, 87
1\-liklos, Mihâly : notar din Cernat XX, XXIII,
XXXVI, 8.5, 87, 148, 149, 381, 383
Mik6, Emerich v. Miko, Imre
Miko, Imre conte: tezaurarul Transilvaniei;
conducătorul adunării secuilm: de la Lutiţa
XVIII, XXli, XXIII, XLVI,
XXXVIII, XLIV, 119, 122, 136, 1.54, 164,
200, 394, 404, 410, 411, 508, .509
1\'lilencoviei (Milenkovic), Gheorghe (I!>jordje) :
membru al comitetului permanent al comitatului Caraş 348, 350
Milenkovits, Gyorgy v. Milencovici, Gheorghe
Milon : tribun roman 21
·
Minerva: personaj din mitologia romană 24
Misici, Ioan: del~gat al comitatelor Timiş şi
Torontal la Adunarea Ortodocşilor din
Ungaria 318
Misics, Jânos v. Misici, Ioan
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Naţională.de
silvană 44

·narea

la Blaj la Dieta Tran-

Patyanszky (Pattyanszky), Gyorgy asesor
nobiliar din comitatul Caraş; membru al
comitetului pi:mnanent comitatens :H7,
349
/
PauB. Petru : mirean din Osorhei ales ca deleg~t la Congresul Ortc.d;.cşi.lor de la Timi. şoara 315, 316
Pauleti, Ioan: membru al delegaţiei ales de
Adunarea Naţională de la Blaj trimisă
'la împărat 44
Pavel, .Dragomir: jurat al Lugojului 160
Păzmăudy, Denes :·primul preşedinte al Parlamentului re,roluţiona.r ungar 462, 463
Păcăţian, Teodor: istoric şi publicist 33, 46,
94, 129
Păgăneştii v. Pogauy
Păscuţiu, Carol:
vicenotar al comitatului
Bihor 466, 67
Penciu, Avram Nicolau: avocat; membru al
Comitetului Permanent de la Sibiu 45, 51
Pents, Mikl6s v Penciu 1 Avram Nicolau
Pea•enyi, Zsigmond (Sigmond) senior· baron :
comitele suprem la comitatului Ugocsa·
(azi în U.R.S.S.); comisar guvernamental
al Dietei din Transilv·ania XXIX, XLV,
258, 260, 261, 523, 524, 526
Petedi~r (Peterfy), Adalbert: jude nobiliar
. din Vărădia. ·de .1\lu;reş 49 C 492
Petre, Ilie: sătean din Dragu XXIX, 253
Petrichevicb Horviith, Albert nobil: jude suprem regesc al scaunului Trei Scaune
XXV, XXVIII. 166, 239, 240
Petl'ilă, Paul: delegat mirean al co:nitatului
Arad la Adunarea Ortodocsilor din Ungaria 318
·
·Petrilla, Pâl v. Petrilă, P!ul
P•etrovich, Thim6th: cole :tor de impozite din
Timisoara 124, 126
Petrovici·, Constantin: jurat al Lugojului 160
Petrovici, Ioan : paroh din Timişoara delegat
la· Adunarea Ortodocşilor din Ungaria 318
Petrovits, Jânos v. Petrovlci, Ioan
Petrov·its (Petro,rics) v. Petrovici, Constantin
Pfersman v. Piersmann von Ei.ehtal, Alois
Piersmann V{Hl Eiehtal, Alois : feldmareşal ;
comandant de divizie în Transilvania la
Sibiu XXXII, XXXV, XXXVIII, XLI,
XLV, XLVI, 310, JH, 366, 410, 411, 416,
417, 455, 456, 530, 531
Pfliegel, J anos : căpitan al gărzilor naţionale
din Arad 493, 494
Piacsek (Piacsek), Pâl : prim jude nobiliar şi
membru al comitetului permanent din comitatul Caraş XXIII, 158, 159, 222, 224,
348, 350
.
Pichi v. Pikcti, Gusztă.v
Piketi (Pigetty), Gusztav : căpitan prim în
Regimentul 2 de cavalerie din Peciu Nou
XXVII, 224
Pilatus, Pontius: guvernator roman din Iudea
119, 121
Piliersdorf, Fraz Xaver baron : . ministru de
interne al Austriei 119, 121
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Pincin, Ioan : cancelist; membru al delegaţiei
alese de Adunarea Naţională de la Blaj la
Dieta Transilvană 45
Pipos, Janos v. Pipoş (Pipoşiu), Ioan
Pipoş (Pipoşiu), Ioan : cancelist la Tabla RPgească; membru al Comitetului Permanent de la Sibiu 45, 51
Pocol, Ignat: asesor comitatens din districtul
Chioar 115, 117
Pocsa, Perene: vicecomite interimar în cercul
superior al comitatului Alba de Sus
XXXVIII, XLVI, 405, 406, 429, 430
Pocsa, Pranciscus; Franz v. Pocsa, Perene
Poesler, Samuel: cetăţean fruntaş din Sighişoara 546
Pogany: familie de nobili din Transilvania 7
Pogany? Gyorgy : vicecomite al comitatultii
Alba de Jos 73, 74
Ponany, Karoly: notar suprem şi prim jude
interimar al comitatului Alba de Jos XXII,
XXV, XXXVI, 73. 74, 131, 133, 182, 183,
268, 270, 375, 425, 538, 539
Pokol, Ignac v. Pocol, Ignat
Polder, Johann: membru al comunităţii scă
unale din Sighişoara 546
Pop, Alexandru v. Papiu-Ilarian, Alexandru
Pop, Alexandru: ţăran fruntaş din Sîmboleni
XLVI, 533
Pop, Andrei: profesor; membru al delegaţiei
alese de Adunarea Na.ţonală de la Blaj la
Dieta Transilvană 44, 51
Pop, Augustin: învăţător de stat; membru al
delegaţiei alese de Adunarea Naţională de
la Blaj la Dieta Transilvană 44, 51
Pop, Ioan : protopop greco-catolic al cercului
Vad; membru al delegaţiei alese de Adu-.
narea Naţională de la Blaj la Dieta Transilvană 44, 51
Pop, Iosif: avocat din districtul Chioar 467,
468
Pop, Leone: căpitan în Regimentul de gră
niceri români de la Năsăud; membru
ales de Adunarea Naţiona,lă de la Blaj
trimisă la împărat 44
Pop, Mihai : j ude no biliar 467, 468
Pop, Petru: protopop; membru al delegaţiei
alese de Adunarea Naţională de la Blaj la
Dieta Transilvană 44, 51
Pop (Pap), Sigismund: preot; deputat al districtului Chioar în Parlamentul Ungar; redactor al gazetei ;,Amicul Poporului" şi
"Democraţia" 318
Pop, Simion: preot greco-catolic din Sîmboleni XLVI, 533
Pop, Vasiliu: membru al delegaţiei alese· de
Adunarea Naţională de la Blaj trimisă
la împărat 44
Popa, Gheorghe: protopop greco-catolic din
] Morlaca XXXVI, 372, 373
Popa, Gyorgye v. Popa, Gheorghe
Popasn, I~an : protopop ortodox din Şcheii
Braşovului; secretar al Adunării NaJionale de la Blaj; membru al delegaţiei
Adunării trimisă la împărat 38, 44, 47, 51,
52, 128

~âpasu,

J ânos; Pop'1su. Johann; Poppasu,
Puj, Mihaila v . Pui, Mihailă
·· Johann; Popazu. Janos; Popazu. Ioan
Pumne v. Pumnul, Aron
(Ioane} v. Popasu. Ioan
Pumnu, Aron; Pumnulu, Aron v. Pumnul,
J»opel!, Nicolae : episcop ortodox 33, 35, 46,
Aron
.. 94, 129. 147
Pumntd, Aron : profesor la Blaj ; iniţiator al
JPopia, Neagoe: paroh; membru al delegaţiei
primei Adunări de la Blaj ; membru al
Comitetului Permanent de la Sibiu 35.
alese de Adunarea Naţională de la Blaj la
45. 51, 202, 205
.
Dieta Transilvană 44
.I'opovici(u), Saba (Sa va) : paroh; membru
Pnş{~ariu, Ion cavaler. ele : jurist; "stegar'' la
al delegaţiei alese de Adunarea Naţională
Adunarea Kaţională de la Blaj: membru
de la Blaj trimisă la împărat 44. 45, 51
în Comitetul Permanent XXXI, 45, 51,
295, 302, 303
:Popovici, Servian: avocat; membru al delegaţiei alese de Adunarea Naţională de la
Puskis; Puskâs, Janos v. Puşcariu, Ioan
Puşcaş, Ion; Puşcaşiu, Ioan. (Ioane) v. Puş
... Blaj la Dieta Transilvană 45
.
kPopovici, Simion: delegat al comitatelor Timiş
eariu, Ion
şi Torontal la· Adun:1rea Ortodocşilor din · Putiei, Ioan: delt•gat la Adunarea OrtodocUngaria 318
şilor din Ungaria 318
.Popovici, Teodor : protopop ortodox din Şiria
Putits, Jânos v. Putiel, Ioan
526; 528
Popoviciu, Absc•lon (Ab.:solone) : membru al
delegaţiei alese de Adunarea Naţională ele
R
la Blaj la Dieta Transib-ană 44
JPopoviciu, Nicolau: membru al delegaţiei
Rabb (pn.·numele neprecizat} : curator bisealese de Adunarei:L Naţională de la Blaj
ricesc din Zizin 86, 87
la Dieta Transilvană 44
Râcz v. Raţ (prenumele neprecizo.t}
Popovics, Tivadar v. Popovici, Teodor
Racz v. Rătz, Gergely
.Popo'Tits, Sabbas v. Popovici, Saba (Sava)
Râcz, Athanâsz v. Raţ, Atanasie
Popovits, Sebesty€m v. Popovici, Sebastian
Râcz, Geraszim v. Uaţ, Gherasim
Popovits, Simon v. Popovici, Simion
Racz, Vazul v. Raţ, Vasile
Popovits, Tivadar v. Popovici, Teodor
Râd, Vonu (Vonuj) v. Radu, Vonu
.Pore (prenumele neprecizai): avocat; memRadak; Istvan barou: proprietardin Micăsasa
bru al deleg3.ţiei alese de Adunarea Naţio
402, 403
nal de la Blaj la Di~ta Transilvană 44
Uadivojevie, Aleksa : membru al comitetului
POI'ea (prenumele neprecizat) : membru al depermanent comitatens ·din Arad 492, 493
legaţiei alese de Adunarea Naţională de la
Radivojevich, Sandor v. Radivojevic, Aleksa
Radu, Vonu: instigator la revoltă din Aiud
Blaj trimisă la împărat 44
JPoruţiu, Sanuel (Samuil) : cancelist la Tabla
XLVII, 538, 5J9, 540
Regească; membru al delegaţiei alese de
Radulovici, Grigore: delegatvl comitatului
Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Caraş la Adunarea Ortodocşilor din UnTransilvană 45
garia 318
Pmslil'lllll (prenumele neprecizat) : soţia coRadulovits, Gergely v. Radulovici, Grigore
Raicu, Ştefan: preot greco-catolic din Moarmlnchntului închisorii din cetatea Tîrgu
dăş XLT, 452, 453
Mureş 95, 96
Rajku, Stephan v. Uaicu, Ştefan
Preda, Nicolau: profesor; membru al delegatiei alese de Adunarea Natională de la
Rajaeic, Josip: mitropolit ortodox sîrb din
Karlowitz; XXVII
Blaj la Dif"ta Tninsilvană 44
Uajkovic, Ivan: comerciant falimentar din
Preyer, Jânos: jude primar al Timişoarei
Vrani spînzurat XXVII, 221, 223
XLIV, 494, 495
Rajkovics v. Rajkovic, Ivan
Priegl, Gyorgy: membru al comitetului permanent comitatens din Arad 492, 493
Răkosi, Daniel (Dani) : preot reformat din
Ptichner, Anton barou : general, comandant
Ighişu Vechi 471, 472, 559, 560
al armatei imperiale a~striece din TransilRaţ (prenumele neprecizat) : canonic grecovania XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVI
catolic 38, 50
XXIX, XXXI-XXXVI, XXXIX, XLI
Raţ, Atanasie: delegat min•an al comitatdor
XLIV, XLV, 59-63, 137, 166, 173, 174
. Timiş şi Torontal la Adunarea Ortodoc178, 200, 212, 2,13, 259, 260, 303, 307, 308,
şilor din Ungaria 318
355-357, 364, 365, 371, 372, 385, 386"
437, 438, 453, 454, 457, 458, 500, 502
Raţ, Gherasim: episcop ortodox al eparhiei
"Aradului, Orăzii 'Mari, Ienopoliei şi al
507, 508, 523; 524, 530' 531
Hălmagiului" XXX, XXXII, XLVI
Pucz, Ferenc v. Pucz (Putz), Franz
Pucz (Putz), Franz: conducătorul revoltei
Raţ, Ilieş: asesor comitatens din districtul
C~ioar 115, 117
din Glogovă.ţ 75, 76
Pui, Mihaila: locuitor din Idicel; membru al
Raţ (Raţiu; Racz; Ratz), Vasile (Vasiliu;
delegaţiei alese de Adunarea Naţion.ală
Baziliu) :canonic greco-oatolic XXXII, 42,
44, 51
d3 13. Bl1j l=t Dieta fransilvană 149, 150

589

Sterka Solucz, Scindor; Sterka Sulucz, Sândor; Sterka Sulutz, Sândor v. Sterea
Ş'oluţht, Alexandru
Sternheim, Cari (Karl) : jude primar din
Sigh1şoara XL, XLIII, XL VII, :441, 442,
487-489, 547, 548, 551
Stindes, Vasiliu: ~embru al delegaţiei alese
de Adunarea Naţională de la Blaj la
Dieta Transilvană 44
Stoian, Pavel: sătean din M]căsasa 401, 403
Stoica.,, A.: cancelist Ja ';[ahia Regească;
membru al. delegaţiei alese de Adunarea
Naţională de la Blaj ·la Dieta Transilvană

4'4
Stoica, Tiberiu : membru al delegaţiei alese
de Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Transilva1iă

44

Stracher, v. Streither (familia)
Streicber : veche familie de farmacişti din
Cluj 209, 210
Stupa, Gheorghe : delegat la Adu~area Ortodocşilor din Ungaria 318
Stupa, Mihai: aJes la Congresul Ortodocşilor
din Timişoara 31.5, 316
Suciu, Ioan :
cancelist la Tabla Regească
din Tîrgu Mureş; membru al delegaţiei
alese de Adunarea. Naţională de la Blaj
la Dieta Transllvană; membru al Comitetului Permanent de la Sibiu 41, -i5, 51
Suciu, Moise : delegat la Adunarea Ortodocşi
lor din Ungaria 318
Suciu, Petru : profesor; membru al delegaţiei alese de Adunarea Naţională d~ la
Blaj la Dieta Transilvană 44
Sriciu, Toader : sătean din Urişiu de Jos
152, 154

Sucsu, Moyses v. Suciu, Moise
Sulutz v. Sterca

Şuluţiu,

Alexandru

Suplika<~,

Jovan: colonel austriac; la 13 mai
1848 Adunarea Naţională Sîrbească 1-a
declarat voievod al Voivoditlei XXVII,
221, 223
Suplikats v. Su.piikac, Jovan
Surdu, Simion: ţăran fruntaş din Boian 2-49,
250

Sylvester, Antal : petiţionar din Bogata de
Mureş 398, 399
Sabaudia v. Savoya, Eugen de
Szabo, Gyorgy : asesor nobiliar din Scaunul
Odorhei 435, 436
Szab6, Janos v.

592

Sa.bău,

Ioan

Szabo, J6zsef: vicenota.r teritorial în circum-scripţia Cluj XXIV, XXVI, XXVII,
XXXII, 170, 171, 172, 196, 197, 216-218, 253, 30.5, 460
Szabă, Karoly : proprietar din. Micăsasa 402,..
404

Szabo, Lajos : consilier al Guberniului Tr~n
silvaniei XVIII, XXII, XXIV, XXXI,.
XLIV, 37, 40, 47, 57, 134, 135, 165, 195,.
196, 290' 297, 499, .501
Szab6, Ludovic v;. Szabo, Lajos
Szabo, Pal : proprietar din Micăsasa 402,
403
Szaboszlai, B. Lajos : jude nobiliar din plasa.
Bîrghiş comitatul Alba de ~us XLII,.
472, 473
Szaguna v. Şaguna, Andrei
Szakacs, Gyorgy ( Gyuri) : ţăran fruntaş din
Hodod 77
Szalai, Gabor: mic nobil din Curtuiuşeni în
stare iobăgească 110, 113
Szalai, Jânos: iobag din Curtuiuşeni 113
Szalai, Janosne: ţărancă din Curtuiuşeni 110,.
113
Szalai, J6zsef: mic nobil din Curtuiuşeni în
stare iobăgească 1'10, 113
Szalanczi, Is-tvan : jude nobiliar din plasa.
Păuca 423, 424
Szalantzi, M6zes.: proprietar din Micăsasa
402, 403
Szalay, Laszl6 : trimisul guvernului provizoriu ungar la Parlamentul German de
la Frankfurt am Main; XLII, 461, 462
Szalbeck, Gyorgy v. Salbeck, Gyorgy
Szalbeck, Jakab v. Salbeck, Jakab
Szăsz, Kâroly (senior) : profesor din Aiud
XXVI, 204, 208, 209
Sz:ltoczky, Ignac : asesor
montanistic din
Oraviţa XXXIII, 333, 334
Szavoya v. Savoya, Eugen von
Szecbenyi, Istvan conte : ministrul comunicaţiilor în guvernul provizoriu al Ungariei
13
Szegedi, Ignac :. fost proprietar din Micăsasa
402
Szegedi, Ignacne: proprietăreasă 402
Szekely, Kâroly: chirurg al comitatului Alba
de Sus XLI, 452, 453
Szekely, Karoly: gospodarul oraşului Abrud
226, 227
Szeki Teleki, J6zsef v. Teleki, J6zsef

Szemere, Bertalan : ministru de interne în
guvernul provizoriu· ungar XXII, XXIII
XXV, XXIX, XXX, XXXIV, XXXVII,
XXXVIII, XLIII, XLIV, XLV, XLVII,
156, 157, 261, 415, 52{ 525
:Szen (prenumele
neprecizat) : arendaş din
Tărlungeni 86, 87
'Szende, Laszl6 : jude nobiliar din Sasca Montană XXXVII, 37, 395
Szent Istvan v. Ştefan 1 (cel Sfînt} regele
Ungariei
Szentgyorgyi, Emericus ·v. Szentgyorgyi, Imre
Szentgyorgyi, Imre: consilier şi referent la
Cancelaria Aulică a Transilvaniei 522
Szentivanyi, Mikl6s v, Sentivani, Nicolae

S1lentpali, J6zsef: vicecomandant al gărzi
lor naţionale din Tîrnăveni 184, 1R5
Sz~ssy,

Mihaly : as-esor Ia direcţiunea mo:adin Ora v~ 346, 348
:Szerb, Tivadar v. Serb (Sîrbu), Teodor
:Sze:renyi, Ferenc : notar interimar din Lugoj
347, 349
Szetsănszky, · La zar v. Seeansld, La zar
S:dall:y, Tivadar : proprietar din Curtuil.ţşeni
tanistică

110, 113
Szoboszlai, Lajos v. Szaho-szlai B., Lajos
:Szotweszky, Ignâc: asesor montanistic din.
· Oraviţa XXIV, .351
·Szonu, Luka v. Sonu ,Lyca
Swgyeni,. Lâszl6 v. Szog!'CU!', L6rinc
:Szuayen:r, L6rinc conte (?) : proprietar din
Mihăieşti XXXVII, 397
:SzqHosi, B'11âzs; intendentul familiei con_111iui Teleki Sandor 504
Szots, Marton v. Szots, Mârton
Szut'l!, Mârton: iobag din Beţa XIX, 72,
73, 138

:Sz6ke, Kâroly : jude nobiliar din
. x:X:, 83, 84

pl<ţsa

Pec\ca;

:Sztăzsina,

Gyorgyi v. Stajina, Gheorghe
Pâvel v. Stoian, Pavel
Gyorgy v. Stopa, Gheorghe
Mîhâly v. Stupa, Mihai
Moyses v. Suciu, Moise
Szu.ko, Mikl6s: notarul cercului electoral
Zorlenţ 348, 350
Sz:urdu, Szimion v. Surdu, Simion
Szuts, Jânos v. Suciu, Ioan
Sztoja,
Sztupa,
Sztupa,
Szucsu,

Szutsăni

(Szutsanyi; Szutsâki), Elek: proprietar elin Micăsasa 401, 402, 403
zLits, T6gtcr -.r. Stt-~itt, LnJcr

ş

Şaguna,

Andrei : episcep ortodox .al Tran:..
silvaniei; copreşedinte al Adunării Naţionale de la Blaj ; deputat (regalist)
în Dieta Ungară din
1848 .xvrn,
XX, XXIII, XXXI, XXXII, XXXV,
XXXVIII, XLIV, 33, 35-38, 40, 42,
41, 45, 47, 49, 51, 54, 55_:_57, '61, 62, 94,
95, 128- 132, 153, 154, . 164, 165, 205;
207, 212, 285, 286, 288, 294, 295, 300
301, 302, 311, 312, 412-414, 498, 499~

501-503, 521
Freta : delgeat al .Pestei la Adunarea
Ortodocşilor elin Ungaria, 318
Şandor~ Zahar~a: sătean din Cuieşd, participant la Adunarea Naţională de la- Blaj,
149, 150
Şeiovan, Vasilică, cetăţean din Deda, participant la Adunarea' Naţională de la Blaj,
149, 150
Şofroniu (Sofronie) : călugă:r răsculat, 10
·Şoia, Vasilia; drciumar din Micăsasa, 40 1,
403
Şorban, Ioan: traducăt()1" la Ministerul Cultelor şi Educaţiei Puhlke din Ungaria', 466;
Şaguna,

467
Şavagău,

Iosif : preotul Şi notarul protopopiatului greco~catolic din Idicel, 149,. 150
Ştefan 1 '(cel Sfînt) : reg~ al Ungariei, 4, 13,
118, 120
Ştefan arhiduce: palatinui Ungariei, XXIII.,
:X,~IV, XXV,
XXXVIII, XLV, 156,
157, 193, 194, 203, 206, 409, 462; 463,
522, 524, 525
Ştefazt cel Mare : domn al Moldovei, 6
Şuluţiu Y.

Sterca

Şnluţi~1,.,

Alexandru

Şuluţin,

Iosif: membru al delegaţiei alese de
Adunarea Naţională de la :Blaj la Dieta
Transilvană, 41, 44
Şurter v. Sclnll'ter, J oseph

T

Tacitus, Cornelius : istoric roman· 2 7

J6zsef ( J6zsi) : instigator la revoltă
din Hodod 77
Tanabue, Teodor : stttea11 din Căpuşu de·
Cîmpie 282, 283
·
Tanabuk, T6dor v. Tana}?uc, Teodor
Takăts,

593

Vaid;:l, Gabriel : cancelist la Tabla Regească;
membru al Comitet·ului Permanent Român
de la Sibiu 4),51

Vespremianu, Vasile: membru al dekgaţ:i-e
alese de Adunarea Naţională de la Blaj
la Dieta Transilvană 45

Vaila, Leon:

Vida (prenumele neprecizat) :
Vechi 559, 560

Y.

Voif~a,

Leon

Vajda, Gabor v. Vaida, Gabriel
Valea, Georgiu: membru al delegaţiei alese
ele Adunarea Naţională de la Blaj la Dieta
Transilvanrt 44

\'ari, M6zes "· Varo, M6zes junior
Varga, Anna v. Thoth, J6nosne
Varga, I\atalin :

luptătoare

pentru drepturile
În 1848- 1849 Ja Alba
Iulia XXVII, 228, 229
moţilor;

deţinută

Vm·ga, Niculae:

ţăran

fruntaş

din Dragu

172
Varga, Nyikulâj ·r. Varga, Niculaie

Var<), M6zes junior: ?icejude regesc al scaunului :Mpreş. 69
Vas, Georgiu: membru al delegaţie~ ;:;,1ese ele
Adunarea Naţionalrt ele la Blaj trimisă la
împărat

A<fam conte_Y. \Vass, Ad(nn

Vay, Ferenc : membru afcomisariatului regal
pentru alipirea :Parţiumuh1i la UIJgaria
XXVI, 197
Vazul v. Erdeli, Vasile
Ve~r, Fa~kas v. Weln·,' Farkas

Velen,_ Nicolae (Mihai) : paroh din comuna
Secaş; delegat al comitatului Ca1:aş la
Adunarea Ortodocşilor din tJngaria 319
Velişea, Iosif: maestru

al poştel01: din

Deva;
membru al delegaţiei alese de Adm1area
Naţională de la Blaj la Dieta Transilvană
-'14
Velja,_ -Mihaly v. VţJie~1, Nicolae
Ver, Farkas v. \Ve~r, Farkas
Verbc3czi, Istvan, v. \Verboczy, IstvAn

Ver~czi, Ştefan "· \Verboezy, Istva~1
Veres, Andras: iobag din Curtuiw;eni 110
112

Vert·es, Gaius (Cornelius ?) : proconsul roman,
guvernator al Siciliei 21
Ve1·za, Alexe: preot ortodox din SatuJung
(Săcele) ; membru al delegaţiei alese de
Adunarea Naţio·nală de la Blaj trimisă
la impărat 14

596

elin

Ighişa

Vinkler, Jânos v. Winkler, Jânos junior
\'im~ze,

Ferenc junior: mic nobil
în situaţie iobăgească
Vineze, Ferenc senior : mic nobil
şeni în situaţie iobăgească
şeni

din Curtuiu110, 113
din Curtuiu110, 113

Viski (Visky), Gyorgy: a~ewr al ccmitatului
Solnocu ele Mijloc XXVIII, XXXIV, 244,..
245, 345

l'iszer (prenumele neprecizat) :

maior . 386

387
Vita, Samuel : jude suprem în cercul inferior
al comitatului Tîrnava 183, 184; 249".

250
Vizer (prenumele nespecificat) :
major din Tîrnăveni 184

plutonier

Vlad; Alajos ·r. Vlad (Wlad), Aloisiu

44

Vas, Samu conte v. \Vass, Samuel
Vasile v. Erdeli, Vasile.
Vasş,

tinăr

Vlad (Wlad)~ Aloisiu nobil: avocat; membru
al Comitetului permanent şi al tribunah1lui statarial din comitatul Caraş XLII,.
466, 467

Vla,l, Simion:
453

sătean

elin

Mihăileni

XLI,---452

Vlad, Simion v. · Vlad, Simion
Vladutz, Mikl6s v. Vlăduţiu, Nicolae

\!lasssa, Ilie : preot greco-catolic din "l'lliH'a.

44
Vlassa, Illyes "· Vlassa, Ilie
Nicolae v. Vlăduţiu, Nicolae

Ylăduţ,

Vlădnţiu,

Nicolae : preot greco-catolic din
Bogata de Mureş XXXVII, XL, · X:LII.
398, 399, 468

Voiea, Leon : cluhovnic greco-catolic din
Şimleul Silvaniei XXXI, 295, 302
Voinescu, Nicolae (Nicolau) :
memoriului românilor de pe "Pămini:u~
Crăiese"; membru al delegaţiei alese deAdunarea Naţională ele la Blaj la ·Dida..
Transilvană 14
Yojka, Leon v. Voica, Leon
Vranovits, J6zsef v. Vroll0\1ics, J6zsef
Vreugbe, Toader: ţăran elin Micăsasa -401,.
438
Vrenge; Vrengye, Togyer v. VffJlţ{bt', 1 o{e

Vron~vics, J6zsef: medic din Arad 492, 493
Vuia, Ignac v. Vuia, Ignat(ie)
'Vuia, lgnat(ie) : protopop ortodox de Vărădia
şi Ora viţa; delegat al comitatului Caraş
la Adunarea Ortodocşilor din "Cngaria·
318, 346, 348

\V

\Vaechter (Wiichter), Julius: substitutul judelui montanistic lin Reşiţa · XXXIII,
332

Winkler, J6nos (ju:nior): directorul de poliţie din Abnid 475, 476
vVita, Sam·uel V. Vita, Samuel
'\Volllnhofer, I<.arl (Cari) : general maior al
trupelor ele grăniceri secui XXXII, XXXV,
XLI, 141, 307, 30S, 380, 457, 458
VVoinescu, MikJ6s v. \'oh.1escu, Nicolae .
\Volf, Daniel : cetăţean din Sighişoara 5:..J6
\Volf,, Joseph: cetăţean din SighişoaFa ·.5~6
\VoÎi,. · Michael : cetăţean din· Sighişoara· 546
vVolnhofer; Wolnhoffer;
Wollenhofer V.
\Voblnboier, Karl (Carl)
\\ uitscher; Franz: cetăţean din Sighişoara.
546

Sighişoara

\Vagner, Christian: medic din
546
\Valdstein-\Vartenbe~·g,

Adam conte: maior
în Regimentul 3 de cavalerie uşoară ,·,Ferdinand Maximili~m" de la Ai ud 201, 205

Zabolai, Mihaly :
398, .399

sătEan

din Bogata de

Mureş

Ţaga

Zakarias, Istvan: mem_bru al comitetului permanent din comitatul Caraş 348, 350

Wass, Să.muel. (Samu) conte: prim jude substitut în comitatul Dăbka XIX, XXIX,
XXXIII, XXXV, 67; 68, 257, 286, 289,
303, 338, 339, 362

Zâmblei', Gyorgy: jude nobiliar în plaşa.
Bogata de. Mureş, comitatnl Turda 231,
232, 468, 469, 470

Wass, Adam conte:
XXXV, 362

proprietar din

\V eber, Johann :. cetăţean din Sighişoara 546
\Veer, Farkas : lider al opoziţiei nobiliare
liberale din Transilvania XXXI, 163, 164
\\'eiss, 1\tiichael : insrector silvic al Scaunului
Sighişoara 546
Weliska, J6zsef v.

\'elişra,

Wenrid1, Johann: concepist
Hetiur XXXVII, 388
\Verbotzy, Istvan : jurist;
15, 56

Iosif
şi

secretar din

cm politic 4, 5,

Werza,. Elek. v. \'erza, Alexe
Wesselenyi, Mik16s baron : comite suprem al
comitatului Salnocu de Mijloc şi comisar
regal pentru anexarea Parţiumului la
1Ingaria XIX-XXII, XXVI-XXVIII,
XXX-XXXII, XXXIV, XXXIX, XL,
XLIII, XLV-XLVII, 14, 19, 77-79,
108, 109, 123, 197, 199, 211, 225, 245,
277, 280, 281, 309, 346, 417, 418, 44~
444, 491, 523, 525, 526, 530, 531, 552-

-.555
Wesselenyi, Nicolas;
Wessel€myi, Nicoară;
Weşeleni, N. V. vVesselenyi; Mik1.6s

Zanathy, Mihaly : jurat din Carei XXI, 112,

114
Zanini : regiment austriac de infanterie 222,
223
Zeicanii v. Ze~·k (familie de nobili)
Zel'enyi, Gyorgy : angajat al cetăţii elin Tirgu
Mureş 95, 96
Ze!'k: familie de nobili 7
Zeyk, J6zsef: curator adjunct al cercului
bisericesc Aiud 286, 289
Zeyk, Juon v. 'feicu(u), Iuon
Zeyl{, Karl v. Zeyk, Karoly

Zeyk, . Karoly : comisar şi notar gubernial
XXII, _H2, H4, 166, 167
Zieglei', Johann Daniel: jude primar al Sibiului XLI, 455, 156, 546
Zikes, Johann Georg:
şoara 546

fruntaş

5as dih S:ighi-

Zikes, Martin : cetăţean fruntaş din Sighişoara, 546

Zilinger (prenumele 11eprecizat).: angajat al
Oficiului m011tanistic _, Moldova Nouă
334, 335
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