
Ocupaţii tradiţionale în Maramureş în secolul al XVII-lea 

Cuvinte cheie: ocupaţii nobiliare, ocupaţii orăşeneşti ale supuşilor, ocupaţii tradiţionale, 

Maramureş, Hust.  

 

Studiul nostru încearcă să prezinte câteva aspecte din viaţa Maramureşului în 

secolul al XVII-lea. Ocupaţiile populaţiei din Maramureş se împarte în trei categorii 

distincte: ocupaţii nobiliare, orăşeneşti şi iobăgeşti(ţărăneşti), precum şi raporturile dintre 

ele. Nobilimea funcţiona în primul rând ca forţă militară, în special noii nobili, înnobilaţi 

de puterea politică, şi care apoi erau folosiţi ca militari. Nobilii trebuiau să apere cetatea 

Hust, fie în calitate de cavaleri, fie  în calitate de pedestraşi. Ei trebuiau să ducă poşta, o 

solicitare mare a populaţiei. De asemenea, apărea în justiţie ca împuterniciţi ai unor sate 

întregi sau a unor persoane sau îndeplineau funţii politice, administrative şi economice. 

Orăşenii se ocupau cu exploatarea sării, apoi o transportau pe râuri, prestau diferite mici 

lucrări pe lângă Cămara din Coştiui, cultivau pământul în interiorul şi exteriorul 

localităţilor care depindeau de cămara sării. Ţăranii supuşi se ocupau cu agricultura, 

anume, cultivarea pământului, creşterea animalelor, transportul lemnelor la cetatea Hust, 

construirea caselor şi bisericilor din lemn, dar şi alte mici lucrări specifice gospodăriei.  

 

 

Personalul Cămării Salinare maramureşene în jurul anului 1600 

Cuvinte cheie: istorie socială, exploatarea sării, remunerarea muncitorilor, lucrători în 

minele de sare, viaţă cotidiană 

 

 Coştiui a fost cea mai importantă mină de sare din regiunea Maramureşului istoric 

la începutul secolului al XV –lea. Responsabilă cu organizarea acestei activităţi a fost 

Cămara Salinară maramureşeană. În exploatarea sării era angrenat un personal format din 

funcţionari educaţi, lucrători în saline şi alţi muncitori. Nici una din familiile celor 

angajaţi nu locuiau lângă mină înainte de secolul al XVIII-lea (deci nu a existat nici o 

aşezare permanentă), aceştia fiind obligaţi să-şi petreacă cea mai mare parte a anului la 

locul lor de muncă.  

 Studiul de faţă analizează condiţiile de viaţă ale personalului din mina de sare, în 

special din acea scurtă perioadă în care aceasta se regăsea sub controlul guvernului 



habsburgic, în jurul lui 1600. Ne-am oprit asupra problemelor legate de: locuinţe, 

alimentaţie, salarii şi viaţa de zi cu zi a angajaţilor, potrivit statutului lor social.  

 

 

Istoria Liceului Reformat din Sighetu Marmaţiei 

Cuvinte cheie: istoria învăţământului, şcoală gramaticală, colegiu, structură 

şcolară, elevi, profesori. 

 

Concomitent cu trecerea populaţiei maghiare din oraşului Sighet la confesiunea 

protestantă şi şcoala parohială din localitate se transformă în şcoală luterană şi apoi 

reformat-calvină. Începând cu anul 1542 se cunoaşte şirul rectorilor acestei şcoli. De la 

această atestare funcţionează ca o şcoală gramaticală. Activitatea ei era supravegheată de 

comunitatea bisericească din localitate, obţinând însă subvenţii din partea familiilor 

princiare Bethlen şi Apafi din Transilvania. În anul 1700 trece în patronatul comitatului 

Maramureş până în anul 1752. Şcoala devine gimnaziu superior (cu limba de predare 

latină). În cadrul ei elevii, după terminarea studiului ştiinţelor umaniste (poetica şi 

retorica), devin „togaţi” (se referă la purtătorii de togă)  Profesorii – cu studii superioare 

din străinătate – predau elemente ale filozofiei (în mod special logica şi metafizica), 

precum şi teologia. Raza de activitate a şcolii, pe lângă Maramureş, cuprindea şi 

comitatele Sătmar, Ugocea, Bereg, Solnocul Interior şi districtul Chioar. Prima perioadă a 

existenţei şcolii durează până în anul 1797, când eruditul Pèter Hari o ridică la rangul de 

Alma Mater. Începând cu anul 1820 preia denumirea de liceu. Absolvenţii cursurilor 

superioare, în mare parte devin dascăli şi preoţi sau funcţionari în administraţia 

comitatensă. În anul 1837 în cadrul liceului se înfiinţează o catedră de drept şi cu această 

componenţă va funcţiona până în 1851. Cu acest an începe perioada a treia de existenţă 

(cu treptele de gimnaziu superior şi academia de drept) care va dura până în anul 

desfiinţării ei, în anul 1921. 

Materialul publicat în cuprinsul revistei, împreună cu trecerea în revistă a 

bibliografiei temei şi a subcapitolului de introducere, parcurge prima etapă de existenţă a 

şcolii, adică de la începuturile acesteia până în anul 1797.   

 



 

Consideraţii cu privire la o nouă mărturie despre Episcopia Ortodoxă de Maramureş 

(mijlocul secolului al XVII-lea) 

Cuvinte cheie : episcop ortodox, Maramureş, principe, Transilvania, magistratul oraşului 

Baia Mare 

Studiul de faţă prezintă un nou document din 1659 despre episcopia ortodoxă de 

Maramureş, pe care-l analizăm în contextul schimbărilor politice de atunci.  Este vorba 

mai precis de  scrisoarea unor soldaţi ai principelui Gh. Rakoczi II adresată magistratului 

Oraşului Baia Mare, prin care îi solicită să nu-l împiedice pe episcopul ortodox de 

Maramureş să se ducă la principele lor, deşi a fost chemat în Transilvania la curtea noului 

principe, Acatiu Borcsai.   

 

Transportarea sării maramureşene în teritoriul iazigilor şi cumanilor 

Cuvinte cheie: sare,  transportul sării, Maramureş, iazigi, cumani 

 

Cândva sarea, o marfă de necesitate primordială, chiar vitală a fost folosită nu 

numai la prepararea, ci şi la conservarea mâncărurilor. Grunjii de sare erau exploataţi în 

Transilvania şi Maramureş, de aici erau transportaţi pe apă şi uscat, în interiorul ţării. Ca 

să se asigure necesităţile de sare ale comitatelor, în secolulal XIX-lea, Cămara Regală a 

organizat într-un mod excepţional transportarea sării. Pe malul râurilor au fost înfiinţate 

centre de distribuire. În articolul nostru sunt prezentate 3 oraşe importante situate lângă 

Tisa, menţionate în documente: Tokaj, Solnoc şi Seghedin. Iazigii şi cumanii, beneficiind 

de statut juridic aparte, s-au ocupat de transportarea sării pe baza unui „redumpţio” din 

1745. Au împărţit cantitatea de sare transportabilă între circumscripţiile iazigilor, 

cumanilor mari şi cumanilor mici, pe baza sarcinilor asumate în timpul acelui 

„redumpţio”. Iazigii au transportat sarea pe traseul Poroszlo - Hatvan, Szolnok - Pesta, 

cumanii mari prima dată pe linia Şimleu-Silvaniei - Solnoc, apoi Solnoc - Pesta, iar 

cumanii mici pe traseul Solnoc – Pesta, Solnoc – Dunavecse şi Seghedin – Dunavecse. În 

textul documentelor create de autorităţile localităţilor populate de iazigcumani, păstrate la 

Arhivele Solnoc, pot fi regăsite numeroase menţiuni referitoare la transportul sării 

maramureşene. În anexele noastre prezentăm două surse importante care ne oferă o 



imagine relevantă a atribuţiilor tipice iazigilor şi cumanilor. Direcţiile traseelor de 

transportare a sării le vom prezenta cu ajutorul hărţii.  

 

 

Date cu privire la viaţa arhivar principal al comitatului Maramureş, György Petrovay 

(Tiszabő, 1845 – Sighetu - Marmaţiei, 1916) 

Cuvinte cheie: Maramureş, György Petrovay, arhivar, cireş, genealogie  

   

 În acest scurt studiu facem referire la datele biografice, activităţile ştiinţifice şi nu 

în ultimul rând la preocupările lui Petrovay György în domeniul pomiculturii 

(îmbunătăţirea calităţii fructelor). În calitatea sa de arhivar principal al comitatului 

Maramureş şi cu scopul unor cercetări genealogice, Petrovay a transportat în Maramureş 

o cantitate mare de documente referitoare la unele familii nobile care locuiau în actualul 

teritoriu al Ungariei. Acest material arhivistic, care în cele din urmă a ajuns la arhivele 

din Baia Mare, constituie preţioase izvoare economice, sociale şi de istorie literară. 

Deoarece Petrovay a obţinut la o vârstă înaintată postul de arhivar principal, probabil că 

informaţiile referitoare la viaţa sa sunt mai puţin cunoscute. El nu a fost considerat  un 

arhivar calificat, dar trebuie să apreciem activitatea sa genealogico-istorică. Considera că 

era descendentul unei familii române aristocrate din secolul al 14-lea şi s-a preocupat în 

primul rând de istoria familiilor înrudite cu familia Petrovay. Studiile şi articolele sale au 

fost publicate în cele mai renumite reviste de specialitate din Ungaria. Însă, trebuie să 

precizăm că  preocupările sale de îmbunătăţire a calităţii fructelor, desăvârşite cu 

exigenţă ştiinţifică, au fost mai importante decât lucrările istorice. Cea mai mare parte din 

viaţa sa a petrecut-o la Nagykörü, localitate situată în apropierea oraşului Szolnoc. Aici 

localnicii învăţau de la el o serie de cunoştinţe moderne de specialitate privind cultivarea 

fructelor, astfel că a reuşit să  învioreze viaţa economică şi culturală a comunei. 

Cultivarea fructelor şi în special a vestitului cireş de Nagykörü, asigură şi azi existenţa 

localnicilor. Locuitorii Judeţului Jász-Nagykun-Szolnoc păstrează vie amintirea lui în 

primul rând pentru acest motiv, având în vedere că lucrările sale genealogico-istorice sunt 

cunoscute mai degrabă în cercuri profesionale restrânse.  

 



 

 

Câteva date cu privire la epidemiile de holeră din Maramureş în secolul al XIX –lea 

Cuvinte cheie: epidemie, holeră, sănătate publică, demografie, impact mintal.  

 

Imediat după eradicarea ciumei, care nu a fost doar un fenomen medieval, ultima 

izbucnire a acestei boli manifestându-se în secolul al XVII-lea în Anglia, umanitatea s-a 

văzut ameninţată de o nouă boală: holera. Focarul endemic a izbucnit în prima jumătate a 

secolului al XIX-lea în zona marilor fluvii Indus şi Gange, de unde s-a extins într-un timp 

extrem de scurt în restul lumii.  

În studiul nostru prezentăm câteva date privind evoluţia a şase epidemii de holeră 

care au afectat Maramureşul (1831, 1848-1849, 1855, 1866, 1872-1873, 1893) şi tratează 

câteva din măsurile preventive adoptate de autorităţile locale. Avem în vedere aspecte 

precum situaţia sanitară din Maramureş, mesajele oficiale sau nu trimise populaţiei, 

conceptul medical al bolii. Prezentăm de asemenea reacţia şi atitudinea populaţiei în faţa 

morţii, poziţia intelectualilor care îndemnau la calmarea spiritelor.  

În acelaşi timp am încercat să răspundem la o serie de întrebări precum: De ce 

comunităţile urbane au înregistrat un număr mai mic de victime decât cele rurale?, De ce 

Maramureşul, în comparaţie cu alte regiuni, a fost mai puţin afectat? De ce holera a 

devenit sinonimă cu frica? 

 

Consideraţii generale referitoare la populaţia greco-catolică din localitatea 

Şomcuta Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

Cuvinte cheie: căsătorie, confesiune greco-catolică, evoluţie demografică, 

naştere, deces.  

 

Ca urmare a cercetărilor efectuate asupra registrelor de căsătorii create de Oficiul 

Parohial greco - catolic Şomcuta Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, articolul 

de faţă se prezintă ca un studiu analitic al principalelor elemente demografice identificate 

în vechea capitală a Cetăţii de Piatră.  



Luând în considerare faptul că 82% din întreaga populaţie era de confesiune 

greco-catolică, am studiat aspecte demografice specifice cum ar fi naşterile, căsătoriile 

(relaţiile interconfesionale) decesele, sporul natural etc. 

Apreciem că încă există o cantitate importantă de informaţii disponibilă 

cercetătorilor şi care ar putea, în urma unor analize profunde, să furnizeze noi perspective 

privind fenomenul demografic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

 

 

Câteva date cu privire la familia Pokol de Lozna Mare  

Cuvinte cheie: Baia Mare, Alexiu Pokol, Maria Pokol, Inocent Pokol, Melania 

Pokol 

 

Una dintre cele mai respectate familii din Baia Mare, la cumpăna dintre secolele 

al XIX-lea şi al XX-lea a fost familia Pokol de Lozna Mare, înnobilată în secolul al XVI-

lea de către principele Transilvaniei, Sigismun Bathory.  

Cel mai faimos reprezentant al acestei familii a fost Alexiu Pokol, un învăţător 

devenit ulterior un mare proprietar de mină, senator în Parlamentul României, primar al 

Băii Mari, preşedinte al Partidului Naţional din regiunea noastră, membru al Astra. A fost 

căsătorit cu Maria, o mare doamnă, care activa în Reuniunea Femeilor Române „Regina 

Maria” pentru drepturile femeilor. Împreună au avut 6 copii din care doar doi au 

supravieţuit: Inocenţiu şi Melania.  

Inocenţiu a studiat Dreptul şi ştiinţele politice la Universităţile din Cluj şi 

Budapesta dobândind şi titlul de doctor în aceste domenii. A fost de asemenea diplomat, 

calitate în care a lucrat în cadrul legaţiilor române din Belin şi Berna între anii 1920-

1923. Ulterior a fost implicat în viaţa politică împreună cu tatăl său. A murit tânăr, la 37 

de ani, de tuberculoză.  

Sora sa, Melania, s-a căsătorit cu un medic faimos, Dr. Dumbrăviceanu 

Alexandru, împreună cu care a avut 2 fiice, care au decedat foarte tinere.  

Destinul familiei Pokol a fost unul extrem de tragic. Vieţile şi activitatea 

membrilor acestei familii au fost trecute de regimul comunist în obscuritate şi au fost 

repede date uitării.  



 

 

 

Expresia unei identităţi etnice şi confesionale. Pelerinajul marian la biserica votivă din 

Şişeşti la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 

Cuvinte cheie : identitate religioasă, pelerinaj, Fecioară, credinţă, patron religios 

 

 Pelerinajul de la Şişeşti din 15 august – 8 septembrie nu a putut fi acceptat de 

autorităţi. În adevărata tradiţie a pelerinilor în fiecare an, depăşindu-se toate interdicţiile, 

se desfăşurau Sărbătorile Mariane. Graţie acestor celebrări îşi puteau exprima apartenenţa 

etnică şi religioasă. Îniţiativa pelerinilor a fost un fenomen mai general, datorită căruia 

cultul Fecioarei Maria a fost reînviat. Scopul acestor pelerinaje a fost intensificat în acord 

cu viaţa religioasă şi morală a poporului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaţiile de afinare a aurului brut de la baia Mare şi Săsar până în anii ’40 

ai secolului al XIX-lea. 

Cuvinte cheie: România, Baia Mare, anii 20-40 ai secolului al XX-lea, minerit 

aurifer, afinarea aurului.  

 

În perioada interbelică, România şi-a dezvoltat o industrie minieră a metalelor 

preţioase, capabilă să producă 5, 465 kg aur în anul 1937. Mineritul (extragerea metalelor 

preţioase presupune mai mult decât extracţia efectivă a minereurilor din subteran) 

presupune şi procesarea acestui minereu în instalaţii speciale. Întrucât aurul extras nu se 

afla în stare pură, statul precum şi investitorii privaţi au construit instalaţii speciale de 



afinare la Baia Mare, Gurabarza/Brad şi Săsar, studiul nostru referinduţse la cele de la 

Baia Mare şi Săsar. 

Afinarea este un proces chimic prin care aurul este separat de argint după care 

fiecare metal nobil este purificat astfel încât la final să se obţină o puritate de 

1,000/1,000. Pentru afinarea argintului se utiliza procedura Moebius iar pentru afinarea 

aurului procedura Wohlwill.  

Prima instalaţie de afinare, cu o capacitate de procesare a 1000 kg de aur şi 4000 

kg argint, a fost construită între anii 1934-1925 de către Ministerul Industriei şi 

Comerţului şi Direcţiunea Minelor şi Uzinelor Statului Baia Mare. Instalaţia a fost 

extinsă în 1933 la o capacitate anuală de procesare de 10 000 kg aur pur şi 30 000 kg 

argint pur la care se adăuga aurul extras din Minele şi Uzinele Metalurgice al Statului şi 

cel adus de producătorii particulari prin Oficiile de schimb.  

Compania Minieră Petroşani, implicată în extragerea metalelor preţioase din Baia 

Mare şi Maramureş din anul 1934, a construit în anii 1942-1943, o instalaţie de afinare la 

Săsar. Deşi a fost o realizare tehnologică deosebită, din raţiuni politice şi economice, 

această instalaţie nu a funcţionat la scară industrială.  

Aceste instalaţii, precum şi întregul complex tehnic construit de către Stat în 

calitate de producător şi companiile miniere implicate în procesul de extragere a 

metalelor preţioase din România, sunt cele care au asigurat baza tehnologică pentru 

extragerea şi prelucrarea metalelor preţioase pe parcursul anilor ’20-’40 ai secolului al 

XX-lea.  

 

Organizaţiile comunităţilor evreieşti din Sighet 1918-1940 

Cuvinte cheie: comunitate evreiască, Sighet, mişcarea sionistă, hasidic, 

organizaţii evreieşti.  

 

În perioada interbelică comunitatea evreiască din Sighet avea un sistem extrem de 

complicat de organizare. Pe de-o parte erau organizaţiile înfiinţate înaintea Primului 

Război Mondial, majoritatea având un caracter religios şi social. Apoi erau cele culturale 

şi caritabile precum şi cele înfiinţate de mişcarea sionistă aflată în plin avânt. Luând în 

considerare specificul culturii mozaice unde biserica nu oferea o unitate după modelul 



bisericii creştine, toate aceste organizaţii au urmat diferite orientări: hasidice, autonome, 

culturale, politice, liberale, status-quo ante. Totodată, la Sighet funcţionau filialele tuturor 

organizaţiilor înfiinţate în Transilvania.  

 

  

 

Colonia de muncă de la Mina Cavnic, componentă a sistemului concentraţionar 

românesc 

Cuvinte cheie: colonie de muncă, deţinuţi politici, represiune, mină, evadare.  

 

Colonia de muncă de la Mina Cavnic, parte a sistemului concentraţionar 

românesc, completează seria studiilor dedicate represiunii comuniste din România. Mina 

din Cavnic a fost folosită ca şi colonie de muncă începând cu luna decembrie 1952 când 

au fost transferaţi aici 200 de deţinuţi.  

Colonia de muncă a fost faimoasă în special ca urmare a personalităţilor condamnate de 

aici dar şi datorită unui eveniment care a marcat funcţionarea normală a coloniei şi anume 

evadarea a 14 deţinuţi, eveniment produs în 6 iunie 1953 cu doar 4 ore înainte ca 

evadarea a 4 deţinuţi de la Mina Nistru să se producă.  

 

 

 

 

 

Canonicul Czumbel Lajos în dosarele Securităţii 1950-1967. 

Cuvinte cheie: ordinariu substitut, romano-catolic, regim comunist, închisoare, 

Securitate.  

 

 

La sfârşitul anilor ’40, regimul comunist a încercat să-şi impună autoritatea şi 

asupra Bisericii Greco-Catolice prin crearea unei biserici independente de Vatican, însă 

datorită atitudinii reţinute a ierarhilor bisericii şi în special a episcopului Marton Aron, 

aceste încercări au eşuat.  

După eliminarea episcopului Scheffler Ianos în mai 1950, Czumbel Lajos a 

devenit ordinariu sustitut în Dieceza Satu Mare. Acesta a continuat poziţia intransigentă a 



predecesorului său împotriva intenţiilor autorităţilor de a interveni în politica bisericii. 

Arestat în martie 1951, Czumbel a fost încarcerat la Penitenciarul Sighet pentru 4 ani, 

fără a avea parte de un proces. Ulterior a fost mutat într-un sat din sudul României. În 

primăvara anului 1956, ca urmare a unei înţelegeri cu Ministerul Cultelor Czumbel a fost 

desemnat primprotopop raional de Satu Mare întorcându-se astfel la conducerea Diecezei 

Satu Mare.  

Suferinţele îndurate în închisoare, vârsta precum şi noua situaţie politică de la 

mijlocul anilor ’50 l-au determinat să-şi schimbe poziţia, alegând compromisul, a unui 

„modul vivendi” între stat şi biserică. Securitatea din Satu Mare a încercat să-l determine 

să accepte colaborarea cu poliţia politică comunistă.  

În ciuda faptului că s-a întâlnit în repetate rânduri cu ofiţerii securişti, Czumbel a 

refuzat să devină informator. În timpul discuţiilor a acceptat să vorbească numai despre 

chestiuni generale privind relaţia stat-biserică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Bodea din Vima Mică 

Cuvinte cheie: fond arhivistic, familia Bodea, Vima Mică, documente, Districtul 

Chioar.  

 

 

Documentele familiei Bodea provin din Vima Mică, o localitate aflată în 

apropierea oraşului Şomcuta Mare, care a făcut parte din districtul Chioarului şi ulterior 

din Comitatul Solnoc Dăbâca.  

Documentele din acest fond au fost create între anii 1765-1905 şi conţin referiri la 

privilegiile acordate acestei familii de către principii Transilvaniei în decursul secolelor 

XVII-XVIII-lea, poziţionarea unor terenuri, împărţirea lor între membrii familiei. 



Documentele oferă totodată posibilitatea studierii genealogiei familiei într-o perioadă în 

care încă nu au fost introduse matricolele de stare civilă. În acelaşi timp documentele 

conţin informaţii referitoare la proprietăţi, schimbări de terenuri precum şi informaţii cu 

caracter toponimic atât cu privire la Vima Mică cât şi la alte localităţi din Chioar. De 

unde reies o serie de denumiri de frontiere în limba română. 

 

 

 Episcopia Greco-Catolică a Maramureşului 

Cuvinte cheie: Episcopia Greco -Catolică, Alexandru Rusu, Maramureş, district 

protopopesc, documente ecleziastice  

 

 Documentele create de Episcopia Greco-catolică a Maramureşului, păstrate la 

Arhivele naţionale Maramureş, evidenţiază rolul pe care instituţia ecleziastică l-a jucat în 

principalele probleme religioase, sociale, politice şi culturale ale perioadei, apărute în 

regiunea asupra căreia îşi desfăşura jurisdicţia.  

 Documentele reflectă cu precădere problemele religioase apărute în activitatea 

parohiilor, însemnări ale preoţilor cu privire la atitudinea religioasă a populaţiei, la 

educaţie, administrarea proprietăţilor precum şi veniturile parohiale. Un număr mare de 

documente sunt diferite rapoarte statistice referitoare la numărul credincioşilor, numărul 

copiilor de vârstă şcolară, date privind căsătoriile, divorţurile sau cazurile de trecere la 

alte religii.  

 În concluzie, documentele instituţiilor ecleziastice, prin bogăţia şi varietatea 

informaţiilor deţinute reprezintă o sursă importantă pentru cercetătorii istoriei locale. 

 


