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Sat nobiliar versus sat iobăgesc: Slatina şi Botiza 

                                                                                                              Dr. Livia Ardelean 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Sat nobiliar, sat iobăgesc, zăcăminte de sare, exploatarea şi transportul acesteia, 

sarcini iobăgeşti, nobili români, Iozsef Patay şi moşia din Botiza 

 

Deşi bogat în istorie şi documente păstrate, Maramureşul nu beneficiază de un număr 

mare de monografii care să ajute la descifrarea evoluţiei istorice. De aceea ne propunem 

prezentarea comparativă a unor localităţi, în acest context satul nobil şi apoi cu amestec al 

Fiscului, Slatina şi a satului iobăgesc Botiza, pe baza documentelor din arhivele româneşti, 

maghiare, austriece şi ucrainene, prezentare care să reprezinte un pas înainte în cunoaşterea 

istoriei locale. 

 

„Drumurile hoţilor” în partea de nord şi nord-est a 

 Principatului Transilvaniei în lumina unor documente din  

secolul al XVII-lea 

 

                                                                                                           Dr. Gabriel-Virgil Rusu 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Transilvania, Maramureş, comitat, trafic, hoţi  

 

În secolul al XVII-lea, pe fondul instabilităţii politice şi ineficienţei stucturilor de 

menţinere a ordinii publice în principatul Transilvaniei creşte starea infracţională. Corespondenţa 



dintre juzii comitatelor şi oraşelor ardelene pune în evidenţă dinamica „malefactorilor”: 

adevărate „drumuri ale hoţilor” sunt bătute de oameni şi bunuri traficate în dispreţul legii. Cea 

mai vulnerabilă regiune pare a fi cea de la interferenţa comitatului Mamamureş cu districtul 

Bistriţei şi cu Ţara Moldovei, zonă premontană şi montană greu accesibilă şi slab controlată de 

lefegii. Aici se concentrează bande de hoţi şi tâlhari formate din iobagi fugiţi de pe moşiile 

stăpânilor, dezertori, cerşetori şi tot felul de oameni fără căpătâi. Mamamureşenii fură din satele 

Bistriţei de nord, bistriţenii tâlhăresc comunităţile de pe Valea Izei, în timp ce tupeul 

moldovenilor, care conduc ilegal cirezi întregi de vite peste versantele Carpaţilor, nu cunoaşte 

limite. Alba Iulia reacţionează şi sunt organizate potere extinse cu efective sporite, însă lupta cu 

elementele infractoare nu este deloc simplă.  

 

Fiinţa istorică supusă Sistemului Natural: superstiţii şi lupte 

antiepidemice în Transilvania şi Maramureşul 

secolelor XVII-XVIII 

                                                                                                             Rusu Cătălin 

(Rezumat) 

     

Cuvinte cheie: ciumă, Transilvania, Sistemul Natural, superstiţii, foamete, doctori, clerici 

  

Ciuma, care a distrus o mare parte din Europa medievală de-a lungul istoriei umane 

universale, pune individul, devenind în acelaşi timp un simplu martor al tragediilor, pe un drum 

aflat tot mai aproape de Apocalipsă. Ignoranţa este o binecuvântare pentru acela care şi-a uitat 

propriul său statut în Natură. Asumându-şi această pozitie, ca o existenţă deasupra Naturii înseşi, 

individul uman devine incapabil de a controla sistemul natural; el uită cauzalitatea şi efectul unui 

eveniment universal. Creându-şi zei păgâni la început, apoi pe Dumnezeul creştin mai târziu, 

omul a crezut că toate relele ce-i deformează destinul, ori se află într-o continuă opoziţie cu 

existenţa sa, reprezintă surse incomprehensibile, incapabile de cercetat. Tocmai această frică de 

absolut se va regăsi şi în principatul Transilvaniei unde ciuma a lovit destul de tare, comunităţile 

realizând că se împlineşte destinul apocaliptic anticipat de Biblie. Mentalul colectiv este 

zbuciumat de superstiţiile ce se nasc dupa răspândirea bolii, spirite rele, diavoli şi acte de 



exorcizare fiind la tot pasul. Odată cu secolul al XVIII-lea, administraţia principatului adoptă 

măsuri speciale de stopare şi estompare a ciumei creând primele carantine, înlocuind vechile 

tratamente uzate ale clericilor din secolele trecute.  

 

Jandarmii maramureşeni în perioada interbelică 

 

                                                                                                                  Dr. Laurenţiu Batin 

(Rezumat) 

Cuvinte cheie: Maramureş, jandarmi, Sighetu Marmatiei, bolşevici, perioada interbelică 

 

 După 1 Decembrie 1918, Ştefan Cicio-Pop a început să organizeze jandarmeria în 

Transilvania, numindu-l pe colonelul Daniel Popp responsabil cu acest demers.   

 Compania de Jandarmi a fost creată la 14 februarie 1919 în teritoriile eliberate de 

bolşevicii ucrainieni şi maghiari de către armata română. Primul conducător al companiei a fost 

maiorul Sorescu Ovidiu. Jandarmii maramureşeni au participat la toate evenimentele militare 

care au avut loc în Maramureş în perioada interbelică.  

 

 

Practici mariane mai puţin cunoscute ale greco-catolicilor 

maramureşeni 

                                                                                                                        Dr. Lavinia Buda 

(Rezumat) 

Cuvinte cheie:devotament, pietate, Fecioara Maria, greco-catolici, reuniune mariană 

  

 În general vorbind, pietatea marianăs-a limitat la pelerinajele mariane şi activităţi în 

cadrul şi în afara asociaţiilor religioase dedicate Fecioarei Maria, sub influenţa lumii greco-

catolică şi ortodoxe şi a altor factori. Treptat, pietatea mariană a dobândit cele mai diverse 

mijloace de manifestare. Nu este posibil să se facă o clasificare bazată pe anumite canoane ale 



pietăţii mariane, pentru că aceasta a suferit influenţe din parteapietăţii populare, care a încercat 

continuu să o modifice şi să o adapteze la nevoile sale. Am încercat să întocmim un inventar cu 

câteva practici de pietate, mai puţin cunoscute, identificate prin analizarea rapoartelor prezentate 

cu diferite ocazii de către pastori. 

 

Degenfeld. 

Povestea unei familii nobiliare 

                                                                                                             Dr. Robert C. Tőkőlyi 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Degenfeld, Ardusat, conte, castel, expropriere 

 

În acest studiu prezentăm istoria familiei nobiliare Degenfeld care şi-a avut reşedinţa la 

Ardusat. Familia are o istorie îndelungată, de peste opt secole. După stabilirea la Ardusat familia 

şi-a construit un mare castel. În 1945 familia a fost expropriată în întregime iar membrii ei au 

fost nevoiţi să plece să exil. În prezent descendenţii trăiesc atât în România cât şi în Ungaria şi 

alte state. 

 

Ştefan Benea, ultima perioadă a vieţii 

                                                                                               Dr. Claudiu Porumbăcean 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie:Ştefan Benea, primar, Satu Mare, Chiuzbaia, avocat, deţinut politic, perioada 

interbelică. 

 

Născut la 6 ianuarie 1889 în pitoreasca localitate Chiuzbaia din judeţul Satu Mare (astăzi 

judeţul Maramureş), despre care spunea că „că nici Elveţia nu e mai frumoasă”, avocatul Ştefan 

Benea devine una dintre cele mai reprezentative figuri ale liberalismului sătmărean. 



A urmat Academia Comercială la Graz şi Facultatea de Drept la Cluj, unde ulterior va 

obţine titlul de doctor în drept. După absolvire a practicat avocatura la Satu Mare (1920 – 1922), 

apoi la Bucureşti (1922 – 1928), revenind în Satu Mare, unde va deveni şi  primjuristconsult al 

Băncii Româneşti – Sucursala Satu Mare, iar din 1939 decan al Baroului avocaţilor. De 

asemenea a mai ocupat funcţiile de preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare şi de 

director al Băncii Creditul Agricol Sătmărean. 

 În plan politic Ştefan Benea este membru al P.N.L., fiind ales la 5 octombrie 1928 

preşedinte al organizaţiei liberale a municipiului Satu Mare, iar la 7 noiembrie acelaşi an va 

deveni secretar general al P.N.L. organizaţia judeţului Satu Mare. Începând cu 18 decembrie va 

îndeplini funcţia de primar al Sătmarului până la finele anului 1937, perioadă în care oraşul va 

cunoaşte o dezvoltare fără precedent. În timpul acestui mandat Primăria a cheltuit sume 

importante de bani pentru amenajarea şi repararea străzilor din oraş, a contribuit la ridicarea 

Casinei Naţionale, oferind şi parcela din pasajul „Dacia”; cu 600.000 lei a cumpărat terenul 

(aparţinând lui Reiter) donat pentru construirea Palatului Prefecturii (actualul Muzeu Judeţean); a 

demarat lucrările de deschidere a Bulevardului Eliberării; a construit azilul de bătrâni din strada 

Avram Iancu; s-au efectuat amenajări ale reţelei de canalizare; a contribuit la organizarea „Lunii 

Sătmarului”, cel mai mare concert coral interbelic; a donat cercetaşilor „Grădina Romei” ş.a. 

 Datorită activităţii sale, la Congresul P.N.L. din 30 mai 1935 este ales vicepreşedinte atât 

al organizaţiei judeţene cât şi la municipiu, iar din 1937 va deveni consilier de drept al 

Consiliului Judeţean Satu Mare. 

 De asemenea, a fost pentru o bună perioadă de timp redactor şef al săptămânalului 

„Gazeta Sătmarului” (oficiosul P.N.L.). 

Pentru meritele sale a fost decorat cu Ordinul Coroana României în grad de Cavaler prin 

Decretul nr. 1836/1935 şi Meritul Comercial şi Industrial cl. I, Decret nr. 738/1935, iar în semn 

de recunoaştere pentru bunele relaţii avute la nivelul conducerii oraşului şi judeţului Satu Mare 

cu localităţile învecinate din Cehoslovacia, Ştefan Benea a fost decorat, împreună cu prefectul 

judeţului Octavian Ardelean cu Marele Ordin cehoslovac „Leul Alb” în grad de comandor. 

 

Primarii oraşului Baia Mare în perioada 1949-1989. 

Cronologia lor şi câteva date personale. 

                                                                                                             Dr. Robert C. Tőkőlyi 



(Rezumat) 

              În acest studiu propunem celor interesaţi, o cronologie a primarilor oraşului Baia Mare 

pentru perioada 1949-1989. Accentul nu cade asupra activităţii acestora în funcţie ci mai degrabă 

asupra datelor personale, familiale, astfel încât iubitorii de istorie locală să-şi poată creiona o 

părere obiectivă cu privire la membrii elitei perioadei respective. Articolul vine pentru a 

corecta/completa o serie de erori, cu siguranţă neintenţionate, ale altor autori care s-au aplecat 

asupra acestui subiect.  

 

Ion Ioanid în documentele Securităţii (1950-1987) 

                                                                                                                      Dr. Marius Uglea 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Ion Ioanid, ,,Închisoarea noastră cea de toate zilele’’, Securitate, colonie de 

muncă, evadare, exploatare minieră, note informative 

 

 Prezentul studiu este dedicat vieţii de dinaintea dar şi din timpul detenţiei politice (1950-

1964) a lui Ion Ioanid, dar şi perioadei de după eliberarea sa din coloniile de muncă din cadrul 

exploatărilor miniere de la Baia Sprie şi Cavnic (1965-1987). Aspectele reliefate aici se bazează 

pe surse documentare inedite (dosare informative, de reţea, precum şi dosare penale) aflate în 

păstrarea şi gestionarea Consiliului Naţional pentru Studirea Arhivelor Securităţii din Bucureşti. 

În cadrul acestei instituţii se păstrează şapte asemenea dosare instrumentate de cadrele fostei 

Direcţii Generale a Securităţii, deosebit de active în legătură cu persoana fostului evadat de la 

Mina Cavnic. 

 

 

Din secretele Clujului -cazul Omului cu ciocanul 

. 

                                                                                                              Pop Cosmin Alexandru  

 (Rezumat) 



Cuvinte cheie: Omul cu ciocanul, Inspectoratul de Miliţie Cluj, Sighetu Marmaţiei, Maramureş, 

Cluj, Sălaj, cercetare penală, criminalist, Ceacanica, Vereş Romulus 

 

Studiul de faţă s-a născut din fascinaţia pe care o avem pentru ceea ce se află între mit şi 

realitate, ilustrând o pagină din istoria ascunsă a Clujului, referitor la un moment, care a fost ţinut 

sub tăcere de către autorităţile vremii, şi pe care l-am adus în actualitate, urmare cercetărilor 

efectuate în arhivele clujene. Este cazul celebrei poveşti, adevărate din păcate, a ”omului cu 

ciocanul”, un teribil criminal psihopat, care a îngrozit oraşul de pe Someş şi de la poalele 

Feleacului, în anii 70, ai secolului trecut.  S-au adus la lumină fapte şi acţiuni necunoscute despre 

acest caz, mai ales că literatura de specialitate este săracă în informaţii referitoare la acele 

evenimente, iar presa vremii a ocolit (la comanda directă a celor care atunci se ocupau de 

destinele acestui popor) acest subiect, existând doar, pe plan literar, romanul lui Horia 

Tecuceanu
1
, „Căpitanul Apostolescu şi inamicul public nr. 1”, apărut la Bucureşti, în anul 1990. 

Totodată, s-a încercat o reconstituire a originilor victimelor, care în marea lor majoritate s-au 

năcut în judeţul Cluj, însă au existat victime şi din judeţe limitrofe Clujului, adică Sălaj, dar şi 

din unele mai îndepărtate, anume Maramureş, mai exact oraşul Sighetul Marmaţiei.  

 

 

Liturghier slavon – manuscris de la Buzești, 

aflat înBiblioteca Universității Naționale din Ujgorod-Ucraina 

 

                                                                                                                          Dr. Viorel Ciubotă 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Liturghier, Buzești, Ujgorod-Ucraina, manuscris, bibliotecă, Andrei Bacsinszky 

 

                                                           
 

 



Manuscrisul pe care îl prezentăm este unul dintre cele 4 cărți trimise de parohie în 1783 

la Ujgorod, la biblioteca episcopului Andrei Bacsinszky. Manuscrisul este important pentru 

cultura românească datorită Rugăciunii de Sâmbătă, scrisă la sfârșitul cărții, în limba română, 

dovadă a dezvoltării limbii române după 100 de ani de evoluție și utilizare în biserică. 

 

Raport despre suferinţele Episcopiei Ortodoxe Române a 

Maramureşului în urma arbitrajului de la Viena (26 iunie 1941).  

Noi precizări 

                                                                                                              Dr. Ana-Felicia Diaconu 

(Rezumat) 

 

Cuvinte cheie: Ortodoxim, Maramureş, arbitrajul de la Viena, Ardealul de Nord. 

 

Lucrarea de faţă are la bază Raportul despre suferinţele Episcopiei Ortodoxe Române a 

Maramureşului în urma arbitrajului de la Viena,  identificat în arhiva personală a lui Alexandru 

Lapedatu, păstrată la Biblioteca Academiei Române. Cuprinsul înscrisului reprezintă versiunea 

Raportului general întocmită, imprimată şi asumată de Consiliul eparhial al Episcopiei 

Maramureşului la data de 26 iunie 1941. Varianta aceasta a fost difuzată unui număr 

impresionant de personalităţi cu scopul de a face deplin cunoscute realităţile din Ardealul de 

nord intrat sub administraţie maghiară, în condiţiile în care în opinia românească începuse să se 

dezvolte percepţia greşită cu privire la un refugiu al consiliului eparhial şi al preoţilor din eparhia 

Maramureşului, văzut ca „dezertare de la datorie”. 

Comparând manuscrisul de faţă cu ediţia anterioară a raportului, realizată de Florian 

Dudaş în anul 1991 (reeditat în 1996), în baza unui un exemplar identificat în arhiva Episcopiei 

Ortodoxe a Maramureşului, la Oradea, am constatat o serie de diferenţe pornind de la forma de 

prezentare, structură şi pe alocuri de conţinut, raţiuni pe care s-a întemeiat decizia de reeditare a 

acestuia. Apreciem astfel că, în acest mod, cercetările ulterioare pot veni cu concluzii definitive 

legate deosebirile constatate şi nu numai. 

 



 


