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Cuvînt înainte 
 

      În anul 2002, se împlinesc 200 de ani de la na�terea lui Emanuil Gojdu, intelectual de 
frunte �i neobosit lupt�tor pentru o cauz� nobil� �i dreapt�. Cinstindu-i memoria, împlinim un 
act de înalt� responsabilitate istoric� �i aducem în fa

�
a contemporanilor exemplul, vrednic de 

urmat, al unui om deosebit, care �i-a d�ruit cu fervoare atît spiritul, cît �i fapta. Locul s�u de 
frunte între marii no�tri înainta�i �i l-a cî�tigat prin neobosita-i str�danie pentru afirmarea 
na

�
iunii �i a limbii române�ti, dar, mai ales, prin excep

�
ionala sa activitate de ajutorare �i de 

sus
�
inere, moral� �i material�, a zecilor �i sutelor de tineri dornici de înv���tur�. �i toate 

acestea urmare a unor realiz�ri �i merite proprii, manifestate de-a lungul întregii vie
�
i.  

       Pentru românii din Ungaria, Emanuil Gojdu, reprezint� un punct de referin
�� al identit��ii 

lor. Aruncînd o privire peste cele dou� veacuri, care s-au scurs, ne d�m seama ast�zi c� 
Emanuil Gojdu a fost un european, care înc� de atunci vedea în spiritul epocii noastre. Imediat 
dup� stabilirea sa în capitala Ungariei, intr� în cele mai înalte cercuri de intelectuali unguri �i 
români, asigurîndu-�i respectul �i simpatia tuturor. El va integra �i el se va integra perfect ca 
cet��ean loial în societatea Imperiului Austro-Ungar, în care a tr�it, dar ca minoritar, va milita 
permanent pentru interesele �i drepturile comunit��ii române�ti din acest stat. Gojdu a fost un 
patriot, care s-a gîndit la ai s�i, a ac

�
ionat ca un om politic, a preferat s� ctitoreasc�, s� 

ac
�
ioneze, s� ini

�
ieze programe eficiente. 

      Reflectînd asupra vie
�
ii lui Emanuil Gojdu �i a rolului pe care funda

�
ia creat� de el l-a avut 

în via
�
a na

�
ional� a românilor din Transilvania �i Ungaria, economistul �i istoricul Victor 

Jinga nota: “Emanuil Gojdu a voit �i a putut s� fie în multe feluri: iubitor de bani �i generos, 
bun român �i apologet maghiar, a împ�cat oportunitatea cu idealismul.., împ�ca luxul cu traiul �i vorba simpl�, era podgorean care bea numai ap�, nu detesta costumul na

�
ional românesc, 

dar se sim
�
ea în�l

�
at purtînd pe cel unguresc, maestru al conciliatorismului �i practician al 

unor intransigen
�
e, cu incontestabile sentimente na

�
ionale... 

      El a tr�it în cump�na maghiarismului cu românismul, se devotase marei iluzii �i speran
�
e a 

colabor�rii acestor dou� popoare �i nu a în
�
eles cît de mari erau, �i înc� sînt �i înc� vor mai fi, 

deosebirile între ele... 
      Exemplul lui Gojdu ne dovede�te c� e bine s� ne situ�m, de timpuriu, pe un drum anumit 
de gîndire, sentimente �i activitate, pentru nevoile fire�ti ale fiin

�
ei noastre �i în hotarele 

intereselor �i revendic�rilor na
�
ionale. �i acest drum, mergînd tot înainte, f�r� a leza interesele 

altora, s� nu-l p�r�sim niciodat�. S� l�s�m alte na
�
iuni s� se laude cît �i cum vor,  �i s� ne 

vedem – în demnitate �i munc� luminat� – de cele bune ale noastre �i de cele mai pu
�
in bune; 

vigilen
�
i �i cît mai puternici. S� nu du�m�nim pe nimeni, s� colabor�m, dar nici un moment s� 

nu încet�m de a fi noi în�i-ne.” 
      Noi �i genera

�
iile viitoare avem datoria de a-l p�stra mereu viu în amintire. Volumul de 

fa
�� �i-a propus s� se înscrie pe acest drum de onoare al restituirii �i cinstitrii marilor 

personalit��i ale istoriei noastre. 
 
Budapesta, 24 iulie 2002             
 
                                                                                                                AUTOAREA 
       



Originea i familia 
 
 
      Marele mecenat Emanuil Gojdu, ca �i prietenul s�u, mitropolitul Andrei �aguna,  este 
român originar din Macedonia. În prima parte a secolului al XVIII-lea, cei din familia Gojdu 
erau negustori înst�ri�i, stabili

�
i în Moscopole, un centru economic �i cultural înfloritor din 

sudul Albaniei de ast�zi. Apreciat drept “Floren
�
a Balcanilor”, ora�ul Moscopole a reprezentat 

pîn� în a doua jum�tate a secolului al XVIII-lea cel mai important centru al macedoromânilor. 
 
      “Datorit� h�rniciei �i priceperii locuitorilor s�i, precum �i unui concurs fericit de 
împrejur�ri, Moscopole a ajuns, prin secolul al XVII-lea �i al XVIII-lea, cel mai însemnat 
centru de civiliza

�
ie �i cultur� al poporului aromân. În documentul din arhiva Loc. Budapesta, 

Moscopole e numit� “Urbs Amplisima”. Se vorbe�te de dînsa ca de  “cel mai mare ora� nu 
numai din toat� Grecia, ci aproape din tot imperiul Turcilor”. 
      Dup� Pouqueville, Moscopolea num�r�, în 1788, 53.000 locuitori. 
      Negustori pricepu

�
i �i muncitori îndr�zne

�
i �i cu rela

�
ii întinse, fiii Moscopolei stau în 

fruntea comer
�
ului din Peninsula Balcanic�. Aproape tot ce se exporta din Turcia prin 

Adriatic�, trecea prin mîinile lor, iar tot ceea ce intra în aceast� �ar�, prin porturile aceleia�i 
m�ri sau prin alte puncte de frontier�, din 

��rile germane sau apusene, se distribuia tot prin 
dîn�ii. Ei erau negustorii carea aveau cele mai numeroase �i mai strînse leg�turi comerciale cu 
str�in�tatea.(...) 
       Sub raportul industrial, de asemenea, Moscopolea era o cetate unde se lucra zi �i noapte 
tot felul de articole ce se desf�ceau peste tot, în interior �i afar�. Meseria�ii erau organiza

�
i în 

bresle. Gudas num�r� 14 corpora
�
ii bine organizate. 

      Moscopole avea pe vremea aceea înf��i�area marilor centre comerciale. 
      “În bazarurile mari �i întinse era o mi�care uria��, o forfoteal� de furnicar ca în marile 
ora�e ale Asiei. Oamenii erau absorbi

�
i de afacerile lor. Coresponden

�
e �i comenzi soseau de 

pretutindeni, din Peninsul� �i din Europa, ce trebuia repede satisf�cute; se desc�rcau mereu la 
marile caravanseraiuri �i se înc�rcau manufacturate �i m�rfuri pentru toate direc

�
iunile. 

Magazinele gemeau de acestea �i industriile  lucrau zi �i noapte. Albania toat� se alimenta de 
aici sau din porturile Adriaticei, ce, aproape sut� la sut�, le st�pîneau tot ei. La bîlciuri �i în 
zilele de tîrg, veneau Albanezi �i negustor din toate provinciile.” 
      Din cauza acestei vie

�
i comerciale intense, Moscopole ajunge cel mai bogat centru 

aromânesc din Peninsula balcanic�. 
     Valuri de aur curg în aceast� cetate. 
      Bel�ugul era a�a de mare, încît se spune c� femeile purtau pantofi împodobi

�
i cu “flurii �i 

mahmudele”; se zice c� erau aurite pîn� �i mînerele m�turilor. 
      R�sfirat� pe cele cinci coline, pe o întindere de aproape 3 km., Moscopolea se r�sf��a în 
lux �i bog��ie. Multe din casele Moscopolenilor erau adev�rate palate, cl�dite din marmor� �i 
împrejmuite de cur

�
i impun�toare. La fiecare col

�
 de strad�, apa cristalin� �î�nea din �ipote �i 

ci�mele. Peste 50 de biserici s�getau v�zduhul cu clopotni
�
a lor m�rea

��. Printre ele se 
distingea în chip deosebit, prin înf��i�area ei impun�toare, bog��ie �i art�, Metropolia. Al�turi 
se în�l

�
a monumentala cl�dire ce ad�postea “Academia cea Nou�”, focar de cultur� pentru 

întreaga Peninsul� Balcanic�. Aci a profesat Epirotul Chrisanos, Sevastos, Leontiadis din 
Castoria, Grigore Moscopolitul,  Teodor Cavaleoti, Ieromonahul Constantin din Moscopole �i 
al
�
ii. Academia �i biblioteca din Moscopole, înfiin

�
at� pe la începutul secolului al 18-lea de 

c�tre ieromonahul Grigore Constantin, a fost primul institut grafic care a luat fiin
�� în Turcia �i o bucat� de vreme a fost unicul. 

      Din teascurile acestei tiparni
�
e au ie�it o mul

�
ime de c�r�i. 



      În zilele ei de splendoare, Moscopolea era punctul de atrac
�
ie al tuturor Aromânilor. 

      “Curio�ii veneau din toate ora�ele aromâne�ti �i cele str�ine ca s� viziteze Meca 
Aromânilor, ora�ul cu 70 de biserici, îmbr�cate în odoarele lor cele mai scumpe, lucrate de 
arti�tii aromâni în argint�rie; venea c�l�ri, pe cai �i catîri, ca s� se închine în m�n�stirile 
bogate, în zilele de hramuri �i de bîlciuri; veneau s� admire picturile �i od�jdiile scumpe, 
odoarele frumoase �i sculpturile artistice de la marele �i str�lucitele biserici �i de la 
Mitropolie, se înghesuiau s� admire palatele de marmor�, cu gr�dini �i ci�mele frumoase, din 
cetatea luxului, a literelor, artelor �i a �tiin�

elor înalte, toate rodul unei munci binecuvîntate; 
veneau s� ia contact cu elegan

�
a femeilor, s� le admire frumuse

�
ea �i s� le imite noble

�
ea �

inutei �i a toaletelor rîvnite. Tineri �i b�trîni iubitori de un sîmbure de cultur� �i de glorie 
nobil�, se gr�beau de pretutindeni, ca s� aud� la noua Aten� pe marii dasc�li �i pe genialul 
tîn�r Teodor Cavaliotti de la Noua Academie; s� se adape la lumina bogatei biblioteci, s� vad� 
de aproape minunea ma�inilor de tip�rit, lucruri vechi �i propov�duiri înalte; s� aud� predicile 
marilor prela

�
i �i c�rturari, s� vad� �i s� simt� cît mai aproape de sfin

�
enia �i maiestatea 

Patriarhului Ioasaf, marele lor cona
�
ional.”1 

 
      “În Moscopole, într-o biseric�, lîng� u�a împ�r�teasc�, exista un jil

�
 cu bra

�
elele rezemate 

pe doi lei fioro�i, cu gurile c�scate, cu limbile scoase, cu coamele înfiorate. Pe speteaza 
jil

�
ului era gravat cu litere aurite, numele “G o j d u “.  Este cea mai veche m�rturie a 

existen
�
ei acestei familii în Moscopole.”2 

 

      În secolul al XVIII-lea Peninsula Balcanic� era r�v��it� de turci. Atunci aromânii �i grecii 
din Macedonia s-au rev�rsat prin mai multe valuri spre nordul Dun�rii în Ungaria, Gali

�
ia �i 

Polonia. Procesul de emigrare  era dominant mai ales în a doua jum�tate a secolului al XVIII-
lea, dup� distrugerea de c�tre Ali Pa�a din Ianina a ora�ului Moscopole, eveniment petrecut în 
dou� rînduri, în 1769 �i 1788.3 

      Macedoromânii au trecut în num�r mare în Imperiul Habsburgic, în special în Ungaria. 
Locotenen

�
a domneasc� din Ungaria a dat dispozi

�
ii autorit��ilor de la frontier� ca de la ace�ti 

fo�ti supu�i turci s� cear� date cu privire la vîrsta, na
�
ionalitatea, religia, situa

�
ia lor familiar�, 

etc. Prin patenta de toleran
�� de la 1781, Iosif al II-lea, i-a luat sub ocrotirea sa, ca pe unii care 

aduceau realmente beneficii în marele comer
�
 al statului. Macedoromânii, dup� ce primeau 

cet��enie, trebuiau s� depun� jur�mîntul de credin
�� în fa

�
a dietelor din jupani, fapt în urma 

c�ruia se încheia un act oficial legalizat. Ca supu�i str�ini, erau sub un regim special, deosebit 
de al celorlal

�
i locuitorii ai 

��rii �i deoarece prin îndeletnicirea lor de comercian
�
i erau 

folositori �i altora, li s-au creat condi
�
ii speciale, de ocrotire, primeau unele privilegii. 

      Coloniile macedoromâne au fost considerate drept colonii grece�ti, iar membrii lor numi
�
i 

– chiar �i de c�tre românii din Banat �i Transilvania – greci. Negustorii macedoromâni �i 
greci se aliau spre a-�i ap�ra interesele comerciale în companii, dar �i identitatea lor 
religioas�, ortodox� era comun�. To

�
i ace�ti macedoromâni pe care ungurii îi numeau (görög) 

“greci”, adic� “negustori”, se g�seau r�spîndi
�
i aproape în mai toate tîrgurile �i ora�ele din 

Ungaria. 
       În general, macedoromânii erau bilingvi, considerînd ca limb� matern� dialectul 
macedoromân, în timp ce limba greac� devenea limba lor de cultur�, de slujb� religioas� �i de 
comunicare în afaceri sau treburi oficiale. 
      În noua lor patrie, macedoromânii aduceau cu ei o lung� experien

�� �i capitaluri pe care 
le-au valorificat rapid, devenind aproape pretutindeni un factor catalizator al constituirii unei 
burghezii comerciale �i financiare. Comer

�
ul le aduce mari beneficii materiale, ceea ce le 

înlesne�te posibilitatea s� acapareze o bun� parte din traficul cu m�rfuri dintre Imperiul 
Otoman �i cel habsburgic �i s� cumuleze capitaluri importante. Se formeaz� o p�tur� sub

�
ire 

dar potent� �i influent� a banului, care prevalîndu-se de puterea sa economic�, revendic� 



drepturi na
�
ionale. .Influen

�
a lor a fost relevant�, mai ales asupra popula

�
iei de la ora�e, unde 

au pus bazele comer
�
ului. Macedoromânii stabili

�
i pe aceste meleaguri nu s-au m�rginit îns� 

numai la preocup�rile negustore�ti, ci au contribuit în unire cu negustorii greci, la men
�
inerea �i înt�rirea bisericii ortodoxe. Multe biserici sînt cl�dite din ini

�
iativa lor, înzestrîndu-le apoi 

cu icoane, clopote, od�jdii �i multe c�r�i sfinte. La sfîr�itul secolului al XVIII-lea pot fi 
enumerate 19 biserici �i capele grece�ti. S-au ridicat biserici la Oradea, Vác, Balassagyarmat, 
Zimony, Karcag, Kecskemét, Léva, Miskolc, Bichi�, Ungvár, Pesta, Szentes �i Tokaj, iar 
capele la Gyöngyös, Diószeg, Nagykanizsa, Sibiu, Sopron �i Nagyszombat.4 

 

      Familia Gojdu a plecat din ora�ul Moscopole din Macedonia odat� cu familiile Sina, Pilta, 
Dumba �.a. �i s-a a�ezat în Polonia. Dup� împ�r�irea Poloniei între Rusia, Prusia �i Austria, 
ace�ti macedoneni au coborît în Ungaria, împînzind toate ora�ele mai de seam� ca negustori 
ori bancheri. Familia Gojdu în itinerarul pribegiei sale se stabile�te întîi la Miskolc, unde 
poposise �i familia �aguna.5 

 

      În istoriografia român� se men
�
ioneaz�, c� în anul 1606, cîteva familii macedoromâne se 

a�eaz� în ora�ul Miskolc. Istoricii maghiari dateaz� a�ezarea lor în acest ora� pe la sfîr�itul 
secolului al XVII-lea. Macedoromânii din Miskolc erau originari din: Moscopole, Grabova, 
Lunca, Civara. Harnici �i iste

�
i, devin negustori boga

�
i. Ob

�
in pe termen lung dreptul de a 

exercita comer
�
ul cu am�nuntul �i ambulant. În jurul anului 1720 se constituie “Compania 

comercial� greceasc�” din Miskolc. Membrii companiei vorbeau în limba greac� �i aromân�. 
Tot comer

�
ul de vinuri �i de lemne din Ungaria, ca �i exportul acestora, era în mîinile 

aromânilor din Tokaj �i Miskolc. Acest export se îndrepta mai ales spre Polonia, �i mai ales în 
ora�ul Poznan �i Lublin. Unele familii a�ezate în Miskolc au venit din Polonia ca mari 
negustori; fra

�
ii Grabovsky, Atanasie Mutovsky, Naum �i Evreta �aguna, unul Circu-

Kasakovici al�turi de mul
�
i al

�
ii cari – nu se �tie din ce motive – s-au stabilit în Ungaria, mai 

cu seam� la Pesta �i Miskolc, probabil, ca s� dirijeze mai bine de aici exportul. Aveau leg�turi 
comerciale cu Viena, f�ceau comer

�
 de cereale �i vite, frecventau bîlciurile �i tîrgurile din 

Viena, Pesta, Nagyszombat �i Debrecen, fiind prezen
�
i �i la tîrgurile s�pt�mînale în localit��ile 

din Hegyalja. Comercian
�
ii greci de aici erau foarte boga

�
i. Au închiriat �i ridicat în centrul 

ora�ului circa 200 de cl�diri imobiliare, magazine. Mai toate magaziile, cafenelele, b�c�niile, 
pivni

�
ile de vin, erau în mîna lor.6 

      “La Mi�col
�
 e o puternic� colonie macedoromân�. În preajma anului 1730 se g�seau în 

acest tîrg din nordul Ungariei aproape 300 de negustori aromâni cu familiile lor. Aici, ei 
aveau cercul lor aparte, �coala �i biserica lor. Oameni înst�ri�i �i buni credincio�i, ei au cl�dit 
cu cheltuiala lor, la Mi�col

�
, una din cele mai frumoase biserici ortodoxe române din 

�
ara 

ungureasc�. 
      Sunt mîndri �i zelo�i de origina �i trecutul lor. Statornici în legea str�mo�easc�, 
întreprinz�tori �i chibzui

�
i, p�zesc cu sfin

�
enie tradi

�
ia �i obiceiurile de acas� �i nu se amestec� 

cu neamuri str�ine. 
       Vorbesc mereu cu duio�ie de patria îndep�rtat�. Icoana Moscopolei e vie în mintea lor. 
B�trînii povestesc o gr�mad� de lucruri minunate asupra acestei cet��i vestit� în toat� 
Peninsula Balcanic� �i restul Europei. 
      Din gura lor, copiii afl� cu uimire c�, hît departe, la hotarul dintre Macedonia �i Albania,  
a fost nu de mult  un ora� cu 60 mii locuitori, cu aproape 70 de biserici, cu �coli înalte, cu 
oameni înv��a�i �i lume înst�rit�. Era atîta bog��ie, bel�ug �i str�lucire, încît femeile umblau 
cu pantofi împodobi

�
i “cu flurii” �i se slujeau de m�turi care aveau mînerele aurite. 

      Urma apoi povestea trist� a vremurilor de bejenie, cînd întreg 
�
inutul Moscopolei a fost 

pref�cut în ruin�. 



      Rînd pe rînd au fost distruse Nicoli
�
a, Linotopea, Nicea, Lînca, Grabova, Sipisca, Bitcuchi �i celelalte sate care se g�seau în calea n�v�litorilor. 

      Din aceste locuri uimitor de frumoase au coborît dîn�ii, mîna
�
i de nevoi �i de restri

�
e, 

înfruntînd urgia la fiecare pas. 
     Copiii ascult� cu ochii holba

�
i, de parc� ar fi o poveste.”7 

       Dup� ce biserica, cl�dit� de ob�tea românilor mecedoneni la începutul a�ez�rii lor în 
Miskolc, s-a învechit �i s-a stricat, în 1785 s-au apucat s�-�i zideasc� o biseric� nou�. 
Construc

�
ia a durat pîn� în 1806 sub conducerea arhitectului Ioan Adami. Biserica a fost 

zugr�vit� de c�tre Teheodosim Ianinka. În 1791 a fost sfin
�
it iconostasul, care e cel mai 

frumos �i mai mare în Europa-central�. Avînd o în�l
�
ime de 16 m �i mai mult de 87 de icoane 

care au fost pictate de pictorul vienez Antoniu Kuchelmeister. Tot de acest maestru au fost 
zugr�vite în 1807 �i frescele interioare. 
      Biserica, care e una din cele mai frumoase biserici ortodoxe din Ungaria, a fost sfin

�
it� în 

1806 de episcopul din Buda Dionisios Popovici. Pe fa
�
ada bisericii ortodoxe din Miskolc în 

semn de amintire s-a pus o inscrip
�
ie, în grece�te, pe care scrie: “Aceast� biseric� a Sfintei 

Treimi s-a întemeiat în 1785 pe timpul puternicului Iosif II-lea, regele Ungariei, �i s-a ispr�vit 
în anul 1806, pe timpul puternicului împ�rat Francisc al II-lea, regele Ungariei, cu cheltuiala 
fra

�
ilor valahi din Macedonia”. În cazul coloniilor grece�ti din imperiu, în toate privilegiile �i 

actele numeroaselor lor comunit��i biserice�ti era vorba de greci �i vlahi “Griechen und 
Walachen”, iar în inscrip

�
ia de pe biserica din Miskolc, era vorba numai �i numai de vlahi. 

Biserica este construit� deci cu cheltuiala macedoromânilor, figurînd printre donatori �i un 
str�mo� de al lui Emanuil Gojdu, un anume  N a u m  G o j d u. 
      La Miskolc întîlnim nume de familii ca: Grabovsky, Muciu, �aguna, Diamandi, Roja, 
Boiagi, Pescariu, Ghica, Gojdu, Mocioni, etc. Aceste nume de  le întîlnim �i în sînul coloniei 
din Pesta, fapt care dovede�te leg�turile strînse de rudenie între cele dou� colonii 
macedoromâne.   
      Deák Ferenc, a fost nepot al lui Deák Péter, colonel de husari �i fiul lui Gábor. El se trage 
din str�mo�i care au purtat în Macedonia �i Miskolc numele de Pescariu. Avea rela

�
ii 

prietene�ti cu Emanuil Gojdu. În secolul al XIX-lea într-o serie de articole din presa 
româneasc� din Transilvania �i Ungaria se f�ceau referiri la originea macedoromân� a lui 
Deák Ferenc �i Eötvös József. Mai jos d�m un scurt pasaj dintr-un astfel de articol, ap�rut în 
Gazeta de Transilvania: “În decursul timpului mul

�
i Români Macedoneni s-au maghiarizat. 

Francisc Deák, marele b�rbat de stat al Ungurilor, autorul compromisului austro-ungar de la 
1868, era român macedonean din Miskolc, purtînd în primii ani ai copil�riei numele de 
Pescariu, iar dup� intrarea în �coal� profesorii unguri l-au numit Deák. Deák n-a negat 
niciodat� na

�
ionalitatea sa, precum nici n-a afirmat-o. Urm�toarea convorbire dintre Olteanu, 

r�posatul episcop român din Oradea-mare, �i Deák  - convorbire care a avut loc la Budapesta 
dup� anul 1860 în villa lui �tefan Nedeczky, nepotul de sor� a lui Deák – va edifica credem 
pe cetitori în aceast� privin

��. 
      Prînzînd împreun�, episcopul Olteanu se adreseaz� lui Deák cu cuvintele: 

- Feri bátyám (bade Francisc) dl. Alexandru Roman scrie în ziarul s�u “Federa
�
iunea”, c�  

d-ta e�ti de origine Român macedonean! 
      Deák cam trist �i dînd din mîini, r�spunde: “Leider (Ungurii întrebuin

�
eaz� mult acest 

cuvînt german), nem tudok oláhul! (Adic�: P�cat, c� nu �tiu române�te.) 
      Episcopul Olteanu, care a fost foarte mult patronat de Deák – fapt pentru care “frumosul 
episcop” cum îi zicea lumea, a f�cut cadou lui Deák o vill� în Budapesta în care a fost grijit 
pîn� la moartea sa – a declarat mai multor amici d-ai s�i, c� fa�a �i apuc�turile îl tr�dau pe 
Deák, c� e Român. 
      Baronul Eötvös, fost ministru al instruc

�
iei publice �i autorul legei na

�
ionalit��ilor c�lcat� 

azi atît de mult în picioare de Unguri, a fost �i el de origine Român macedonean. Acesta a 



declarat-o d-lui Al. Roman, membru al Academiei române o rud� mai îndep�rtat� a familiei 
Eötvös: 
      Numele de Eötvös, care însemneaz� (argintar sau aurar), se trage din faptul, c� str�bunii 
baronului Eötvös, fiindc� mul

�
i Macedoneni de pe acele vremuri erau argintari, la venirea în 

Ungaria au fost boteza
�
i cu termenul poporal unguresc Eötvös, adec� argintar sau aurar.”8 

 
      În sînul coloniei din Miskolc s-a stabilit �i a f�cut nego

�
 unul Mihail din familia Mocioni, 

care a avut ca so
�
ie pe Ecaterina, fiica lui Ioan Mocioni �i mama ilu�trilor fra

�
i Alexandru �i 

Eugen Mocioni. 
      Membrii coloniei macedoromâne din Miskolc, asemenea altor colonii, au f�cut dona

�
ii 

pentru cultura româneasc�, au organizat activit��i filantropice, �i s-au ridicat din sînul ei mai 
multe personalit��i de seam�.9 

 

      “Ardelenii sunt cei dintîi care recunosc rolul de însemn�tate istoric� jucat de c�tre 
Românii macedoneni, veni

�
i în Austro-Ungaria. 

      Iat� ce scrie în aceast� privin
�� frunta�ul transilv�nean At. M. Marienescu: “ Eu de aci, de 

la rîul Timi�ului, s� v� povestesc cum fra
�
ii români din Macedonia au ajuns pîn� la noi, ca �i 

destina
�
i de providen

��, ca s� ne fie spre ajutorul �i mîntuirea noastr�, c�ci mari necazuri, 
necazuri de secole, au ars inima noastr�. �i mare mîngîiere ne-au adus fra

�
ii no�tri din 

Macedonia. 
      “Pu

�
inii nobili români mai de frunte erau ca ame

�
i
�
i în epoca nou�, se leg�nau, oare c� sunt 

mai mult nobili maghiari sau mai mult nobili români? 
      „Poporul român în ora sc�p�rii sale se v�zu s�rac �i necult, �i f�r� frunta�i, care s�-l 
conduc� bine de a se folosi de darul libert��ii popoarelor. 
      “Iat� c� în aceast� or� se arat� pe terenul luptelor na

�
ionale �aguna �i Mocioni, apoi la 

fapte mari binef�c�toare �i Gojdu, îngeri ap�r�tori �i ajut�tori ai românismului. 
      “ Aceste familii sunt macedoromâne. Ele �i cu alte familii au p�r�sit în secolul trecut  
Macedonia �i au aflat alt� patrie, popor iar��i român ap�sat. Aci providen

�
a le-au dat rol ca s� 

se înal
�
e în fruntea celora care le cereau ajutorul �i au întins mîna de conduc�tori �i ajut�tori. 

      “Dumnezeu lucra neîncetat.” 
      La fel se exprim� �i Valeriu Brani�te: “Dar f�r� conduc�tori, ducea acest popor cea mai 
jalnic� via

��. 
      “Atunci ne-a adus Providen

�
a pe Aromâni, b�rba

�
i de vast� cultur�, cu profunde 

sentimente na
�
ionale, gata de lupt� �i jertf�, b�rba

�
i care punîndu-se în fruntea poporului 

nostru �i îndeosebi în fruntea îngenunchiatei biserici r�s�ritene, au înscris în istoria 
evolu

�
iunei noastre na

�
ionale una din cele mai glorioase pagini. 

      “S� amintim din cele multe numai trei nume: �aguna, Mocsonyi �i Gojdu. Închipui
�
i-v� c� 

am �terge aceste trei nume din istoria evolu
�
iunii noastre din veacul trecut �i întreaga noastr� 

istorie din acest veac ar aduce mult cu un balon din care s-a scurs hidrogenul. 
      “Oricît de mare ar fi fost nenorocirea care a alungat aceste familii harnice, cinstite �i 
credincioase de la vetrele lor str�bune, silindu-le s� ieie toiagul pribegiei în mîn� �i s� plece în 
lume, f�r� de a �ti unde vor ajunge, atît de mare a fost norocul nostru, c� vl�starii de ale 
acestor familii au dat peste noi, cei decapita

�
i �i punîndu-se în fruntea noastr�, ca urmînd unei 

misiuni divine, au devenit capii unui popor p�r�sit, conduc�torii no�tri, b�rba
�
i providen

�
iali, 

care ne-au scos din întunerec la lumin�, înscriindu-�i numele lor nu numai cu litere de aur, 
departe str�lucitoare, pe paginile Rena�terei noastre na

�
ionale, ci încrestîndu-le totodat� adînc 

în lespedile sufletului recunosc�tor al poporului nostru. 
     „ Noi nu avem st�zi o singur� institu

�
iune na

�
ional� mai de seam�, bisericeasc�, cultural�, 

politic�, care s� nu poarte timbrul acestei interven
�
ii superioare în evolu

�
ia noastr� f�r� de 

aceast� interven
�
ie.”10 



       

Str bunii, p rin ii i fra ii lui Emanuil Gojdu  
       
      De la Miskolc, o ramur� a familiei Gojdu a trecut dincolo de Dun�re, iar alta s-a a�ezat în 
p�r�ile Bihorului. Din aceast� ramur� bihorean� se trage Emanuil Gojdu. 
      Mai to

�
i biografii lui Gojdu (Ioan Lupa�, Todor Ne�, Nicolae Firu, etc.) consider� c� 

familia dinspre tat� este macedoromân�. Partenie Cosma îns�, în articolul publicat în 
Enciclopedia Român� despre Gojdu, consider� c� el era român ungurean din Bihor. 
Argumentele sale sînt: “Numele original de familie al tat�lui lui Gozsdu a fost deci 
“Popovici”. Fostul advocat din Arad, Ioan Popovici, fiul unui comerciant din Beiu�, 
descendent al unui preot Popovici din comuna rural� Didi�eni (cott. Bih�rii), afirma c� el este 
rud� cu Gozsdu. În toate afacerile mai momentoase îl consulta, de cîte ori mergea la Pesta era 
tot la Gozsdu, de asemenea Gozsdu cînd mergea la Arad era oaspele lui Popovici �i-l agr�ia 
cu “nepoate”. Din acestea, apoi din împrejurarea, c� comercian

�
ii macedoromâni to

�
i erau 

avu
�
i, iar tat�l lui Gozsdu a fost un negustor s�rac, de care n-a r�mas nici o avere, c� 

macedoromânii se c�s�toriau numai cu fete macedoromâne sau grece, iar mama lui Gozsdu a 
fost din familia Poyn�rescilor, care n-a fost macedoromân�, �i c� î�i cvalificau b�ie

�
ii numai 

pentru comer
�
, pîn� cînd acela de la care deriv� numele de familie “Popovici” desigur a fost 

preot, iar Manuil, fiul lui Atanasie Popovici sau Gozsdu era deja jurist cînd a murit tat�l s�u, 
se poate deduce cu pozitivitate, c� Manuil Gozsdu n-a fost de origine macedoromân, precum 
sus

�
in unii, ci a fost român ungurean din Cott. Bih�rii.” 11 

      “În lumina ultimelor investiga
�
ii asupra originii macedoromâne a lui Gojdu, a adus o 

valoroas� contribu
�
ie Nicolae Firu care în “lucr�rile de selec

�
ionare  a arhivei municipiului” 

Oradea, a identificat “un process de mo�tenire” între Atanasie Popovici-Gojdu, cu rudele lui 
Naum zis Ioan Popovici, unchiul lui Atanasie (T�nase Nastu Gojdu). Din aceste documente 
reiese c� Naum (Ioan) era frate cu Manoil� �i avea sor� pe Cioca (Zoi

�
a). Manoil� avea dou� 

case lîng� cetate, o pr�v�lie în care avea ajutor pe Atanasie, nepot de sor�. Din testamentul lui 
Manoil� Gojdu, redactat la data de 3 februarie 1790 în Oradea, reiese c� acesta avea trei copii 
(Sofia, Ioan �i M�riu��) c�rora le testeaz� averea, dar pe lîng� alte “dona

�
iuni” destinate 

s�racilor, las� nepotului s�u de sor� Atanasie, suma de 20 r.fl. 
       Zoi

�
a, sora lui Naum s-a c�s�torit cu Popovici, alias Gojdu Demeter, bunicul lui Emanuil 

Gojdu, avînd împreun� patru copii (Atanasie, Nicolae, Iuliana �i Mihai). 
      Toate acestea, contrazic p�rerea formulat� de Partenie Cosma care sus

�
inea c� “Popovici-

Gojdu ar fi de origine româneasc� din Bihor �i nu macedoromân�, avînd �i oarecare neamuri 
de preo

�
i în satul Didi�eni”. 

      Nicoale Firu arat� îns� c� numele de Popovici l-a adoptat Dimitrie cînd prin c�s�torie a 
intrat în familia Popovice�tilor care erau adev�ra�i macedoromâni. Numele adaptiv de 
Popovici îl utilizeaz� �i copiii lui Dimitrie (Atanase, Nicolae, Iuliana �i Mihai) pîn� cînd 
nepo

�
ii acestuia, adic� copiii lui Atanasie nu vor mai întrebuin

�
a numele Popovici, ci numele 

de Gojdu.”12 
       “P�rin�ii lui Emanuil Gojdu au fost: Athanasie Popovici-Gojdu �i Ana, fiica lui Dimitrie 
Poynar. Athanasie era negu

��tor de vite. Ana s-a n�scut la 1779. Nu se �tie hot�rît anul, cînd 
s-a cununat cu Athanasie Popovici Gojdu, dar se poate da cu socoteala, c� la vîrsta de 18-19 
ani, deci pe la 1797 sau 1798 se va fi m�ritat. 
      C�s�toria lor a fost binecuvîntat� cu 6 copii: Dumitru, Emanuil, Ioan, Simion, Vasile �i 
Gheorghe. Dumitru se va fi n�scut înainte de 1800. C� era mai mare decît Emanuil, �tiu dintr-
o scrisoare a lui de la 19 August, 1843, în care vorbe�te despre Emanuil ca despre un “frate 
mai mic” al s�u. 
      Cunoa�tem îns� precis ziua �i anul na�terii celui de al doilea copil [ 9 februarie 1802, 
Oradea n.n. - M.B], care  avea s� devin� cu timpul o binecuvîntare nu numai pentru casa 



p�rin�ilor s�i, ci pentru întreag� familia cea mare a neamului românesc. În matricola 
boteza

�
ilor din Oradea-Marea g�sim la 12 Februarie 1802 aceasta însemnare: “ Bot (ezat) �i 

cu Mir sau uns Prunc Manoil�. Tat�l Popovici Tanasie, Mama Ana, Na�a Kukuli Dimitreasa 
Malamoti. Prin Biuti Paroh.” 
      La 20 Aprilie 1804 s-a n�scut al treilea copil Ioan, despre care g�sim însemnarea la fel cu 
deosebirea, c� rolul de na�� la botez îl avea Bacicoe Kordo� Ana, iar ca preot a func

�
ionat 

Davidovici. 
     Al patrulea copil Simion s-a n�scut la 1 Septembrie 1813. Despre acesta se afl� în 
pomenita matricol� urm�toarea însemnare mai l�murit�: “S-au n�scut pruncul parte 
b�rb�teasc� în luna Septembrie ziua 1-a anului celui mai sus. Tat�l pruncului Gojdu, sau 
Popovici Atanasie �i muma Poinar Anna l�cuitori în Oradea-Mare. Sau botezat �i sau uns cu 
sfîntul Mir prin mine preotul Zaharie Davidovici, Administrator Parohiei Prot (opope�ti) 
Parohialnic a sf. Besearici care se afl� în Oradea, în luna �i ziua cea ce s-au pus supt anul, �i s-
au dat în sfîntul botez pruncului numele Simeon. Na�ul lui a fost Ecaterina so

�
ia lui Kukuli 

Georgie l�cuitori în V(arad) Olosi.” 
      În aceasta noti

�� g�sim pentru întîia� dat� lîng� numele de Popovici Atanasie �i pe acela 
de Gojdu, f�r� a ne putea da seama deplin, cum �i pe ce cale �i-a însu�it tat�l copiilor acest al 
doilea nume, care cu timpul avea s�-l înl�ture cu totul pe cel dintîi, întrucît doi dintre fiii lui 
(Dumitru �i Emanuil) nu întrebuin

�
eaz� mai tîrziu numele cel dintîi: Popovici, ci numai pe al 

doilea: Gojdu. 
      La 1 ianuarie 1815 s-a n�scut al cincilea copil: Vasilie, pe care l-a botezat preotul 
Gheorghe Vasilievici capelan; iar na� i-a fost “ Kukuli jup(�n) Malamati l�cuitoriu în Oradea-
Mare”. 
      În sfîr�it la 25 Aprilie s-a n�scut copilul al �aselea Gheorghie, botezat la aceea� lun� de 
preotul “Teodor duhovnic” avînd ca na� pe “Ecaterina nora lui Kukuli Demeter l�cuitoriu în 
Olosig”. 
      Dup� na�terea acestui din urm� copil, Ana so

�
ia lui Gojdu n-a mai tr�it decît 3 luni de zile. 

La 21 Iulie 1816 a murit �i a fost înmormîntat� a doua zi în “
�
entirimul de ob�te”. Aceasta 

întîmplare trist� pentru familia lui Atanasie Gojdu �i îndeosebi pentru soartea micilor s�i 
copila�i, a r�mas ve�nicit� în “Matricula reposa

�
ilor de la anul 1811 pîn� la 1827” sub 

num�rul 417 prin urm�toarele cuvinte: “Roaba lui Dumnezeu Ana muerea lui j (jupînu) 
Popovici Atanasie locuitorului în Oradea-Mare (ispovedindu �i mai nainte p�catele sale Mie 
preotului Prot(opop) Teodor duhovnic parohialnic al sfintei bisearici, chram Adorm. 
N�sc�toarei care se afl� în Oradea-Mare, �i s-au cuminecat cu sfintele Taine) au r�posat în 
luna iulie ziua 21, �i anul cel mai sus. �i s-au îngropat în p�mînt în luna �i ziua s-au pus supt 
anul, în 

�
entirim de ob�te. Prin mine Gheorghe Vasilevici capelan.” La mormîntul tinerei 

mame �i so
�
ii a fost a�ezat� la început o cruce de piatr� ro�ietic� purtînd o inscrip

�
ie 

ungureasc� de urm�torul cuprins: “Aici odihne�te Anna Poynar so
�
ia lui Atanasie Gojdu, a 

murit în al 37-lea an al vie
�
ii la 2 August 1816”. 

      Aceasta piatr� a fost înlocuit� mai tîrziu cu o cruce de marmor� sur� vine
�
ie, a�ezat� la 

mormînt de reprezentan
�
a “Funda

�
iunei Gojdu” în semn de recuno�tin�� fa�� de “memoria 

p�rin�ilor fericitului fundator.” Aci se spune c� Ana ar fi r�posat la 22 Iunie 1816. Avem deci 
trei date deosebite despre moartea mamei lui Gojdu. Desigur însemnarea din matricula 
r�posa

�
ilor este mai apropiat� de adev�r. Ziua de 2 August 1816 ar�tat� în inscrip

�
ia 

ungureasc� nu este decît indica
�
iunea, dup� calendarul Gregorian, corespunz�toare zilei de 21 

iulie, semnat� în matricul�, dup� calendarul iulian. Iar însemnarea zilei de 22 Iunie, pe crucea 
de marmur�, în loc de 21 Iulie s-a f�cut dintr-o v�dit� gre�eal�. Observ, c� piatra cu inscrip

�
ia 

cea ungureasc� se p�stra în prim�vara anului 1917 în curtea fostului secretar mitropolitan 
Nicolae Zigre (strada Be�ti nr.9) de unde socot, c� ar trebui ridicat� �i a�ezat� spre p�strare 
într-un loc mai potrivit sau lîng� biserica din Oradea-Mare sau la Consistor. 



      Dup� moartea so
�
iei sale Ana Poynar, Atanasie Gojdu împresurat de atî

�
ia copii 

nevîrstnici, de cre�terea c�rora nu se putea îngriji de ajuns din cauza îndeletnicirilor sale 
negu

��tore�ti, - la un an �i dou� luni s-a însurat cu v�duva Ana Rusca�. În “matricola 
cununa

�
ilor” (t. II. nr. 85) g�sim despre aceast�, a 2-a c�s�torie a lui Atanasie, urm�toarea 

noti
��: “1817 în luna Sept. Ziua 29. Dup� f�cuta de trei ori în biseric� vestire, neaflîndu-se 

nici o împiedicare, s-au logodit �i s-au cununat Mirele V�duvoiu Gojdu Atanasie l�cuitoriu în 
Oradea-Mare cu numita Mireas� V�duva Anna Rusca a lui Manoil Sterie l�cuitoriu în Oradea-
Mare, în luna �i ziua cea, ce s-au pus supt anul, prin mine preotul Meletie parohul besearicei a 
Sf.Adormiri care se afl� în Oardea-Mare. N�na�ul lui au fost Caterina muerea lui Kukulie 
Gheorghie l�cuitoriu în Olosig, care �i m�rturise�te cu mine Meletie Stanovici paroh în 
Oradea-Mare.” 
      Cu aceast�, a doua so

�
ie, a vie

�
uit Atanasie Gojdu pîn� la 23 Iulie 1821, cînd a trecut �i el 

la cele eterne, dup� ce s-a “ispovedit �i cuminecat cu sfintele Taine” la preotul Gheorghe 
Cojocnean, care la 25 Iulie l-a �i a�ezat spre vecinic� odihn� “în 

�
entirim de ob�te.” 

      Copiii lui nevîrstnici au r�mas deci orfani �i de tat� �i de mam�. Cei mai mari, Dumitru �i 
Emanuil, erau încîtva r�s�ri�i deasupra n�cazului, putînd s�-�i croiasc� ei în�i�i un rost în 
via

��. Cu numele lor ne întîlnim �i mai tîrziu, pe cînd despre ceilal
�
i n-au r�mas pentru 

posteritate �tiri mai de seam�.”13    
        “Nu s-a p�strat nici un fel de însemnare, cu ajutorul c�reia s� putem încerca m�car 
reconstituirea atmosferei de via

�� intim� familial�, în care î�i va fi petrecut Em Gojdu anii 
copil�riei. Dar e firesc s� admitem, c� tat�l s�u Atanasie, absorbit de întreprinderile 
negu

��toriei sale, nu era în stare s� dea destul� aten
�
iune �i problemei dificile a educa

�
iei 

copiilor s�i a�a de numero�i. Grijile gospod�riei �i ale cre�terii copiilor au r�mas deci în 
sarcina so

�
iei sale Ana c�reia dintre to

�
i copiii Emanuil îi va fi pricinuit cele mai multe �i mai 

senine bucurii nu numai prin firea sa blînd� �i duioas�, ci �i prin eminentele rezultate ale 
silin

�
ei sale la înv���tur�.(...) Totu�i buna îngrijire, ce a reu�it ea  s� dea fiului s�u Emanuil, a 

l�sat urme în caracterul profund religios �i în faptele de milostenie s�vîr�ite de el în cursul 
vie

�
ii. Nici în anii copil�riei, nici în cei de studiu Em. Gojdu nu pare a fi fost legat suflete�te 

atît de intim de tat�l s�u Atanasie, ca de mama sa Ana, pe care o pierduse atît de timpuriu, 
cînd el abia împlinise vîrsta de 14 ani. Aceast� constatare se întemeiaz� pe împrejurarea c� el 
a p�strat toat� via

�
a cu sfin

�
enie amintirea mamei sale, al c�reri nume îl pomenea adeseori cu 

înduio�are. Chiar �i în cuprinsul frumosului s�u testament s-a gîndit Em Gojdu numai la 
descenden

�
ii din familia mamei sale (Poynar) �i nu a f�cut nici o amintire despre cei din 

familia tat�lui s�u (Popovici-Gojdu). 
      De aci s-ar putea trage încheierea, c� la 4 Noiembrie 1869 cînd �i-a scris testamentul, nici 
unul dintre fra

�
ii lui nu mai erau în via

��. Ei vor fi murit f�r� urma�i c�ci astfel ar fi greu de 
admis s� nu se fi rev�rsat din marea lui d�rnicie m�car cîteva pic�turi �i pentru cre�terea 
nepo

�
ilor r�ma�i de la vreunul dintre fra

�
ii s�i. Punctul amintit din testament e de urm�torul 

cuprins: “La toate ajutor�rile ce se dau din aceast� funda
�
iune pe lîng� egal� qualifica

�
iune – 

s� aib� întîietate Poynarii din Bihor, ca se trag din neamul mo�ului meu dup� mam�, 
Dimitrie Poynar, dac� vor r�mînea credincio�i religiunei r�s�ritene ortodoxe.”14 

       Mai mul
�
i biografi ai renumitului scriitor Gozsdu Elek, afirm� c� el ar fi nepotul lui 

Emanuil Gojdu, fiind copilul fratelui s�u cel mai mare, al lui Dumitru Gojdu.15 

            De altfel Gozsdu Elek între anii 1874-1878 a fost bursier al Funda
�
iei Gojdu. În aceast� 

perioad� î�i continu� studiile juridice la universitatea din Pesta.16 Cred c� r�mîn înc� multe 
detalii de cercetat, în ceea ce prive�te rela

�
ia de rudenie între Emanuil Gojdu �i Gozsdu Elek. 

      “Evident deci, c� Em. Gojdu a p�strat pîn� la sfîr�itul vie
�
ii o amintire pioas� mamei sale, 

precum �i familiei, a c�rei odrasl� a fost mult sdruncinata �i atît de timpuriu r�posata Ana, 
fiica lui Dimitrie Poynar. Dovad� c� pîn� la vîrsta de 14 ani aceast� mam� l-a ocrotit cu toat� 
dragostea ei, îndrumîndu-i cu în

�
elepciune pa�ii pe c�r�rile vie

�
ii. Dac� el a devenit un suflet 



generos, un mare binef�c�tor al bisericii �i al na
�
iunii române, o parte din merit se cuvine s� 

fie pus� în socoteala îngrijitei educa
�
ii ce a primit de la evlavioasa �i vrednica sa mam�, Ana 

Poynar.”17 
       

      Tîn�rul Emanuil Gojdu �i-a petrecut copil�ria în ora�ul natal, împreun� cu ceilal
�
i cinci fra

�
i 

ai s�i. A început s� înve
�
e carte la �coala primar� ortodox� româneasc� din Oradea, continuînd 

Gimnaziul Superior Premontori tot acolo.”Emanuil Gojdu a urmat �coala secundar� în Oradea 
la liceul premonstratens �i în Pojon, dup� afirma

�
iile lui Partenie Cosma. Din lipsa 

matricolelor n-am putut copia foaia matricol� a elevului Emanuil. Era nevoie de aceast� 
verificare, deoarece Márki Al. – în general bine informat – sus

�
ine c� liceul l-ar fi terminat în 

Eger ceea ce ar îng�dui urzirea unei noi ipoteze asupra familiei Gojdu” – scrie Teodor Ne�.19 

Nu numai în lucrarea lui Márki Sándor18 se afirm� c� Gojdu a terminat liceul catolic la Eger, 
ci el însu�i,  în 1833 cînd scrie o cerere împ�ratului Francisc al II-lea pentru a ob

�
ine func

�
ia 

de cenzor la Tipografia din Buda, î�i anexeaz� diplomele ob
�
inute. Din acestea reiese, c� în 

anul �colar 1819/20 a terminat liceul catolic din Eger cu urm�toarele rezultate: “Ex 
Metaphysica et Philosophia Eminens. Ex Physica Primae. Ex Oeconomia Rurali et Historia 
Naturali Eminens. Ex Historia Universali Primae. Ex Mathesi applicata Eminens. In studio 
linguae Hungaricae Eminens.“20 Cum a ajuns Emanuil Gojdu  la Eger �i de ce aici a terminat 
liceul ? Nu se �tie. În orice caz, studiind coloniile greco-valahe din Ungaria secolului al 
XVIII-XIX-lea, putem afirma, c� la Eger era o puternic� colonie greco-sîrb�-valah�. Aici 
printre inscrip

�
iile funerare din 1790 se afl� numele al unui Gozsdu János. Se presupune c� ar 

fi descendent al familiei Gojdu care a pornit din Miskolc.21 Se �tie c� o ramur� a familiei s-a 
a�ezat dincolo de Dun�re (poate c� au ajuns la Eger?), iar cealalt� în Bihor. Ce rela

�
ii au fost 

între membrii familiei ? Nu putem da un r�spuns afirmativ. 
      Emanuil Gojdu dup� absolvirea gimnaziulul î�i continu� studiile la Academia de Drept 
din Oradea între anii 1820-1821 �i la Academia de drept din Pojon (Bratislava) 1821-1822, 
unde a fost atras de faima apreciatului profesor Paul Slemnici, �i a continuat la Universitatea 
din Pesta. Aici, în 1824 a ob

�
inut diploma de avocat.  

  



Via a public  a lui Emanuil Gojdu  i rela ia lui cu colonia 
macedoromân  din Pesta 

 
Salonul literar al lui Vitkovics i Grabovsky 

 
      Dup� ob

�
inerea diplomei de avocat, în 1824, Emanuil Gojdu a intrat ca stagiar în biroul 

avocatului sîrbo-maghiar Vitkovics Mihály din Budapesta, f�cînd aici practica cerut� timp de 
trei ani. Cunoscutul avocat Vitkovics avea cîte 5-6 stagiari (patvarista) în biroul s�u, cel 
învrednicit de mai mult� încredere din partea sa era tocmai Emanuil Gojdu.22 Cu cî

�
iva ani 

mai înainte tot la Vitkovics  �i-a f�cut practica de avocat �i Deák Ferenc.(Precum am încercat 
s� document�m, Gojdu a terminat gimnaziul la Eger. Din acest timp a trebuit s� cunoasc� 
familia sîrb� Vitkovics, fiindc� Vitkovics Mihály s-a n�scut în acest ora� în 1778. Aici a slujit 
la biserica sîrbo-greac� ca preot bunicul �i tat�l scriitorului. Tat�l s�u, Vitkovics Péter, numai 
în 1803 a ajuns ca preot la Buda unde a func

�
ionat pîn� la moartea sa survenit� în 1808. 

Vitkovics Mihály se reîntorcea foarte des la Eger. În acest ora� exista o convie
�
uire sîrbo-

greceasc�. În 1775 erau 102 sîrbi, 138 greci �i 147 macedoromâni. Conscrip
�
ia din 1785 

noteaz� 93 de case ortodoxe, �i afl�m de aici c� erau 2 preo
�
i ortodoc�i. Ca �i în cazul 

Budapestei �i aici erau disensiuni �i neîn
�
elegeri între greci �i sîrbi. În 1817 exist� o list� unde 

credincio�ii sînt enumera
�
i pe baz� de na

�
ionalitate: 28 sîrbi, 14 greci �i 12 macedoromâni. La 

mijlocul secolului al XIX-lea erau cam 150 de ortodoc�i Grecii s-au asimilat destul de repede, 
preo

�
ii erau totdeauna sîrbi. Biserica ortodox� s-a construit între 1784-86, publicul o denumea 

“rácz templom”.23 Aceasta func
�
ioneaz� �i ast�zi ca biseric� sîrb�, aici este amenajat muzeul 

memorial Vitkovics Mihály. Precum am amintit mai sus, aici a tr�it �i a fost înmormîntat în 
1790 un anume Gozsdu János.) Vitkovics fiind �i un scriitor cunoscut, avea rela

�
ii bune de 

prietenie cu litera
�
ii din capitala Ungariei. Tîn�rul Gojdu a avut prilejul s� cunoasc� în casa 

superiorului s�u pe scriitorii frunta�i de atunci, cum erau Kazinczy Ferenc, Virág Benedek, 
Berzsenyi Dániel, Fáy András, Kisfaludy Károly.24  Ace�tia  i-au îndrumat primele încerc�ri 
de a scrie versuri ale lui Gojdu, debutînd în 1826 cu cîteva poezioare în limba maghiar� în 
paginile revistei Szépliteratúrai Ajándék.(v. Anexe.) Ace�ti scriitori maghiari erau anima

�
i de 

lozinca: “Prin limb� se conserv� o na� iune.”25 
 
      Paralel cu aceste încerc�ri literare în limba maghiar�, Gojdu face cuno�tin�� cu o serie de 
intelectuali români din Pesta, �i prin ei cu aspira

�
iile culturale ale românilor din Monarhie. 

Locul de întîlnire a intelectualilor, a membrilor coloniei macedoromâne din Pesta �i 
studen

�
ilor români era casa macedoromânului Atanasiu Grabovsky.”El s-a abonat la toate 

publica
�
iile noi în domeniul istoriei �i limbii aromâne, îndeosebi la Gramatica Daco- Romana 

sive Valachica  a lui  Ioan Alexi, viitorul episcop unit de Gherla în Transilvania  �i  la Scurt 
apendice la istoria lui Petru Maior (Buda, 1828) de Teodor Aaron. Atît Grabovszky cît �i 
so

�
ia sa au activat în via

�
a social� a comunit��ii lor: el ca îndrum�tor al diferitelor eforturi de a 

ob
�
ine egalitate pentru aromâni în conducerea Bisericii Ortodoxe “greco-valahe” din Pesta, iar 

so
�
ia sa ca pre�edint� a Societ��ii Femeilor Macedo-Române din Budapesta, care a fost 

organizat� în 1815 în primul rînd pentru promovarea educa
�
iei în limba matern�. Mai mult, 

casa lor a devenit locul preferat de întîlnire al românilor din toate p�r�ile monarhiei 
habsburgice, precum �i din principatele Moldovei �i ��rii Române�ti. Între cei care le-au fost 
oaspe

�
i s-au num�rat Petru Maior, Damaschin Bojinc�, istoric din Banat, �i membri ai familiei 

Golescu, care vor avea mai apoi rol proeminent în revolu
�
ia de la 1848 din �ara Româneasc�. 

Ei n-au f�cut nici o distinc
�
ie între aromîni �i ceilal

�
i români, ci i-au tratat pe to

�
i ca membri ai 

aceleia�i na
�
iuni, indiferent de grani

�
ele politice. De exemplu, Graboszky a f�cut în mod 

generos dona
�
ii Bisericii Ortodoxe din Transilvania. În 1813 a contribuit cu 100 de guldeni la 



fondul pentru construirea unei re�edin
�
e episcopale la Sibiu, în care str�nepotul s�u, acum în 

vîrst� de cinci ani [Andrei �aguna  n.n. –M.B.], va locui mai tîrziu. 
      Timp de aproape un sfert de veac, Grabovszky a fost implicat în controversa dintre grecii �i aromânii din Pesta pe tema conducerii comunit��ii greco-valahe. Cea mai mare parte a 
secolului al XVIII-lea grecii au fost cei care au dominat, îns� pe la 1800 aromânii i-au întrecut 
ca num�r �i au devenit o for

�� mai dinamic� în via
�
a cultural� �i de afaceri a comunit��ii. �i 

unii �i al
�
ii î�i d�deau seama de rezultatele unei sporite con�tiin�

e na
�
ionale �i ca urmare 

disputele lor au devenit neobi�nuit de înver�unate �i de intransigente. În 1808 Graboszky a 
reprezentat pe români în încercarea de a avea serviciile religioase atît în limba lor, cît �i în 
limba greac�. În 1820, ca director financiar al �colii valahe întemeiat� cu nou� ani în urm�, a 
reprezentat din nou na

�
iunea sa într-o disput� major� cu grecii, de data aceasta în leg�tur� cu 

folosirea �colii comune. El �i colegii s�i au obiectat în mod energic la preten
�
iile permanente 

ale grecilor de a avea prioritate în chestiunile comune �i au ar�tat c� na
�
iunea valah� posed� 

propriile ei calit��i care merit� s� fie exprimate �i dezvoltate. În 1835 Grabovszky s-a aflat 
printre acei aromâni care au participat la o întrunire comun� cu grecii, convocat� de c�tre 
episcopul de Buda �tefan Stancovici, pentru a încerca s� restabileasc� pacea în comunitatea 
ortodox�.” 26  
      Grabovsky era un om de prestigiu, influent, bogat, prieten cu boierii din Principate, mai 
ales cu fra

�
ii Gole�ti, avea bune rela

�
ii cu magna

�
ii maghiari, era considerat ca mecenatul 

publica
�
iilor române�ti. În atmosfera spiritual�, impregnat� de concep

�
ia istoric� �i lingvistic� 

a �colii Ardelene, s-au întîlnit în salonul literar al lui Grabovsky numero�i litera
�
i �i oameni 

de cultur� român�, între care Petru Maior, Samuil Micu Clain, Damaschin Bojinc�, Dimitrie �ichindeal, Moise Nicoar�, �tefan P. Neagoie, Teodor Aaron, Emanuil Gojdu, Eftimie 
Murgu, Petru Moaler Câmpeanu, Andrei Mocioni, Constantin Lecca, Paul Vasici, Partenie 
Cosma, Zaharie Carcalechi, etc. Grabovsky 

�
inea leg�turi �i cu românii din Principate, avea 

rela
�
ii strînse cu fra

�
ii Gole�ti, care treceau des pe la el.27  

      Din ini
�
iativa lui Grabovsky �i a prietenilor s�i se tip�reau c�r�i române�ti la Tipografia 

din Buda. O serie de manuscrise aromâne�ti, p�strate în Biblioteca Academiei Române, au 
apar

�
inut lui Grabovsky. În casa lui, pe lîng� subiecte cultural-literare, se mai dezb�tea �i 

spinoasa problem� a bisericii românilor din Banat �i Ungaria, care era subjugat� de ierarhia 
sîrb�.26  Vestea lui Grabovsky �i a meritelor sale ajungînd pîn� la curtea din Viena, împ�ratul 
Francisc I. l-a numit “Nobil de Apadia”.  
       În acest timp, Gojdu a legat o trainic� prietenie cu nepotul lui Atanasiu Grabovsky, tîn�rul 
student la Drept, Anastasiu �aguna, viitor mitropolit al Ardealului. 
      Mediul cultural �i religios în care a tr�it i-au conturat înc� din tinere

�
e lui Emanuil Gojdu, 

o personalitate profund ata�at� de interesele na
�
iunii sale. Educa

�
ia aleas� �i calit��ile sale 

deosebite au stîrnit în curînd admira
�
ia contemporanilor. În 1825, pe cînd Gojdu avea doar 23 

de ani, avocatul român din Pesta, Teodor Serb, îi m�rturise�te într-o scrisoare lui Moise 
Nicoar� c� în capitala Ungariei sînt pu

�
ini români de încredere “în trebile noastre critice”, 

recunoscînd c�: “Unul totu�i, socot a-i putea da crez�mînt, adec� lui Emanuil Gozsdu advocat 
în der Krutz-Gasze, im Legradisdun Hans. Acesta-i Român din Oradea Mare, b�rbat cu bune 
temeiuri �i c�tr� Români tare înv�p�iat.”28 
 

Gojdu – colaborator la “Biblioteca româneasc ” i la Calendarul lui 
Niagoie 

 
     Gojdu a fost, de timpuriu, colaborator �i sprijinitor al unor publica

�
ii române�ti. El se afla 

printre cei care sprijineau apari
�
ia tip�riturilor române�ti, editate la Buda.  Frecventarea casei 

prietenului s�u Atanasiu Grabovsky îl pune în leg�tur� cu scriitorii români grupa
�
i în jurul 

primei reviste literare române�ti “Biblioteca româneasc�”, publicat� �i redactat� de 



macedoromânul Zaharie Carcalechi, ”ferlegherul de c�r�i a cr�e�tii �i mai marei tipografii din 
Buda a Universit��ii Ungariei”. Aceast� revist� a ap�rut mai întîi sub forma unui mic volum, 
f�r� prea mare însemn�tate în 1821 �i reprezint� de fapt prima tip�ritur� româneasc� de acest 
gen. Con

�
inutul ei e destul de variat: literatur�, istorie �i articole de popularizare a �tiin�

ei, de 
propagand� cultural�, informa

�
ii, îndrum�ri practice �i variet��i. “Revista î�i dobînde�te 

notorietatea mai tîrziu, în 1829-1830 �i 1834, cînd Carcalechi, reu�e�te s� scoat� nou� 
numere, patru în primii doi ani, restul în ultimul an. În inten

�
ia sa, dup� cum se poate constata 

din planul împ�rt��it, aceast� oper� trebuia s� fie un fel de enciclopedie. Pe parcurs, ea �i-a 
schimbat pu

�
in profilul, apropiindu-se de tipul revistei. A fost ceva intermediar între un 

lexicon de cuno�tin�e �i un periodic. Îns�, a�a cum s-a prezentat, cu toat� modestia sa ca 
realizare publicistic�, ea a circulat, avînd un însemnat num�r de abona

�
i atît în Transilvania, 

cît �i în principate. C� a avut oarecare successne arat� faptul c� primele ei numere se 
retip�resc dup� cinci ani, datorit� interesului ce l-au de�teptat �i abilit��ii editorului s�u, un 
maestru în a-�i asigura sprijinul celor mari, c�rora le dedic� pe rînd, prin formule ditirambice, 
cîte un num�r al “Bibliotecii”. Atît primul volum din 1821, cît �i cele urm�toare s-au publicat 
la Buda, în tipografia universit��ii de acolo. 
      F�r� s� fi corespuns tuturor a�tept�rilor, în special ale celor din Muntenia �i Moldova, care 
se pare c� au pregetat s� se aboneze în num�r mai mare în 1829 – de aici apelurile mai dese 
c�tre ei -, “Biblioteca româneasc�” a �tiut s�-�i însu�easc� cerin

�
ele �i idealurile epocii, 

oglindind îndeosebi aspira
�
iile românilor din fosta monarhie austriac�. Continu� cu mijloace 

intelectuale proprii mult mai reduse, îns� într-un spirit mai dinamic �i mai practic, str�dania �colii ardelene de a ridica neamul românesc. E însufle
�
it� de acela�i ideal al lumin�rii, 

militînd mereu în favoarea culturii �i a r�spîndirii de cuno�tin�e în rîndurile poporului nostru. 
E tema de baz� a programului cu care se prezint� editorul în fa

�
a lectorilor s�i �i în 1829. În 

acest scop, el cere cona
�
ionalilor înst�ri�i, îndeosebi boierimii din principate, s� promoveze 

instruirea prin instituirea de funda
�
ii, care s� tip�reasc� scrieri române�ti, �i prin crearea de 

burse de studii pentru tinerii merituo�i, dînd chiar exemple concrete în aceast� privin
��. 

Sîntem în vremea cînd nu atît dania, cît ini
�
iativa contelui Széchenyi în favoarea culturii 

maghiare a suscitat o adev�rat� întrecere între  cei de sus în Ungaria. “Biblioteca româneasc�” 
reproduce lista donatorilor maghiari pentru a incita �i pe cei de peste Carpa

�
i s� fac� la fel. Tot 

în acest scop ea public� mai multe testamente reale sau fictive, care cuprind importante legate 
în favoarea �colilor �i a institu

�
iilor culturale. În vederea promov�rii bunelor înv���turi �i a 

cuno�tin�elor folositoare, editorul mai d� la sfîr�it (pe ultima pagin� �i pe coperte) lista c�r�ilor 
române�ti ap�rute în ultima vreme �i cîteva re

�
ete practice. 

      Carcalechi nu s-a limitat numai la acest aspect intelectual, ci, ca �i înainta�ii s�i, a n�zuit, 
în spiritul didactic al luminilor, s� ajute �i la buna orînduire a vie

�
ii de toate zilele: la 

îndreptarea moravurilor, denun
�
înd obiceiurile rele (jocul de c�r�i) �i f�cînd elogiul purt�rilor 

frumoase. În linii mari, “Biblioteca româneasc�” pare a nu se îndep�rta de ace�tia nici în ce 
prive�te idealurile social-politice. Într-un scurt articol introductiv, conducerea ei, dup� ce 
relev� foloasele pe care le aduc publica

�
iile (sporesc cuno�tin�ele, înnobileaz� sufletul, 

distreaz� pe cititori), asigur� oarecum st�pînirea c� va promova devotamentul c�tre împ�rat �i 
patrie, dragostea c�tre aproapele, ascultarea de domni �i boieri, spiritul de împ�ciuire �i cel 
ost��esc la caz de nevoie.”29 

      Utilitatea revistei face ca autorul ei în 1829 s� �i-l asocieze ca ajutor pe Damaschin 
Bojinc�, “la înalta tabl� cr�iasc� a Ungariei jurat notarius”. B�n��eanul Bojinc�, viitorul 
jurisconsult, reorganizator al �colii din Moldova, profesor al Academiei Mih�ilene, ministrul 
de justi

�
ie al Moldovei �i autor al mai multor scrieri, o va redacta aproape în întregime. Mai 

colaboreaz� la revist� G. Cuciuranu (moldovean, aflat pe vremea aceea la studii la Pesta), 
Constantin Lecca (bra�ovean, în acea�i situa

�
ie), avocatul �i mecenatul Emanuil Gojdu, �i în 

special Ioan Maiorescu (student teolog în anul IV, semnînd cu numele de Ion Trifu).30 



      La sfîr�itul anului 1829, în al treilea volum al acestei reviste (pag. 31-36), Gojdu public� un 
vibrant apel adresat cititorilor din �ara Româneasc� �i Moldova cu rug�mintea de a spijini 
literatura �i de a iubi limba român�. Titlul apelului, pe care îl red�m în întregime era 
urm�torul: 

 
“Cuvîntare de rug�ciune a Na�iei Române�ti c�tr� str�luci�ii Boeri a ��rii Române�ti �i a 

Moldaviei, întocmit� de E m a n u e l  G o z s d u 

 
                                                                 Vincet amor Patriae Virg. Aen. L. IV 
 
                                                                            Va învinge amorul Patriei Virg. Eneid. K. IV. 
      Amorul sau dragostea c�tr� Patrie �i c�tr� sine însu� au ridicat pe neamuri pîn� la cel mai 
înalt punct al m�rirei. Per�ii, de a c�rora putere alte neamuri se cutremura; str�lucirea 
Grecilor, pe care razele blînde �i înfrico��toare Romanilor putere, care pre toat� lumea scutura �i mîna lumea pîn� acum n-au cunoscut, au fost fructul numai a înv�p�iatului zel a Patrio

�
ilor, 

cari arzînd de pofta spre laud� �i m�rirea Neamului �i a Patriei sale, cu îns��i a sa personal� 
c�dere, pentru bunul patrioticesc au lucrat �i bucuros s-au jertfit. Nici una Na

�
ie au putut oare 

cîndva s� ajung� la apriat� �i adev�rat� str�lucire, unde fiii Patriei mai mult au iubit �i mai 
tare au pre

�
uit îns��i binele s�u, decît pre cel de comun (ob�te), �i numai acel Timp se putea 

numi aurit, în care Patrio
�
ii se întrecea, cu îns�� a sa sc�dere, a se pune jertf� pe altarul Na

�
iei �i a Patriei. Atunci înflorea Patria, care ca o bun� n�sc�toare mam� au întins fericirea sa �i 

preste fiii s�i, cari pre ea au r�dicat-o. Atunci înflorea Neamul, �i cu dînsul pe stîlpul M�rirei �edea fiii Patriei, a c�rora nume cu binecuvîntarea tuturor fiilor Neamului în c�r�ile cele 
deapururea fiitoare s-au însemnat prin �tiitorii de a pre

�
ui m�ritele fapte urm�tori, �i a c�rora 

virtute �i dup� prefacerea trupurilor lor în cenu��, au vie
�
uit, �i deapururea pîn� atunci va 

vie
�
ui, pîn� cînd întru atîta nu se vor strica inimile omenirei, cît s� înceap� a pre

�
ui r�otatea, 

iar� pe virtute a o urî. Cu însutite puteri se lupta atunci tot patriotul cu vr�jma�ul Patriei, 
pentruc� cel mai însufle

�
it Genius, adec�: Amorul sau iubirea c�tr� Neam �i Patrie îi pov��uia 

inima, mintea �i vitezele bra
�
e. Aceasta, numai aceasta au n�scut pe nemuritorii Iroi ai 

Neamurilor, c�rora mul
��mitorii urm�tori cu sfînt� reverin

�� înal
�� m�estre statue (stîlpi); 

atunci, numai atunci s-au putut zice prin minunatul de lume Poet�: “Va învinge Amorul 
Patriei”.  
      Amorul c�tr� Patrie �i Na

�
ie dou� ramuri de c�petenie avînd, numai în a�a mod poate 

r�dica pre o Na
�
ie între celelalte, dac� întru amîndou� poate înapoi pre altele. Generoasa 

hot�rîre spre orice p��ire înalt�, �i  vitezele iroice�ti fapte au l��it puterea �i au m�rit st�pînirea 
Neamului; iar� iubirea limbei patriotice�ti, �i prin aceasta cultivitele �tiin�

e, cî�tig� adev�rata 
pre

�
uire a Na

�
iei, înc� �i înaintea acelor Neamuri, care cu ochi pism�tere

�
i se uit� la puterea ei. 

Aceasta l��e�te pl�cutele raze a lumin�rii �i a culturii spre toat� Na
�
ia, �i face pre �eara sa 

Patria �tiin
�
elor �i a sufletelor mari. 

      Prin aceasta au ajuns vechii Greci la cel mai nalt punct de m�rire, �i pentru aceasta cu 
reverin

�� îi cinstea lumea. Tocmai iubirea �tiin�elor � i a limbei na� ionale au fost cea mai mare 
cauz�, de s-au subpus mai toate 

�
inuturile lume�ti Romanilor, care pîn� la adev�rata deplinire 

cultivînd limba patrioticeasc�, au f�cut-o pl�cut� �i Neamurilor celor altor puteri subpuse, �i 
au f�cut-o �i cestora limb� mumeasc�, prin care apoi din zi în zi cre�tea puterea �i m�rirea 
Neamului lor. 
      Ci s� privim �i la soartea floritoarelor de ast�zi Neamuri: Anglia, Fran

�
a �i �eara 

Nem
�
easc� pre lîng� toat� patrioticeasca sa jertvire, pîn� atunci tot în cel mai adînc întunerec 

r�t�cea, pîn� cînd n-au întrodus în toate trebile publice, �i în �coale, în care se cre�te tinerimea 
spre fericirea Patriei, în locul limbei Latine, pre îns�� limba sa cea mumeasc�; pre care apoi 
cu decurgerea timpului la a�a deplinire au adus-o, cît scrisele în limba lor c�r�i de �tiin�

e �i 



lumin�toare, a�a se cetesc de toat� lumea, precum oarecînd se cetea ale Romanilor �i ale 
Grecilor. 
      De acolo vine aceea, c� de�i pu

�
ine Neamuri se pot l�uda cu atî

�
ia Iroi, cu cî

�
i de la natur� 

viteaza Na
�
ie ungureasc�, a c�reia înn�scutul amor c�tr� Patrie �i însu�ita generositate, 

gemînd pîn� în a optsprezecelea veac sub tristul jug a unei limbi streine, au negrijit a cultivi �i 
netezi pre îns�� limba sa cea mumeasc�. �i de aceea a�a de pu

�
in loc cuprinde Literatura 

ungureasc� între înv��atele Neamuri Europene�ti, cît cu mult mai luminat �i mai str�lucit ar fi 
putut cî�tiga naltele talente ungure�ti limbei patriotice, dac� s-ar fi sîrguit pre dînsa a o cultivi, 
a o deplini, �i a o l��i; dac� ar fi scris �i ar fi înv��at �tiin�

ele, de care Ungurii deapururea 
iubitori au fost, în îns�� limba sa cea  mumeasc�. Carele zel despre iubirea limbei Na

�
ionale 

b�r�b�rindu-se cu mai multe nalte �i de vecinic� urmare vrednice fapte, ar fi f�cut pre Nobila 
ceast� na

�
ie pîn� în norocosul acest veac, în care luminarea �i cultivirea limbelor se vede a fi 

preste tot St�pînitoriu Palent�, ar fi f�cut-o zic de cel mai str�lucit �i mai puternic Neam. 
      �i numai acesta e cel mai de c�petenie al meu scop, iubit� Na

�
ie! A 

�
î
�
a în voi vrednicilor 

str�nepo
�
i a vesti

�
ilor Romani, cari pre 

�
iitoarele în multe sute de ani tic�loase necazuri 

iroice�te le-a
�
i învins; a de�tepta zic o înboldire de bine aduc�toare �i un foc sfînt patrioticesc 

c�tr� Limba noastr� cea mumeasc�! – O ! dulce n�dejde ! Acesta e numai unul meu scop de 
c�petenie. – Rabd�-m� dar� a vie

�
ui cu m�rea

�
a acea laud� �i cu fericirea acea mîngîere, ca s� 

pot ajunge cu drept doritul scop Na
�
ional! 

      În toate p�r�ile geme sufletul Neamului nostru într-un întunerec înfior�tor; trist� dormitare 
sau somn a cotropit naltele Române�ti talente; s-au mai stins oarecînd din lume adoratul (cu 
reverin

�� rugatul sau cinstitul) Neam Roman, �i cînd to
�
i ceilal

�
i credincio�i fii ai lui adec� 

Frîncii, Italianii �i Spanii înfloresc, numai noi, numai noi Românii, pre cari Roma în cel mai 
c�lduros al s�u sîn ne-a purtat, cari cei mai de-aproape a Mamei noastre Roma urm�tori 
sîntem, numai noi, zic, s� gemem în desele m�r�cini a întunerecului? Ci numai acum, acum 
începe groaznica noapte a se despica – înfiorata a oarbei ne�tiin�

ei întunecime a se r�sipi, �i cu 
zbur�toare s�ge

�
i se arat� printre raze lucitoare s�patul mormînt al Neamului. Acolo, acolo în 

acea groap�, pe care prin negrijirea cultivirei de limba sa �i-au g�tit-o, acolo dimpreun� cu 
limba va putrezi sufletul �i estimea Neamului, - dac� acum, cînd se poate, nu se va încuraja 
lenevirea. 
      Înc� mai o n�dejde, mai o încredin

�
are revars� sup

�
irile sale raze, sub scînteia cea mai din 

urm� a aceia zace înfrico��toarea �i surp�toarea moarte a Neamului. – Marele voastre suflete, 
m�ri�ilor �i spre multe puternicilor Boeri, Voi vesti

�
ilor urm�tori a marilor Str�mo�i Romani, �i spre facerea de bine aplecata voastr� fireasc� sim
�
ire, �i na

�
ionala deosebita iubire – aceasta, 

aceasta una înc� e n�dejdea sc�p�rii Neamului de perire. De nu te vei îndura, iubit� Na
�
ie, 

spre tine singur�, te îngropi însu�i prin neascult�toarea ta de rug�ciune inim�. 
      Pentru c� ce este perirea unui Neam, cînd nici de un vr�jma� nu se nep�ciue�te �i alte 
primejdii nu-l apas�, decît perderea limbei Patriotice, �i adev�rata îngropare în mormîntul 
întunerecului �i a ne�tiin�

ei? Îns� cu perderea limbei îi piere �i numele, piere �i singur neamul, 
ca s�-i fie moartea deplin�, despre care mii de exemple avem. Voi dreptelor Stîlp�ri 
Române�ti, voi adev�ra�ilor Str�nepo

�
i a mult vesti

�
ilor Romani a

�
i înfrînt pe vr�jma�i, cari v� 

am�run
�
a deapururea stingere; a

�
i învins popoarele cele mai barbare; a

�
i surpat pe de multe 

veacuri ap�s�toarele primejdii; a
�
i p�strat averile voastre  în proprietate nem�rginit�; 

totdeauna a
�
i 
�
inut în vioroas� floare pe vrednica de dulce pizmuire Libertate a persoanelor 

voastre; ave
�
i 
��ri, ave

�
i dou� Principaturi binecuvîntate de Dumnezeu; ave

�
i din însu� sînul 

Na
�
iei voastre dou� C�petenii st�pînitoare; ave

�
i Patrii fericite, care cu însu� p�mîntul Hanaan 

se pot b�r�b�ri; ave
�
i o limb� na

�
ional� dulce �i preapl�cut�, care e cea mai credincioas� �i cea 

mai deaproape fiic� a vechei limbi Romane; deci cu în�scuta voastr� generositate ve
�
i învinge �i pre acele greut��i, care sînt înzelate cu cultivarea limbei voastre, numai s� o iubi

�
i pe dînsa, 

c� cu lapte de Amazon Roman a
�
i supt-o �i toat� pic�tura de sînge, ce bate în vînele voastre, 



se trage din marele acel neam a c�ruia �i cel mai mic cet��ean cu înv�p�iat� inim� �i-au jertfit 
via

�
a �i toate averile pentru binele Patriei, �i pentru lauda Neamului s�u. 

      Nu cugetar��i generoaselor Suflete, c� aceste greot��i vor fi neînvinse, nu! �i numai de ve
�
i 

vrea, crede
�
i, c� nici un Neam au putut face aceasta a�a de lesne, ca dulcele Neam Românesc, 

pre a c�ruia polire sau cultivire u�oara 
�
es�tur� a limbei, asem�narea acesteia cu limba Latin�, 

sorori-se cere, ca voi, vrednicilor Patrio
�
i Boeri! de dup� credincioasa c�tr� dînsa fiasca 

iubire, s� face
�
i o micu

�� jertf�, carea dulcei voastre mame adec� Na
�
iei din marele averi a da 

pute
�
i; înc� �i aceea cu dreptul se pofte�te, ca ar�tîndu-v� fii mul

��mitori Na
�
ionalei voastre 

limbi, cu care toat� lumea v� laud� �i v� m�re�te, s� ajuta
�
i scrierea �i tip�rirea c�r�ilor în 

limba Patrioticeasc�, s� le ceti
�
i cu bucurie �i s� le face

�
i cunoscute dulcei voastre Na

�
ie; pre 

înv��a�ii Neamului s�-i patroni
�
i, �i favorisindu-i s�-i scuti

�
i, întizîndu-le mîn� de ajutor �i 

dîndu-le  ocazie (prilej), ca pl�cutele a sudorilor sale fructuri, s� le dea spre folositoare gustare 
Neamului s�u. 
      A�a va înflori Na

�
ia noastr�, a�a î�i va cî�tiga loc între celelalte Neamuri înfloritoare sau 

cultivite. �i acuma e timpul cel mai îndemînat, cînd au dat mîngîioasa pace Neamului nostru 
siguritatea Legilor sau a Privilegiilor, a persoanelor �i a averilor: deci nu trece

�
i aceasta cu 

vederea, nu negrijire
�
i acea bunî ocazie, care spre binele de ob�te e cu totul îndemînat�, �i ca 

umezitul cu sudorile Neamului Pom mai curînd s� înfloreasc�, p��i�i mai nainte cu inim� 
dreapt� pe calea început� �i ve

�
i ajunge la pusul afar� spre dobîndire scop, adec� la întreaga 

norocire. 
      Aceasta e cea mai înv�p�iat� a mea Na

�
ional� dorire, aceasta cea mai înalt� �i mai 

ap�s�toare a vie
�
ii noastre sim

�
ire �i a tuturor cugetare, �i de voi putea ajunge aceasta în cît de 

mic� parte, sau înc� în atîta, cît prin descoperirea cugetelor mele acestora s� pot în unii 
Patrio

�
i mai vîrtos în aceia, de la cari nu pu

�
in atîrn� via

�
a �i înflorirea limbei Na

�
ionale, cît de 

mic� îmboldire �i înv�p�iare a
�
î
�
a, �i a le de�tepta inima spre pornirea c�tr� fericirea de ob�te, 

norocos m� voi 
�
inea, iar� mîngîierea mea în lume p�reche nu va avea. Pentru c� nu este mai 

mare mîngîiere, mai adev�rat� îndestulare, decît sim
�
irea fericirei �i a m�rirei Neamului. 

      A c�reia împlinire pune
�
i în fapt� voi str�luci

�
i Boeri, cari precum cu persoana, a�a �i cu 

puterea Sufletului, a trupului, �i de dup� ocazie mai mult decît mine pute
�
i face spre cî�tigarea 

ei; �i fi �i cu totul încredin
�
a
�
i, c� r�spl�tirea ostenelelor �i m�ritelor voastre fapte, va fi 

nem�rginit� a Neamului c�tr� voi iubire, fiasca cinstire, reverin
��, aplec�ciune, pre

�
uirea din 

afar� de c�tr� alte Neamuri streine, �i dulcea îndestularea voastr� cu voi în�iv�. “ 
 
      Gojdu cere boierilor s� ajute “scrierea �i tip�rirea c�r�ilor în limba patrioticeasc�, s� le 
citeasc� �i s� le r�spîndeasc� “pentru c� nu este mai mare mîngîiere, mai adev�rat� 
îndestulare, dec�t sim

�
irea fericirii �i a m�ririi Neamaului”. Apelul lui Gojdu a adus  lui 

Carcalechi peste 318 de abona
�
i.31 Gojdu nu se mul

�
umea numai cu simple apeluri, ci a 

sprijinit însu�i editarea revistei �i a mai multor publica
�
ii. 

       
      Astfel, cu sprijinul s�u material, �tefan P. Niagoie, inimosul “ înv���toriu �cole-i 
Romanesci din Pesta” a tip�rit Calendarul românesc  pe anii 1828-1832,  în parte cu litere 
latine. Scopul edit�rii calendarelor sale este “înflorirea �i înaintarea literaturii române”, dar 
apar �i articole de lingvistic� din care rezult� latinitatea limbii �i a poporului român. Drept 
recuno�tin��, Niagoie îi dedic� lui Gojdu  Calendarul pe anul 1830, cu men

�
iunea: 

  
 

“Spectabilului �i de bun gen n�scutului 
Domnu 

Emanuel Gozsdu 
Juratului a Ungariei 



Advocat de Cr. Tabl� 
Ca unui 

Prea zelos Patriot �i Na�ionalist, 
Cu umilit� plec�ciune 

Se dedic� 
 

Spectabile �i de bun gen n�scute 
Domnule! 

 
      Între cele multe �i mari o�tiri Na

�
ionale trebuie socotit� �i existen

�
a acestui Calendariu, 

care prin nenum�rate sudori a mai multor prea l�uda
�
i Na

�
ionali�ti în anul 1827 spre a fi s-a 

întemeiat. Al acestui întîi pa� (în anul 1828.) de�i cam f�r� tropote era, totu�i nespus� bucurie 
a stîrnit în inimi – tuturor cetitorilor – celor Na

�
ionali�ti. Cu atît mai mult îns�, dup� pa�ul întîi 

cel al doilea (1829); iar� urmare – a f�cutei în�tiin��ri pentru continua
�
ia lui pe anul al treilea 

(curg�toriu), care cu toate c� în scurt timp s-a adeverit a fi mai mîngîioas�, dec�t cum era 
cuviincioasa a�teptare, fiind speran

�
a ei proptit� în generozitate – a unui îndep�rtat – socotit 

întreg Na
�
ionalist�, mai de crezut nici de jum�tate! – totu�i era �i r�mîne numa o zis� de�ert�; 

ce într-adev�r ar fi �i fost, de nu ar fi vrut Geniu Gintei Române, cele spre împiedicare plecate 
prin înv�poratul zel Patriotic �i Na

�
ional al Domniei Tale, a le pune în lucrare. C�ci cînd io cu 

cele mai strîmtorate cuget�ri m� luptam, cum, �i prin ce mijloace a� putea a�teptarea 
Na

�
ionali�tilor a împlini? Atunci la ce  cu întîmplare f�cut� întrebare a Domniei Tale despre 

starea continuit��ii Calendarului, pîn� a nu r�spunde io de toat� cauza, mi-ai �i întins dreapta 
în sim

�
 de amicie Na

�
ional�, spre întreaga ajutorin

�� a tip�rirei lui. 
      N-am uitat spectabile Domnule condi

�
ia mie în ante pus�, c� pentru a�a Patriotic�-

Na
�
ional� fapt�, nici un semn de dedica

�
ie a-

�
i face s� nu îndr�znesc; îns� cunoscînd de alta 

parte �i dorire – a Na
�
ionali�tilor, �tiind ce cuget� unii – percepînd �i cuviin

�
a omeniei, 

sim
�
ind înc� �i datorin

�
a mea, crede-m� Domnule Na

�
ionalist �i Patriote! c� în scurte cuvinte 

aduc temeiurile direptului meu, în ante: doar� m� va putea infronta cineva  c� am dedicat 
acest Calendariu unui B�rbat, care înc� din bra

�
ele p�rinte�ti înp�recheat a început a nutri în 

pieptul s�u Na
�
ionalitatea �i Patriotismul, �i care toate pa�urile cre�terii �i a înv���turilor sale, 

în învingere cu cei mai ale�i fii ai Patriei, cu cea mai mare laud� le-a îndeplinit? Au nu e tot 
acest B�rbat, care dup� aceast� c�l�torie, pîrga culeselor flori de pe 

��rânile l�turi�e, din 
mul

��mire �i zel Patriotic cu pl�cut� cîntare Patriotic� mai întî� le-a pus pe altarul Patriei? Au 
nu virtutea Patriotic� l-a f�cut iubit �i încrezut la to

�
i Magna

�
ii ��rii, �i m�dulariu a înaltelor 

Societ��i Patriotice? Au n-a dat �i Poporenilor s�i în limba Mumeasc� temeinicu semn despre 
sim

�
irea Na

�
ional�? Au nu sunt sfaturile Lui în conversa

�
ii c�tr� Na

�
ionali�tii s�i acestea: 

Fie�tecarele Român urmeze în cele Patriotice�ti pe P�rintele s�u Ioan Corvinus de Huniad, 
iar în cele a Culturei Na� ionale, pe Str�mo� ii Romani? �i cine e acest prea însufle

�
it B�rbat 

altul, decît Domnia Ta? �i au doar� n-am zis prin aceasta mai pu
�
in decît ce Publicumul din 

virtute-le Domnie Tale cunoa�te? Fie-mi dar� prea vrednice Domnule Na
�
ionaliste �i Patriot� 

iert�toriu pentru frîngerea cuvîntului! �i aprobînd îndr�znarea mea ca o dirept� sim
�
ire, 

înt�rit� pe temeiuri adev�rate; Plac� a binevoi Calendariu acestui an, al primi sub Patronimea 
Spectabilitatei Tale, care cu atît mai vrednic de aceast� Gra

�
ie a fi socotesc, cu cît 

�
es�tura lui, 

din cauzele mai sus zise�i scurtarea timpului, nu dup� f�cuta în�tiin�
are, ci dup� inten

�
ia 

virtutelor Domniei Tale corespunz�tor, alc�tuit� este; adec� c�tre cele st�t�toare s-au înso
�
it: 

Scurta Biografie a celui mai mare Erou a Patriei noastre Ioan Corvinus de Huniad ( care 
vestitul ei Autor între alte Manuscripte o avea lucrat�), care este Icoana virtu

�
ilor Domniei 

Tale, �i c�reia pre to
�
i Românii a i se închina îndemni zicînd: Tot insul, pentru Sfînta Religie, 

pentru dulcea Patrie � i pentru m�rita Na� ionalitate ca � i Corvinus de Huniad în toat� minuta 



s� fie gata a muri. Fie dar� fie statornicia puterilor Domniei Tale spre alergarea Cîntei, pîn� în 
cele mai adînci b�trîne

�
e pururea spornice �i prea spornice!  

      �inînd într-acel timp în gra
�
ia Domniei Tale �i prea 

                                                                                                          Niagoe”32 
 
      Cu toate c� Gojdu îl ajutase cu condi

�
ia de a nu-i face public numele, �tefan P. Niagoie a 

înc�lcat “consemnul”, pentru c� nu putea altfel s�-�i exprime recuno�tin�a fa
�� de Emanuil 

Gojdu “ca unui prea zelos Patriot �i Na
�
ionalist”, care “înc� din bra

�
ele p�rinte�ti înperecheat 

a început a nutri în pieptul s�u na
�
ionalitatea �i patriotismul �i carele  toate pasurile cre�terii �i 

înv���turilor sale, în învingere cu cei mai ale�i fii ai patriei cu cea mare laud� le-au deplinit”. 
      În  Calendar, Damaschin Bojinc� a publicat “Descrierea na�terii �i a eroice�tilor fapte a 
mult vestitutului �i de toat� Europa minunatului erou Ioan Corvinus de  Huniad” o mic� 
istorioar� despre fostul voievod �i guvernator al Ungariei, cu care-l compar� pe E. Gojdu. 
Considera c� Iancu este îns��i icoana virtu

�
ilor lui Gojdu, care îi îndeamn� pe români s� se 

închine marelui voievod, zicînd: “Tot insul pentru sfînta religie, pentru dulcea Patrie �i pentru 
m�rita Na

�
ionalitate ca �i Corvinus de Hunia gata a muri.” 

      Calendarul din 1832 e dedicat lui Iancu V�c�rescu, Marele Logof�t al ��rii Române�ti, 
dînd �i �ase pagini din poeziile sale. Micul volum mai cuprinde �i o biografie de 90 de pagini 
a lui Mathia Corvinus Craiul Ungariei, scris� de Emanuil Gojdu, formînd astfel întîia sa 
scriere istoric�. Tot în acest num�r,  într-o scrisoare, Gojdu îi cere lui �tefan P. Niagoie 
tiparele de care s-a folosit pentru ilustrarea Calendarului  cu portretele lui Iancu de 
Hunedoara �i Matia Corvin, pentru a le tip�ri pe cheltuiala sa la Viena, ca pe ni�te icoane, 
convins c� “mul

�
i na

�
iona

�
i�ti... cu mare bucurie vor primi a le cump�ra, s� orneze �i casele 

sale cu icoanele celor mai Vesti
�
i Români”. Din banii încasa

�
i prin vînzarea tablourilor, Gojdu 

inten
�
iona s� creeze o “funda

�
ie pentru vecinica tip�rire a Calendarului”.33 Mai jos red�m în 

întregime aceast� scrisoare, ca publicul cititor s� cunoasc� întregul con
�
inut al acesteia: 

       
O scrisoare a Spectabilului �i de bun gem n�scutului Domn Emanuel Gozsdu juratu a 

Ungariei Advocatu de Cr. Tabl�, despre curgerea, starea, putincioasa “Vecinica 
statornicire” a acestui Calendariu, c�tr� Autorul Niagoi 

       
     “ Domnule Profesor, Frate � i Na� ionaliste preiubite! 
 
      În a cincelea Anu v�zu fructurile sîrguin

�
ei �i zelului Na

�
ional a Domniei Tale, care toatei 

Gintei noastre sunt f�r� m�sur� folositoare; adev�rat zic nu numai Domniei  Tale, c� a� fi 
voios a umplea toat� Lumea Român�, c� Ginta noastr� nu-�i poate destul a mul

�
umi pentru 

folosul acesta ales al sîrguin
�
ei Domniei Tale; iar pu

�
ini sau nimenea nu-�i scrie patimile �i 

r�bd�rile, nu-�i �tie jertfele �i ostenelile care ai purtat, �i ai pus pe Altarul Na
�
iei noastre cei 

iubite, prin întemeierea �i urmarea Calendariului Românescu, ca cum le �tiu io, �i le v�d �i 
pîn� ziua de ast�zi;  ma nu cumva a-�i fi mîhnit pentru ele, c� s-au în�l

�
at fumul jertfelor Tale 

ca a lui Abel pîn� la Ceriul Romanilor, �i primite sunt întru inimile noastre, c�ci cu adev�rat� 
mul

�
umire Te va pomeni Ginta noastr� de cîteori va cugeta folosul carele Calendariul-�i 

Literaturei noastre l-a adus. – 
      Mai vîrtos m� aflu silit io �i î�i mul

�
umesc, ca dup� preafr��easca mea rugare ai d�ruit 

Ginta noastr� cu Icoanele (fe
�
ele) acelor în Toat� lumea vesti

�
ilor Român Ioan, Ladislau �i 

Mathia to
�
i Corvini de Huniad, pe cari �i cu Ginta lor i-au f�cut cunoscu

�
i. 

      Nu despera Na
�
ionaliste vrednic de toat� lauda, �i nu fi întristat pentru Împiedic�rile, care �i s-au pus, �i �i se va pune; �i nu veni la îndoial� prin patimile care ai r�bdat, �i înc� doar� 

vei mai p�timi, ce fii statornic, ca cum erau P�rin�ii no�tri în toate propunerile lor, ai �i fr��ia 
Ta: “Dac� s-a desf�rîma Lumea, neînfrico�at m� va afla ruinele ei.” Iar cugetînd c� toate sunt 



în Lume nestatornice, adev�ratu-�i zic, c� foarte m� tem, nu cumva �i Calendariu Românescu 
s�-�i prerump� curgerea sa, pentru acea alerg a-�i face Plan despre statornicia lui cunoscut�: 
      Observînd c� fe�ele, a Eroilor numi

�
i care au înfrumuse

�
at Calendariu Domniei Tale, la 

Ginta noastr� foarte pl�cut sunt, am cugetat, c�, de s-ar tip�ri acele pe un p�trariu de 
coloquum �i s� poat� întrebuin

�
a de Icoane, nu numai acei Na

�
ionali�ti cari nu au Calendariu, 

a�e dar� negre Icoanele pîn� acum n-au putut �i le aib�, c� �i acei, cari avîndu-le în Carte, cu 
mare bucurie vor primi a le cump�ra, �i orneze �i casele sale cu Icoanele acelor mai vesti

�
i 

români; de aceea iar� m� apropiu c�tr� Domnia Ta cu na
�
ionala iubire rugîndu-te, �i Te 

învoie�ti dup� zelul ar�tat a resigura dreptul acelui interes, care ai putea �i-l aibi cu vinderea 
acelor Icoane, pentru bunul de comun prin acea, dînd gratis ar�murile pe care se afl� scobite 
fe
�
ele numi

�
ilor Eroi, care apoi io, sunt aplecat a le tip�ri cu spesele mele spre acela�i scop, ca 

banii ce se vor aduna de pe vinderea Icoanelor, �i fei Funda
�
ia pentru vecinica tip�rire a 

Calendariului, �i dup� intrarea lor �i s� fac� cunoscut Na
�
iei sumele, �i numele Domnitorilor 

cump�r�tori, ca �i s� se scrie prin cine, �i cît Fondu are Calendariu; din care apoi sau Domnia 
Ta, sau dac� ai fi împedicat prin vreo circumstan

��, altul carele se va îndemna a continua 
Calendariu, va primi ajutor spre tip�rirea lui, fiind îndatorit suma primit� a o întoarce dup� 
vinderea exemplarelor, �i a�a în tot anul se va da ajutorin

�
e, �i se va face Calendariu 

vecinitoriu. 
      Primesc dar� mul

��mirea mea, ca de la un mic m�dulariu a preaiubitei noastre Ginte, cu 
acea inim�, cu care io �i-o fac, �i fii încredin

�
at, c� poporul Român, care nu-i stricat de alte 

patimi sau prejudec��i, ce cu inim� curat� cuget� despre bunul, �i mergerea înainte a 
Literaturei Române�ti, asemenea cu mine sim

�
e�te; iar despre alt� parte fr��e�te Te rog f�-m� �i pe mine p�rta� de bucuria aceea, �i am ocazie a jertfi ceva pentru Ginta mea, �i primr�te 

Planul meu, �i –�i bucure �i ast� fapt�, cele alte frumoase �i de toat� lauda vrednice merite a 
Domniei Tale. 
      Cu adev�rat� pre

�
uire r�m�nînd. 

                                                                                Al Domniei Tale 
În Pesta 25 august 1831. 
                                                                     Amicu �i Na

�
ionalist iubitoriu 

                                                                        Emanuel Gozsdu m.p. 
                                                                       Juratu a Ung. Advocat”34 

 
R�spunsul la aceast� Scrisoare a fost urm�torul: 

 
 Spectabile �i de bun gem n�scut Doamne, Preazeloase Na�ionaliste, �i mie preales Amicu! 

 
      P�truns cu aceea din înv�p�iatul zel iscat� Epistol� a Domniei Tale toate sim

�
irile inimei 

mele! Cu uimire numai am putu citi cuprinsul ei, cel sincer din a Domniei Tale înalta poft� 
spre înaintarea Literaturei Române, �i exemplarea iubire de adev�r �i amici

�
ie c�tre mine �

esut! Cu oftare numai m� am putut desp�r�i de ai preasubtile �i prea nobile sim
�
iri! Oare io 

(de asemenea însufle
�
ire încîntat, de care Domnia Ta mie spre mul

��mire �i laud� a-mi 
împ�rt��i, ai aflat îndemnare), cu plec�ciune le îmbr��i�ez, f�cînd numai acea modest� 
observa

�
ie, c� lauda mie adus� de este cuviincioas�, nu numai mie, ce �i acelor DD. 

Na
�
ionali�ti, cari au binevoit a m� ajutora la tip�rirea Calendariului �i la împ�rt��irea lui cu 

Ginta noastr�, se cuvine, între cari Fr��ia Ta mai tare str�luce�ti cu faptele. 
      Place dar� mai vîrtos Domnia Ta a primi, mai cuviincios, a mele m�rturisiri de obligata 
mul

��mire, ce iac� �i de asta dat� se prenal
�
e �este faptele mele, îndeparte p�trunzitoriu Planul 

Domnie Tale pentru veciuirea Calendariului! La ac�rui deplinire, dup� cererea Domniei Tale, 
nu întîrzii alergînd cu p�rticica jertfei mele, ca împreunînd-o cu ce a me jertf� a Domniei 



Tale, curînd �i o ridic�m pe Altariul Na
�
iei Române. Ia de la mine �i aceasta adeverin

��, c� de 
a�i fi în stare mai mare jertfire spre a�� scopui o aduce, mai fericit ma-�i �inea. Mai ia de la 
mine înc� �i acea încredin

�
are, ce lauda sau interesul, niciodat� nu va stîrni în sim

�
irile inimei 

mele mai mare îndemn, decît ce pot iubire Na
�
ional� produce; precum nici orice asprime a 

Soartei sau a urm�ririi invidiei omene�ti, nu va putea înmicu
�
a în sufletul unei sim

�
ire �i 

diligin
�
a c�t� datorin

�
ele Na

�
ionale. 

      Fericit dar numai pîn� atunci m� voi 
�
inea, pîn� cînd dup� a mea putin

��, �i cu 
coîn

�
elegerea altor servi a gintei mele; �i pîn� cînd m� voi înbucura de amici

�
ia ale�ilor 

B�rba
�
i, precum e�ti Domnia Ta. 

              Cu plin� cuviin
�� comandîndu-m�, r�mîn al de bun gen n�scute D. Tale. 

În Pesta 25 august 1831. 
                                                                                       Servu aplecatu 
                                                                                            Niagoi”35 

                                         
      “Aceast� scrisoare, la întîia privire de pu

�
in� importan

��, are totu�i darul de-a ne înf��i�a 
via

�
a sufleteasc� a tîn�rului avocat Emanuil Gojdu în lumin� simpatic�: de�i aruncat de soart� 

în v�lm��eala unei capitale str�ine �i prin mreaja preocup�rilor impuse de profesiunea sa, el 
nu a dat uit�rii trebuin

�
ele felurite ale neamului românesc, din sînul c�ruia se ridicase. La 

vîrsta cînd nu împlinise înc� treizeci de ani, era gata s� fac� sacrificii b�ne�ti pentru progresul 
literar al poporului s�u ca �i pentru crearea unor mijloace potrivite a contribui la o bun� 
educa

�
ie “na

�
ional�” prin trezirea sim

�
ului de mîndrie �i demnitate în sufletul acestui popor. 

S� nu sc�p�m din vedere nici am�nuntul c� de la 1832 s-a ivit printre fr�mînt�rile creierului 
s�u proiectul de a înfiin

�
a o”funda �ie”.36 

 

      Emanuil Gojdu era con�tient de importan
�
a tip�ririi publica

�
iilor române�ti de la Tipografia 

din Buda, abonîndu-se la fiecare dintre acestea. Precum am v�zut, a contribuit cu banul �i cu 
condeiul la reu�ita tip�riturilor din capitala Ungariei. El a vrut �i mai mult. În februarie 1833, 
dup�  moartea cenzorului Gheorghe Petrovici, Emanuil Gojdu trimite o scrisoare în limba 
latin� (v.Anexe) împ�ratului Francisc al II-lea pentru a ocupa postul de cenzor la Tipografia 
din Buda. El descrie în aceast� scrisoare c� are preg�tirea cuvenit�. Are studii superioare, 
cunoa�te limbile: latin�, german�, maghiar�, dacoromân� �i macedoromân�, sîrb� �i greac�. 
De zece ani practic� avocatura. La scrisoare anexeaz� copiile diplomelor ob

�
inute (gimnaziale �i universitare) cu rezultatele acestora. Mai anexeaz� certificatul ob

�
inut de la Magistratura 

ora�ului Pesta, primit în 6 februarie 1836, care adevere�te c� Emanuil Gojdu are prax� 
avoca

�
ial� de 10 ani, e cet��ean al ora�ului �i are un venit considerabil: “anno ab hinc 

praeterlapso cum gremialis civis filia matrimonio junctus domo in suburbio Theresiani Platea 
Regis pro 30.000 florenis valutalibus comparata provisus, ac in gremialem quoque  civem 
cooptatus, semper tam in promovendis coram Judicio civitatis hujus decurrentibus, sibique per 
concernentes partes concreditas causis, quam et secus, omni ex parte bene moratum, 
pacatumque virum semet exhibuerit.”37 Nu am g�sit nici o �tire referitoare, de ce nu a ob

�
inut 

Emanuil Gojdu postul de cenzor la Tipografia din Buda. 
 

Cariera de avocat i via a public  a lui Gojdu 
 
      Dup� terminarea stagiului avoca

�
ial în biroul lui Vitkovics, Emanuil Gojdu �i-a deschis un 

birou propriu de avocat �i notar cambial în Budapesta. La scurt timp devine o autoritate 
juridic� recunoscut�, unul dintre cei mai renumi

�
i �i respecta

�
i avoca

�
i din capitala Ungariei. 

Rechizitoriile, ca �i pledoariile sale, erau publicate �i propuse ca model studen
�
ilor de la 

universit��ile din Pesta �i Pojon. A  fost apreciat �i comentat  îndeosebi rechizitoriul contra 
asasinatului lui Petru Mocioni. Despre cariera lui scrie �i doi contemparani ai s�i. În 1866, în 



revista Familia Iosif Vulcan scrie: “Nu vom  vorbi mai pe larg despre cariera sa avoca
�
ial�, ce 

dura aproape patruzeci de ani; amintim numai atîta, c� dl. Gozsdu era cunoscut de to
�
i ca 

autoritate avoca
�
ial�, �i mai ales în cauzele criminale deveni ap�r�toriul cel mai vestit în toat� 

patria, încît profesorii de la universitate de multe ori îl aminteau ca model, iar pledoariile sale 
se publicau nu numai în foile din patrie, dar �i în cele externe. Dînsul fu unicul dintre nenobili 
pe care fericitul palatin Iosif îl denumi asesor în comitatul Pestei. ”38 Iar Partenie Cosma î�i 
reaminte�te de cariera lui avoca

�
ial� a�a: “Om simpatic �i afabil, orator mare, caracter ferm, 

jurist renumit, de�i totdeauna român �i ortodox pronun
�
at, în scurt timp a devenit unul din cei 

mai c�uta
�
i advoca

�
i în capitala Ungariei, ba ca ap�r�tor în procesele criminale era cel dintîi. 

Era autoritate juridic� recunoscut� în întreaga 
�
ar�. În Almanachul academiei reg. De drepturi 

din Orade din 1888, din incidentul jubileului de 100 ani de la înfiin
�
are, în care se public� 

numele fo�tilor elevi �i pozi
�
ia la care au ajuns, nota referitoare la Manuil Gozsdu (pag.191), 

fost jurist de anul I în 1820/21, este urm�toarea: “N�scut în Orade din p�rin�i s�raci. Ca 
advocat s-a instalat în Pesta, unde cu diligin

�
a-i f�r� pereche �i cu cuno�tin�ele-i fenomenale 

juridice, în scurt timp s-a avîntat la mare renume. Mai multe comitate l-au ales asesor onorar 
(táblabíró)etc.etc.”39 

      Gojdu a fost �i primul jurist care în 1827 a înlocuit limba latin� cu cea maghiar� în 
intentarea ac

�
iunilor judec�tore�ti din Pesta �i Buda, asigurîndu-�i prin aceasta un loc aparte în 

istoria justi
�
iei din Ungaria, dînd astfel semnalul reform�rii justi

�
iei maghiare. Este un lucru 

interesant c� tocmai un român a luptat pentru introducerea limbii maghiare în justi
�
ie fapt 

care, în acea vreme, a fost de-a dreptul �ocant. 
 
      “Cu astfel de porniri altruiste a reu�it Emanuil Gozsdu s�-�i creeze o atmosfer� prielnic� 
în capitala Ungariei, unde societatea maghiar� �i cea român� îl distingea deopotriv� 
socotindu-l vrednic de toat� încrederea �i simpatia. Dup� ce în cariera sa de advocat a ob

�
inut, 

mai ales în procese penale, cîteva succese r�sun�toare, i se deschideau perspective spre o 
rapid� ascensiune pe sc�rile ierarhiei sociale. Spirit practic, înzestrat cu virtu

�
i de bun 

gospodar, a în
�
eles de timpuriu necesitatea s�-�i asigure o bun�stare material� impun�toare. 

La Iulie 1832 a cump�rat cu suma 30.000 florini, valut� vienez� (Wiener Wahrung) casa lui 
Wilhelm Sebastian din Pesta, cas� care era situat� în Strada regal�, numit� pe atunci 
Kögsgasse, iar mai tîrziu botezat� cu ungurescul Király utcza. Casa era chiar la col

�
 de strad� �i purta un nume nem

�
esc destul de hazliu: Zum blauen Hase (la iepurele vîn�t). Curînd dup� 

isprava aceasta, atît de însemnat� sub raport material, pl�tind o tax� de 50 florini �i prestînd 
jur�mîntul obi�nuit, fu admis în rîndul cet��enilor din capitala Ungariei / pesti polgárok. Prin 
bun� chiverniseal� sporea averea lui Gojdu din an în an. De la 3 Noiembrie 1848 s-a p�strat în 
arhiva capitalei ungare o adres�, prin care advocatul Emanuil Gozsdu cerea de la oficiul c�r�ii 
funciare o dovad� despre întinderea (de 36.015 st.p�tra�i) a unor livezi cump�rate cu suma de 
2.910 florini din averea baronului Podmaniczky Lajos, numit� Rákosi tanya (mo�ia de la 
Rákos) cu 6 ani mai tîrziu, la 5 Iulie 1854, ob

�
inea permisiunea s�-�i parceleze locul de cas� 

(nr.1421) din Königsgasse.”40 Dup� parcelarea locului de cas� a construit un �ir de magazine, 
care �i ast�zi îi poart� numele “Pasajul Gojdu” Gozsdu-udvar. 
      Spirit practic, înzestrat cu alese însu�iri gospod�re�ti, Gojdu a ajuns curînd s� fie unul din 
cei mai înst�ri�i oameni din Pesta. �i-a cump�rat rînd pe rînd, cîteva mo�ii �i intravilane, la 
care se ad�ugau numeroase ac

�
iuni �i hîrtii de valoare. Bun administrator al veniturilor sale, 

Gojdu devine treptat �i un mare proprietar. 
 
      Ca om cu avere îndeplinea multe func

�
ii sociale �i publice.”E pre�edintele real al 

“Institutului de asecura
�
iune”, prov�zut cu un capital de trei milioane, - precum �i pre�edintele 

societ��ii moarei de vapor numite “Concordia”, care e cea mai grandioas� în toat� Europa.”41 



Gojdu era proprietarul a dou� mori cu aburi, el era pre�edintele proprietarilor de mori din 
capitala Ungariei. Gojdu a luat parte împreun� cu mai mul

�
i macedoromâni din Pesta la 

constituirea societ��ii “Pesti hazai els� takarékpénztár egyesület”. De la înfiin
�
are, din 1840, 

Gojdu este membru al comitetului de conducere al acestui institut. Pe lîng� el, dintre 
macedoromânii din Pesta,  au avut un rol important în conducere: Dimitrie Dumcia, Atanasiu 
Grabovszky, Constantin Grabovszky, Gheorghe Grabovszky, �tefan Manno, Mihai Széher, 
etc.42 Emanuil Gojdu a mai fost membru al unor societ��i culturale, printre altele a fost �i 
membru fondator al Astrei, venindu-i astfel în ajutor prietenului s�u Andrei �aguna care în 
1861 a fondat aceasta societate la Sbiu. 

 
Cele dou  c s torii ale lui Gojdu cu macedoromâncele 

 Anastasia Pometa i Melania Dumcia 
 

      Pe lîng� situa
�
ia material� înfloritoare, Emanuil Gojdu a fost binecuvîntat �i cu o via

�� de 
familie exemplar�.  La 30 iunie 1832 tîn�rul avocat s-a c�s�torit cu Anastasia Pometa 
(n�scut� în 1796), fiica negustorului macedoromân Constantin Pometa, care fusese c�s�torit� 
prima oar� cu negustorul român Alexandru Vulpe. Slujba cununiei a fost s�vîr�it� de preotul 
scriitor Ioan Teodorovici, iar na� a fost Atanasiu Grabovsky, unchiul lui �aguna. Astfel între �aguna �i Gojdu se înjghebaser� leg�turi prietene�ti înc� din tinere

�
e. V�duva, ca zestre, 

aduce 32.000 de florini, pe care Gojdu o augmentase cu veniturile considerabile ale sale. Cu 
averea sporit� a cump�rat Gojdu casa din str.Király despre care am pomenit mai sus. 
      “Dac� marele Gozsdu Mecenas al tinerimii universitare române, Emanuil Gozsdu, a putut 
fi fericit în via

�
a sa p�rinteasc�, pe lîng� dispozi

�
iile în�scute �i pe lîng� concursul pre

�
ios al 

multor împrejur�ri prielnice, a contribuit la aceasta în m�sur� însemnat� �i vrednica lui so
�
ie: 

Anastasia, fiica negustorului mecedoromân din Pesta, Constantin Pometa. 
      Crescut� într-o familie, care avea ca temelie a vie

�
ii sale credin

�
a în Dumnezeu �i alipirea 

neclintit� c�tre datinile �i legea str�mo�easc�, împodobit� cu �tiin�
a, pe care o putea da pe la 

începutul veacului al XIX-lea �coala greco-româneasc� din Pesta, în slujba c�reia se g�seau 
pe atunci ca înv���tori �i directori români însufle

�
i
�
i, cum era Gheorghe Muciu, unchiul lui �aguna, �i �tefan Niagoe Popovici, ajuns� mai tîrziu sub influen

�
a binef�c�toare a c�r�ilor de 

literatur� na
�
ional-istoric� ap�rute în tipografia Universit��ii. 

     Anastasia s-a n�scut la 1796 în capitala Ungariei �i a fost botezat� dup� cum arat� textul 
grecesc al vechilor registre, care s-au p�strat în arhiva parohiei greco-române din Pesta, la 9 
iulie 1796 prin preotul Hariseos “sakelan” . Ca na�� o 

�
inuse în bra

�
e Sofia, so

�
ia lui Ioan 

Papacosta. 
     P�rin�ii ei au fost Constantin (Costa) Pometa �i Iuliana n�scut� Cui�or. 
     În cimitirul Kerepesi din Budapesta se poate vedea cripta familiei Pometa al�turi de a 
familiei Grabovsky. Un întreg pomelnic de nume �i date biografice, mai mult sau mai pu

�
in 

exacte, înf��i�eaz� piatra de mormînt. Despre Constantin Pometa arat�, c� a murit la 21 martie 
1811 în vîrst� de 67 ani, iar so

�
ia sa Iulia, n�scut� Cui�oru, a r�posat la 4 februarie în vîrst� de 

92 ani. Anastasia la 12 noiembrie 1816 s-a c�s�torit cu negustorul român Atanasie Vulpe, 
primind binecuvîntarea bisericeasc� de la preotul-scriitor Ioan Teodorovici. Acest Atanasie 
muri la 18 ianuarie 1818 în vîrst� de 35 de ani �i fu înmormîntat prin acela�i Ioan 
Teodorovici, Anastasia r�mase v�duv� timp de 14 ani (1818-1832). 
      În timpul v�duviei sale f�cuse cuno�tin�a tîn�rului advocat Emanuil Gozsdu, care dup� ce 
studiase dreptul la Academia din Pojon, s-a stabilit în capitala Ungariei, unde prin activitatea 
sa cî�tigase în curînd faima unuia dintre cai mai destoinici advoca

�
i. Purta viu interes pentru 

mi�carea literar� româneasc�, precum �i pentru cea ungureasc�. Se g�sea în timpul acesta 
printre colaboratorii unei reviste literare ungure�ti �i printre colaboratorii – cu condeiul �i cu 
punga – la revista lui Zaharia Carcalechi “Biblioteca Româneasc�”. 



      Anastasia era o cititoare sîrguincioas� �i inteligent� a frumoaselor articole istorice, 
publicate în aceast� revist�, în coloanele c�reia �i advocatul Gozsdu publica pagini de 
îndemnuri însufle

�
ite pentru sprijinirea literaturii na

�
ionale. 

      Cele dou� suflete tineri, cari împ�rt��eau deopotriv� interesul pentru literatura �i cultura 
na

�
ional�, au ajuns în curînd unite �i prin alte leg�turi, mai puternice. În registrele parohiei 

greco-române din Budapesta s-a p
��trat urm�torul text românesc cu m�rturie despre unirea 

des�vîr�it� a celor dou� suflete: “Emanuil Gozsdu, advocat c�s�torit cu v�duva Anastasia 
Vulpe în 30 iunie prin preotul Theodorovici. Na�: Atanasie Grabovsky de Apadia.” Prin acest 
Grabovsky – unchiul Anastasiei �aguna – ajungea Gozsdu în oarecare raport de înrudire �i cu 
tîn�rul profesor Anastasiu �aguna, Mitropolitul Andrei de mai tîrziu. 
      Via

�
a familial� a lui Emanuil �i Anastasia Gozsdu a fost binecuvîntat� cu o singur� 

odrasl�: Maria-Cornelia, care n-a tr�it îns� decît un an. De aici înainte tot prisosul dragostei 
lor se rev�rsa asupra studen

�
ilor români cari erau “oaspe

�
ii cei mai iubi

�
i” în casa lui Gozsdu, 

pîn� la adînci b�trîne
�
e.”43 

      Despre via
�
a sa familial�, Partenie Cosma a scris: “Gozsdu tr�ia simplu �i higienic. El bea 

numai ap�. Era mîndru de originea sa de român ortodox, din popor (nenobil), �i asta o 
manifesta oriunde i se da ocaziunea atît cu cuvîntul cît �i cu fapta. La mese, unde erau �i 
str�ini, nainte �i dup� mîncare ostentativ î�i f�cea cruce. În serb�torile pa�tilor totdeauna cînd 
se punea la mas� cînta un “Christos a înviat”. În casa lui numai cu str�inii se vorbea în limba 
lor, în familie îns� �i cu Românii numai române�te, parte în dialectul macedoromân, parte în 
limba noastr�, care el o �tia din casa p�rinteasc�, iar so

�
ia sa o înv��ase de la el �i din desele 

convers�ri cu tinerii Români, pe cari îi agr�ia cu “sufletul meu”. Ceea ce nu era un lucru mic 
atunci �i nu este lucru mic nici ast�zi în Pesta, casa lui atît nainte cît �i dup� 1848 era 
recunoscut� de cas� româneasc�, unde to

�
i Românii erau bineprimi

�
i �i sprijini

�
i.” 44 

Pilduitoarea lor via
�� familial� a d�inuit pîn� la 2 ianuarie 1863, la moartea Anastasiei. Cu 

acest trist prilej, din ziarul Concordia, afl�m c� studen
�
ii români au hot�rît s� poarte doliu 

pentru Anastasia Gojdu timp de dou� s�pt�mîni. Mai jos red�m  necrologul ap�rut în amintitul 
ziar: 

 “ Necrologu 
Conso�ia Ilustrit��ii Sale D. Emanuil Gozsdu 

Fostul comite suprem al Cara�iului 
Ilustra Doamn� 

ANASTASIA n�scut� POMETA 
 
      Dup� deplina sc�dere a puterilor trupe�ti a repausat în 12 Ianuariu  1863. calend. nou; în 
anul vie

�
ii sale 63. iar al fericitei c�s�torie 31. – Înmormîntarea r�m��i�elor p�mînte�ti ale 

Adormitei s-au întîmplat în 14 Ian. 1863. c.n. Conductul funebral – cu toate c� timpul era cam 
nefavoritoriu – au fost unul dintre cele mai m�re�e ce se poate vedea în capitala Ungariei. To

�
i 

Românii din Buda-Pesta �i între ace�tia to
�
i demnitarii �i func

�
ionarii români, acurser� spre a 

da ultima onoare Repausatei, care atît prin nobilitatea inimei, cît �i prin fierbintea amore �i 
neînfrînt� credin

�� c�tre na
�
iunea sa a meritat în deplinul în

�
eles al cuvîntului numele de 

adev�rata “M a t r o a n a  R o m â n �”. Nenum�rat� e mul
�
imea Românilor, cari avînd parte 

de rara ospitalitate la casa ilustrei familie, avur� ocaziune a se putea convinge atît despre 
afabilitatea nef��erit� c�tre mic �i mare, cît �i despre înaltele sentimente na

�
ionale ce insufl� 

pieptul cel nobil al acestei prea demne fiice a Daciei Aureliene. Spre a dovedi c� sufletul 
Repausatei a fost asemenea cu al unei Matroane Romane din antichitate, suntem datori 
memoriei Adormitei s� reproducem acea scen� p�trunz�toare, cînd credinciosul conso

�
 în 3 

Ianuarie, cu ocaziunea onomasticei ei, avu delicata aten
�
iune de ai descoperi dorin

�
ele inimei 

sale neschimbate în tot decursul fericitei vie
�
i conjugale, dînsa, ca una a doua Veturia, 

asigurîndul-l de împrumutatele sentimente i-a zis urm�toarele cuvinte memorabili: “Amate 



Emanuile, �tiu c� totdeauna ai fost bun român, fuse de un timp încoace mi se pare c� fruntea 
ta s-a înnorat �i te-i înstr�inat de na

�
iunea ta, pentru c� doar� unii 

�
i-au mîhnit sufletul; ci 

na
�
iunea nu meriteaz� asta r�ceal� din parte-

�
i, dînsa nu te-a v�t�mat. Mai aduci-

�
i aminte 

cîndu-mi ceteai odinioar� din istoria str�bunilor întîmplarea lui Coriolan? S� �tii c� el atunci 
fu mai mic, cînd pornise a învinge eterna Roma; �i atunci mai mare, cînd l-a învins pe el 
Mam�-sa!” 
      Avînd onoarea a cunoa�te mai de aproape sentimentele ilustrului D. E. Gozsdu �i 
aducîndu-ne aminte de acele declara

�
iuni ce moto proprio le-a f�cut mai adeseor, dar anume 

cu prilejul onomasticei sale din anul trecut, - cu aluziunea cea sublim� a Repausatei nu se 
poate reduce decît la fiicele României, pre cari asemene spirit sa le însufle

�
easc�! 

      În timpurile vechi ale republicei romane, Matroanele, cînd repausa b�rba
�
i bine merita

�
i de 

patria, spre a li onora memoria îi geliau, purtînd doliu public în decurs de un timp anumit, - 
asemenea acum, Junimea Român� de aici au prins rezolu

�
iunea, care le face onoare, de a geli 

pe Repausata în decurs de dou� s�pt�mîni. Asta onoare a meritat-o prin duplicea virtute: de 
român� însufle

�
it� �i de adev�rata mam� a junimei. 

      Ilustrul consorte, decum-va poate afla vreo o mîngîiere pentru atîta pierdere, acea o va 
g�si nesmintit în con�tiin�

a de a fi avut o conso
�
ie despre care cu dreptul se poate zice “Non 

omnis moriar, multaque pars mei vitabit Libitinam.” Acestei mîngîieri, adauga-i Ceriul acele 
pl�ceri suflete�ti, cari le va gusta ilustrul b�trîn, cînd mai nainte de a-i apune soarele vie

�
ii, va 

putea zice “Exegi monumentum aere perennius”. Noi, pentru aceasta vom uni rug�ciunile  
noastre cu a ale confra

�
ilor no�tri, în�l

�
îndu-le c�tre tronul Atotpotîntelui, cerînd totodat� 

repausatei desf���rile cere�ti, iar Conso
�
ului r�mas balsam spiritual �i ca Pareole s� continueze 

a-i mai toarce firul vie
�
ii îndelungat! 

                                                                                         Cat. Cens.”45 

      Anastasia Pometa era o frumuse
�
e rar�, ortodox� �i român� zeloas�, care a avut o mare 

influen
�� asupra form�rii caracterului na

�
ional al b�rbatului s�u. 

 
      Dup� moartea celei dintîi so

�
ii, cu care  a vie

�
uit în cea mai deplin� armonie 31 de ani, 

Emanuil Gojdu s-a c�s�torit a doua oar�, tot cu o macedoromân� din aristocra
�
ia coloniei din 

Pesta, cu Melania Dumcia, fiica directorului de banc� Igna
�
iu Dumcia.(Aceast� familie 

înst�rit� avea o mare vaz�, membrii s�i au depus foarte mult pentru cultura na
�
ional� �i pentru 

prosperitatea economic�. Un anume Eugen Dumcia (Dumtsa Jen�)46 a fost  primarul ora�ului 
Szentendre.)  Despre acest eveniment familial a publicat ziarul Concordia din Pesta în 
num�rul de la 3/15 august 1863  noti

�
a aceasta: “Ilustritatea Sa, D. Em. Gozsdu, fostul comite 

suprem al Cara�ului, a încredin
�
at zilele acestea pe D-�oara Melania Dumcia, fiica cea mai 

tîn�r� a d-lui Ign. Dumcia, director la banca filial� a Institutului Ipotecar /Kreditanstalt/ din 
Pesta. Mireasa e în floarea vîrstei (de 22 de ani) �i frumoas�. Familia e român� de origine 
macedonic�. 
      L�udata mireas� pune toat� silin

�
a s� înve

�
e limba român�, spre a putea fi demn� 

urm�toare a matroanei r�posate. Fie, ca dorul ce au condus pre Domnul Em. Gozsdu … la 
acest pas, adec� dorul de-a se vedea regenerat într-un mo�tenitor, s� i se împlineasc� spre 
folosul na

�
iunii române.” Dorin

�
a aceasta i-a r�mas neîmplinit�. O feti

��, Maria Cornelia 
n�scut� din prima c�s�torie, n-a tr�it decît un an, iar de la so

�
ia a doua, Melania, nu a avut 

norocul vreunui mo�tenitor. Dup� moartea lui Gojdu, Melania Dumcia s-a rec�s�torit cu 
marele proprietar Nemeshegyi  József. Ea a decedat în 1911. 
 

Rela iile lui Gojdu cu colonia macedoromân din Pesta 
 
      Aceste dou� c�s�torii legate numai cu femei alese din societatea aromâneasc� din Pesta, 
precum �i rela

�
iile cu frunta�ii macedoromâni din capitala Ungariei au avut o influen

�� 



binef�c�toare asupra lui Emanuil Gojdu: “De însemn�tate hot�rîtoare pentru întreaga via
�� a 

lui Emanuil Gozsdu par a fi devenit rela
�
iunile prietene�ti încheiate de tîn�rul avocat cu 

Atanasie Grabovschi, unchiul Anastasiei �aguna, �i cu fiul acesteia, cu talentatul student 
Anastasiu, c�lug�rul Andrei de mai tîrziu, sortit s� devin� restauratorul Mitropoliei ortodoxe 
române din Transilvania.”47 Negustorii aromâni din Pesta au acordat din toat� inima sprijinul 
moral �i financiar pentru rena�terea cultural�. Pe lîng� Grabovsky, Gojdu a fost unul dintre cei 
mai genero�i. El s-a abonat la toate publica

�
iile noi în domeniul istoriei �i limbii române 

tip�rite la Tipografia din Buda, precum a �i finan
�
at publicarea acestora. La începutul veacului 

al XIX-lea, au ap�rut primele c�r�i care au deschis �irul operelor fundamentale de afirmare 
f��i�� a con�tiintei na

�
ionale la români �i mecedoromâni. Este vorba întîi de toate de opere 

privind cultivarea limbii na
�
ionale �i a tradi

�
iei istorice, Tipografiei din Buda (aici au lucrat 

corifeii �colii Ardelene) revenind un rol preponderant în editarea crea
�
iilor �tiin�

ifice �i 
literare ale intelectualilor români, cu deosebire din Transilvania �i Banat.48 
 
      Dintre coloniile macedoromâne r�sfirate în Ungaria, mai cu seam� colonia din Pesta s-a 
ridicat la loc de frunte. Macedoromânii din capitala Ungariei au jucat un rol primordial. Grecii �i macedoromânii, fiind oameni înst�ri�i, avînd mai multe case �i palate în centrul capitalei. Î�i 
cump�rau imobile pentru a le transforma în ateliere, magazine, dar �i cu scopul de a-�i 
capitaliza averea. Cl�dirile �i palatele din pia

�
a Vörösmarty, din strada Váci �i din jurul 

acesteia, din Lipótváros erau al macedoromânilor. Ei au investit mul
�
i bani pentru ridicarea 

cl�dirilor impozante, cu mai multe etaje. Posedau mai multe cl�diri familiile Sina, Grabovsky, 
Mocioni, Nákó, Lyka, Gojdu, Lepora, Nedelko, etc.49 
 
      Dup� eliberarea Budei din 1686, a Pestei �i a Cet��ii Buda de sub st�pînirea otoman�, în 
ora�ul devastat au ap�rut mai multe neamuri ortodoxe, ca sîrbi, greci �i macedoromâni. În 
scurt timp �i-au constituit aici �i o comunitate bisericeasc�, iar cu cî

�
iva ani mai tîrziu au 

ridicat �i o biseric�, a�a-zis� iliric � , rînduit� fiind sub jurisdic
�
ia episcopului sîrb din Buda. În 

aceast� biseric� Sfînta Liturghie a fost s�vîr�it� exclusiv în limba slavon�, mai tîrziu �i în 
limba greac�. 
      Pe la sfîr�itul secolului al XVIII-lea, a pornit o mi�care din partea credincio�ilor greci �i 
macedoromâni pentru a se desp�r�i de sîrbi pentru a-�i întemeia biserica lor proprie. Actul 
pentru constituirea parohiei �i asocierii pentru zidirea bisericii din Pesta, scris în limba greac�, 
a fost semnat la 18 aprilie 1788 de 125 de familii (cu 521 de membri) avînd urm�torul 
con

�
inut: ”Subsemna

�
ii, conlocuitori ai ora�ului Pesta, de na

�
iune greac� �i valachi, cre�tini 

dreptcredincio�i ai bisercii orientale neunite, în consens general �i uni
�
i într-unul, adunîndu-ne 

am hot�rît s� ridic�m pentru mîntuirea sufletelor noastre, scopul final ai fiec�rui cre�tin, o 
BISERIC�, pentru ca în aceasta s� l�ud�m pe Dumnezeu în limba noastr� pururea. Cauza 
pentru care am hot�rît este sporirea na

�
iunii noastre sub aripa prea puternicului împ�rat al 

Romanilor �i fiindc� biserica celorlal
�
i coreligionari cu noi a devenit prea mic� [biserica 

sîrbilor n.n.] �i ca stfel s� înl�tur�m din mijlocul nostru orice ur�, du�m�nie �i gelozie, ceea ce 
prin diferitele noastre dialecte pîn� ast�zi se afl�. Pentru ca s� domneasc� pacea dintre 
na

�
iunile noastre greco-valache �i cea ililiric� [sîrb� n.n.] nu putem ajunge la un alt mijloc mai 

potrivit, decît prin ridicarea unei biserici greco-valache aparte, ca astfel orice piatr� de 
ciocnire s� fie înl�turat� pe viitor din fiecare biseric�, care s� apar

�
in� dialectului ei.”50  

      Din actul de constituire a comunit��ii se poate deduce c� hot�rîrea coloniei greco-
macedoromâne de a-�i întemeia un l�ca� de rug�ciune propriu a fost determinat� de dou� 
circumstan

�
e. Întîa, înmul

�
irea num�rului credincio�ilor, care este un motiv formal, �i unul de 

fond: vrajba �i conflictele din sînul parohiei comune cu sîrbii din Pesta. 
      Locotenen

�
a a aprobat cererea grecilor de a ridica o nou� biseric� �i de a instala un preot 

propriu. Ridicarea imobilului a început în iulie 1791, dup� planurile arhitectului Jung József 



pe fostul teren al piari�tilor, aflat pe malul Dun�rii (azi pia
�
a Pet�fi), teren d�ruit de Dimitrie 

Arghir. Parohia se constituie, alegîndu-�i pe cei dintîi epitropi greci �i macedoromâni: Naum 
Moscu, Mihai Astri, George Pellenga, Costa Manoil, Naum Schulivski, Mihai Ciornea �i 
George Rali.51 
      Construc

�
ia a durat vreo 10 ani. În august 1801 a avut loc sfin

�
irea bisericii, cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului , de c�tre episcopul Dionisie Popovici în prezen
�
a episcopului 

din Timi�oara, �i cu asisten
�
a �i ajutorul a 10 preo

�
i �i 2 diaconi.52 Conform decretului 

împ�r�tesc din 1793, comunitatea bisericeasc� a primit denumirea de “Graeco-valachica 
communitatis Pesthiensis”. Din p�cate, imediat dup� înfiin

�
area noii comunit��i s-au iscat 

anumite disensiuni între credincio�ii greci �i cei macedoromâni în privin
�
a alegerii preotului �i 

a limbii liturgice. De�i au fost hirotoni
�
i doi preo

�
i, unul grec �i cel�lalt “valah macedonean” �i 

de�i slujeau alternativ, totu�i sfintele taine �i serviciul divin se f�ceau numai în limba greac�, 
iar aceast� situa

�
ie nu i-a mul

�
umit pe “valahi”, �i, drept consecin

��, au pornit ac
�
iunea de a 

cî�tiga dreptul ca cel de-al doilea preot, s� slujeasc� în limba vorbit� de ei.53 Lupta pentru 
sus

�
inerea limbii române a durat mai multe decenii. A început o îndelungat� perioad� de 

agita
�
ie cu “ prea plecate suplici la Împ�r��ie”, fiecare parte sus

�
inîndu-�i cu încrîncenare 

principialitatea. În 1820 grecii roag� palatinul imperial s� acorde o desp�r�ire între cele dou� 
comunit��i, cerînd, totodat�, ca românii s� le achite o sum� de 30.000 florini – drept 
desp�gubire – pentru a-�i putea construi biserica lor proprie. Comunitatea româneasc� fiind 
consultat� de c�tre palatinat, se opune în mod categoric propunerii de a împ�r�i bunurile 
biserice�ti �i de a achita suma pretins� de greci. În urma anchetei întreprinse, palatinul 
respinge preten

�
ia grecilor. Ei au luat la cuno�tin�� aceast� situa

�
ie �i timp de patru decenii s-a 

restabilit o pace relativ� între credincio�ii comunit��ii. 
      Precum am amintit, Emanuil Gojdu era un ortodox mare, �i ca membru al bisericii greco-
române din Pesta ap�r� drepturile românilor cu b�rb��ie. La ini

�
iativa lui în 1840 se zidir� 

casele dimprejurul bisericii, din al c�ror venit se pl�teau preo
�
ii, dasc�lii �i cantorii greci �i 

români în deplin� paritate de drept. 
      “Cu intrarea mi�c�rilor politice din anul 1848 �i a erei absolutistice ce a durat pîn� la anul 
1860 a intrat în sînul bisericei greco-române o stagna

�
iune amor

�
itoare, care a fost mai fatal� 

pentru Români, decît necontenitele lor lupte de mai înainte cu Grecii, - lipsind �i grecilor �i 
românilor o cultur� na

�
ional�. 

      Dup� c�derea absolutismului nem
�
esc pe la a. 1861-1867, concentrîndu-se dicasteriile 

��rii 
la Budapesta, cu acestea venir� aci �i func

�
ionarii români cu famillile lor �i ridicîndu-se 

nego
�
ul în capital� se a�ezar� aci �i cî

�
iva negu

��tori �i industria�i români din p�r�ile ungarice. 
      Ace�tia cu încetul �i pe rînd intrar� în reprezentan

�
a bisericei greco-române f�r� de-a mai 

fi întreba
�
i, dac� sunt Macedo sau Daco-români. 

     A�a afl�m în periodul de la 1861-1868 ca membri ai comunei biserice�ti în partea Grecilor 
41 in�i, între cari �ase Macedo-români (Basdeca, Economu, Pescariu, Lazar, Rigu �i Takácsy) �i patru Sîrbi, - iar din partea Românilor, cari mai înainte erau tot în preponderen

��, acum 
numai 36 in�i – un memento – pe care Românii nici acum nu-l b�gar� în sam�. Între Românii 
ace�tia macedoneni erau Antoniu, Andreiu, Georgiu �i Mihaiu Mocsonyi, Em. Gozsdu, doi 
Dera, doi Dona, trei Guda, doi Lyka, doi Muciu, un Adamovsky, Bealo, baronul Horváth, 
Mandry, Pomperi etc., iar dintre nemacedoneni: V. Babe�iu, Sim Popovic, Alexandru �i 
Dumitru Nedelcu, Lazar Muste

�
iu, Nic. Ivannovici, Teodor Szerb, Georgiu Sztupa, Demetriu 

Ionescu, Georgiu Popa etc. 
      Dup� inaugurarea dualismului �i a uniunei Ardealului se concentrar� chiar �i din p�r�ile 
ardelene mai mul

�
i func

�
ionari, negu

��tori �i industria�i români în capitala Budapesta, �i prin 
aceasta �i num�rul credincio�ilor români la biserica greco-român�. Preotul român de atunci 
Miculescu prezent� reprezentan

�
ei biserice�ti de repetite ori în anul 1866-1869 lista 

credincio�ilor români, cari înc� nu erau primi
�
i în rîndul membrilor ordinari, spre a fi introdu�i 



în comuna bisericeasc�. Lista aceasta num�r� la 41 membri noi prepu�i, între cari erau: 
Georgiu Ioanovici, secretar de stat în ministerul cultelor, Ioan cav. De Aldulianu, Ioan cav. De 
Pu�cariu �i Ioan Faur septemviri, Dr. Gallu, Cimponeriu �i Besanu juzi la tabla regeasc�, 
Georgiu Szerb, Ro�iescu, Gerasim Ra

�
iu, Dragonescu concipi�ti ministeriali, Varga �i 

Muste
�
iu advoca

�
i, Teodoroscu �i al

�
i comercian

�
i �i industria�i. 

      Îns� primirea acestora în comuna bisericeasc� întîmpin� opozi
�
iune din diferite puncte de 

vedere. Grecii – v�zîndu-se acum în majoritate – nu erau aplica
�
i a înmul

�
i num�rul 

Românilor peste ei. Macedo-Românii înc� se temeau, c� înmul
�
indu-se prea tare membrii 

daco-români, ace�tia îi vor strîmtori �i del�tura din beneficiile lor ca fundatori originali. Dar 
în�i�i Daco-Românii înc� rivalizau între sine, pentru c� o parte din ei fiind opozi

�
ionali – 

na
�
ional-liberali – nu simpatizau cu Românii guvernamentali aplica

�
i prin func

�
ii publice, ci 

erau de fixa idee, c� unde sunt ei, na
�
iunea român� e destul de bine reprezentat�, �i de al

�
ii nu 

mai au lips�, - uitînd c� Românii s-au putut sus
�
ine numai cît timp au fost ei în preponderen

�� 
numeric�. 
      Deci în încîlcirea asta de temeri �i rezerva

�
iuni mentale, reprezentan

�
a bisericeasc� g�si 

expedientul de amînare prin aceea, c� exmise o comisiune, în care din partea Românilor erau 
designa

�
i Gozsdu, Babe�iu �i G. Mocsony, ca s� elaboreze mai întîi un regulament privitor la 

condi
�
iunile, ce se recer pentru primirea de membrii noi în comun� �i reprezentan

��, iar� pîn� 
atunci se suspend� orice primire de membrii noi. Atîta le-a mai trebuit Grecilor, ca s� fie 
siguri de c�derea Românilor. 
      Un termin pîn� cînd s� fie regulamentul gata, �i pîn� cînd s� dureze suspensiunea de 
membri noi, nu se fix�. Gozsdu curînd dup� aceea muri la 3 Februarie 1870, �i dup� el mai 
to

�
i Macedo-Românii �i o parte din ceilal

�
i b�trîni.”54 

      În 1873, grecii au f�cut noul pas spre a desp�r�i biserica în dou� comunit��i separate. În 
anul urm�tor s-a înaintat un act c�tre Ministrul Cultelor, în care, dup� descrierea scurt� a 
istoricului comunit��ii biserice�ti, s-a cerut aprobarea desp�r�irii. R�spunsul ministerial a 
acceptat separarea celor dou� p�r�i �i a rînduit scindarea averilor în propor

�
ia particip�rii la 

fondul comun. În ciuda acestui decret, pîn� la moartea preotului Ioanichie Miculescu (21 
septembrie 1887) nu s-a întîmplat nici o schimbare. 
      Dup� decesul preotului, evenimentele au luat o nou� întors�tur�, cu totul nefavorabil� 
pentru români în via

�
a comunit��ii. Grecii, intuind circumstan

�
ele propice pentru realizarea 

scopului lor din trecut, în adunarea din anul 1888, au hot�rît nu numai desfiin
�
area de preot 

român, ci �i eliminarea din biseric� a liturghiei în limba român�. Deasemeni au cerut �i 
suprimarea posturilor de înv���tor �i cînt�re�, suspendînd din func

�
ia de epitropi pe Atanasie 

B�rian �i Gheorghe Oprea..55 

      Aceast� hot�rîre a grecilor a fost aprobat� de c�tre Ministerul Cultelor cu rezolu
�
ia 

Nr.20.562 din 28 mai 1888. În virtutea acestei decizii ministeriale, românii au fost îndep�rta�i 
cu des�vîr�ire din comunitatea bisericeasc�, asigurîndu-li-se dreptul, pe baza articolului 24 al 
legii LIII, din anul 1868, de a-�i putea înfiin

�
a o comunitate bisericeasc� separat�. 

      Dup� o mul
�
ime de proteste prezentate Ministerului Cultelor �i chiar �i împ�ratului de 

c�tre credincio�ii români exclu�i , r�m�sese doar o singur� solu
�
ie: înfiin

�
area unei parohii 

ortodoxe române – independent� de cea greac�, pentru românii ortodoc�i din capitala 
Ungariei.56 

      Dup� ce protestele nu au adus rezultatul dorit, românii intelectuali grupa
�
i în jurul lui 

Atanasie Cimponeriu �i al lui dr. Iuliu Pu�cariu, au f�cut toate demersurile pentru constituirea 
unei parohii noi. Dup� multe t�r�g�n�ri, în fine, cu aprobarea autorit��ilor competente, la data 
de 11 septembrie 1900 s-au putut întruni românii din capital� într-o adunare la Hotelul “Angol 
királyn�” în vederea constituirii în parohie. La acest eveniment au fost prezen

�
i 44 capi de 

familie, precum �i reprezentamn
�
ii tineretului universitar. De preot a fost ales Ghenadie 

Bogoievici..57 



      În lipsa unui spa
�
iu propriu, pîn� la sigurarea resurselor materiale pentru cump�rarea unui 

teren potrivit �i pentru ridicarea unei biserici, la cererea comitetului parohial, reprezentan
�
a 

“Funda
�
iei Gojdu” s-a învoit, ca în mod provizoriu, capela s� fie ad�postit� în imobilul din str. 

Holló nr.8. Aici a fost asigurat� �i casa parohial�. A trecut mai bine de un secol de atunci, �i 
trebuie s� m�rturisim, c� provizoratul dureaz� pîn� în zilele de ast�zi, capela înc� �i acuma 
func

�
ioneaz� în imobilul “Funda

�
iei Gojdu”. Românilor din Budapesta pîn� acum înc� nu le-a 

reu�it s�-�i construiasc� o biseric� .  
 
      Din 1812 func

�
iona Deput�� ia fondurilor �coalelor na� ionale de rit ortodox, institu

�
ie 

înfiin
�
at� prin rescript imperial, a c�rei datorie era de a sus

�
ine bugetar func

�
ionarea �colilor 

ortodoxe din Ungaria. Sediul Deput��iei a fost ini
�
ial la Buda �i între 1823-1872 la Pesta. Este 

perioada în care a existat comunitatea �colar� româno-sîrb� încheiat� în 1872, în urma 
desp�r�irii ierarhice. Acest organ era subordonat Consiliului locotenen

�
ial ungar. 

Conduc�torul Deput��iei a fost Uro� Nestorovici, inspectorul general al �colilor ortodoxe din 
Ungaria. El era ajutat de 9 deputat

�
i sîrbi �i români. Dintre românii din Ungaria au f�cut parte 

din acest organ ca deputa
�
i ai na

�
iunii române: Atanasiu Grabovsky, Nicolae Roja, 

Athanasie Derra, Constantin Vrani, Emanuil Gojdu, to
�
i macedoromâni. Naum Petrovici a 

îndeplinit din 1816 atribu
�
iile de perceptor al acestui organ. În activitatea Deput��iei �colare 

din Pesta s-au afirmat tinerii români care luptau pentru drepturile na
�
ionale. Dintre ace�ti 

tineri se remarc� avoca
�
ii Damaschin Bojinc�, Petru Moaler Cîmpeanu (originar din Otlaca) �i 

Goerge Br�deanu.58 
      Fondurile �colare erau realizate prin colectele f�cute în biserici cu tasul al doilea �i al 
treilea. Deput��ia administra patru fonduri: 1) fondul �colar; 2) fondul pensional înv���toresc; 
3) funda

�
ia Ballaina pentru burse �i 4) fondul Preparandiei din Arad.59 

      Ca organism de conducere �colar�, Deput��ia din Pesta avea în subordinea sa peste 600 de �coli române�ti, a�ezate în sate cu o popula
�
ie româneasc� numeroas�, care-�i aducea o 

contribu
�
ie hot�rîtoare la constituirea fondurilor materiale ale Deput��iei. 

 
      În 1815 s-a constituit Societatea femeilor macedoromâne din Pesta, pentru strîngerea de 
fonduri necesare la între

�
inerea �colii române�ti din capitala Ungariei. �coala Normal� 

român� din Pesta a func
�
ionat între 1809 �i 1888. “În fruntea organiza

�
iei erau femei din 

familiile Grabovski, Mutso �i Economu, din mijlocul c�rora s-a ridicat �aguna, apoi Pometa �i 
Dumcea, cu care s-a înrudit Gojdu, prin cele dou� c�s�torii, Arghir, Laz�r, Trandafil cu 
neamuri în Banat �i altele, toate cu dare de mîn�.”60 

       Scopul Societ��ii a fost unul cultural-filantropic, anume de a asigura cl�direa destinat� �colii române. Fiecare din Societate �i-a luat sarcina de a contribui, pe tot timpul vie
�
ii �i dup� 

puterile sale, la m�rirea fondului �colar, din care s� se între
�
in� �coala, s� se pl�teasc� 

înv���torii �i s� se dea stipendii tinerilor distin�i la înv���tur�. Riguros organizat�, Societatea �i-a atras laudele împ�ratului.61 

      “Datele despre constituirea Societ��ii Femeilor (sau Doamnelor) Române sunt consemnate 
într-o not� cu caracter oficios publicat� în 1817 în ziarul de limb� german� din Buda, Ofiner 
Zeitung, n-rele 89, 90. Textul ei se mai afl�, repetat ca anex�, în bro�ura omagial� con

�
inînd 

versuri compuse tot în limba german�, �i oferite ca “Dar de Anul Nou” 1820, “domni�or �i 
doamnelor cet��eni �i cet��ene de na

�
iune valah� din Pesta”. Acest omagiu se adresa 

fondatorilor Deput��iei fondurilor �colare �i fondatoarelor Societ��ii femeilor macedoromâne 
din Pesta. Autorul care semneaz� este Naum Petrovici, perceptorul Deput��iei. Societatea �i 
statutul s�u au primit înalta aprobare.” 62 

       Oda lui Petrovici, cuprins� într-o bro�ur� de 24 pagini a fost tip�rit� la Tipografia din 
Buda. În con

�
inutul ei se simte marea recuno�tin�� a românilor din Pesta pentru nobila 

ini
�
iativ� a doamnelor macedoromâne. Iat� cîteva rînduri din aceast� od�, traduse în limba 



român�: “Ceea ce a f�cut Aromânul din Pesta introducînd �tiin�
a în �coal�, �i cultivînd limba, 

s� judece ori�icine care cunoa�te lucr�rile foarte bine. Pretutindeni se �tie doar c� treizeci �i 
trei la num�r sunt acele care s-au adunat laolalt�, spre a se constitui în societate.”(LX-a).63 

      Iat� numele celor 33 de membre fondatoare: “Maria Rosa (pre�edint� în 1816), Elena 
Grabovsky (pre�edint� în 1815), Catharina Grabovsky, Catharina Gzika, nobil� de 
Dezsanfalva, Pelagie Papacoszta, Iuliana Pometa, Maria Derra n�scut� nobil� de Zettiry, 
Maria Nicolics (pre�edint� în 1817), Irina Raikovics, Iuliana Iancovics, Elisabeta Koi�or, 
Sophia Argiry, n�scut� baroneasa de Horváth, Rosalia Fejérváry, Pelagia Nauno, Dionysia �i 
Sophia Vitály, Anastasia Petrovics, Anna Suliowsky, Elisabeta Lemberg, Helena Macsinca, 
Maria Alexovics, Johanna Teodorovics (so

�
ia preotului român Teodorovici, un om înv��at), 

Catharian Lepora, Elisabeta Czvijan, Ana Malagetz, Catharina Szaprázy, Sophia Mátso, 
Maria nobil� de Püspöky din Oradea Mare.”64 
       Membrele Societ�� ii femeilor macedoromâne din Pesta au apar

�
inut marilor familii de 

negustori. Printre membrele fondatoare o g�sim �i pe Iulia Pometa, soacra de mai tîrziu a lui 
Emanuil Gojdu. În comitetul Societ��ii a fost ales �i Vitkovics Mihály , iar dup� moartea 
acestuia a fost cooptat Gojdu.65 

 

      Pepinierea rede�tept�rii na
�
ionale pentru români au fost Viena �i Budapesta, unde luaser� 

contact cu înv��a�i români din Transilvania ca: Petru Maior, Gheorghe �incai, Samuil Micu 
Clain �i al

�
ii. Coloni�tii macedoneni din Pesta, de la o vreme, revin la con�tiin�

a obîr�iei lor 
na

�
ionale �i sînt mîndri de limba lor str�mo�easc�. La procesul acesta de rede�teptare 

na
�
ional� a contribuit, fire�te, în primul rînd, curentul latinist, pornit la sfîr�itul veacului al 

XVIII-lea. Sub influen
�
a corifeilor �colii Ardelene (care erau cenzori �i corectori la 

Tipografia din Buda), macedoromânii înlocuiesc în scrierile lor literele grece�ti cu cele latine, 
introduc pentru prima dat� un num�r mare de dacoromânisme �i latinisme în locul cuvintelor 
str�ine din dialectul aromân, �i î�i public� cercet�rile despre românii de dincolo de Dun�re, 
unele în dialectul aromân. Interesul pentru descoperirea identit��ii etnice �i lingvistice proprii 
s-a manifestat tot mai evident. Pe urmele acestei mi�c�ri de rena�tere cultural�, la începutul 
secolului al XIX-lea, din mijlocul coloniei macedoromâne din Pesta se remarc� dou� 
personalit��i: Gheorghe Constantin Roja �i Mihail G. Boiagi, istorici �i litera

�
i, care �i-au 

desf��urat activitatea la Buda �i Pesta, respectiv la Viena. Al�turi de ace�ti doi înv��a�i, îl 
putem aminti �i pe Nicolae Ioanovici din Pesta, autorul unui dic

�
ionar macedoromân în cinci 

limbi. Emanuil Gojdu a fost foarte receptiv în aceast� atmosfer� prielnic� pentru a ajuta limba �i cultura. De tîn�r desf��oar� o activitate filantropico-cultural� în sînul coloniei 
macedoromâne din Pesta.66 
      Pe lîng� mul

�
i macedoromâni anonimi care s-au implicat în via

�
a economic� �i religioas� 

din capitala Ungariei, s-au impus �i nume cunoscute care au contribu
�
ii remarcabile pe 

multiple planuri ale activit��ii umane. Nu ne îng�duim aici, în acest spa
�
iu limitat, s�-i 

amintim pe to
�
i în ampla lor desf��urare. Ne permitem doar s� cit�m în întregime un articol 

ap�rut în ziarul Drapelul care aduce o pioas� amintire coloniei macedoromâne din Pesta: 
 

“Din vremurile trecute 
- Colonia român� din Pesta - 

       
      În comitetul parochial al bisericei gr. Or. Române din Lugoj, sub prezidiul Rv. Dr. G. 
Popoviciu, s-a s�vîr�it în 16 Iunie a.c. un act de binefacere �i de pietate, anume: Funda� iunea 
lui Alexandru � i Ana Nedelcu de pie memorie în anul acesta s-a pus în via

�� �i s-a conferit din 
venitul curat 1000 cor. Ma�inistului-conduc�tor Alexandru Nedelcu, rudenie a fundatoriului, �i 1000 cor. lui Romulus Daina, industria�. Votarea acestor premii s-a întîmplat cu 
unanimitate, în ordinea cea mai bun� �i cu o vorbire solemn� a demnului pre�edinte. 



      Prin aceasta memoria fundatorilor va fi p�strat� pentru totdeauna în inimile Lugojenilor �i 
se va reîmprosp�ta din an în an. 
      Este la loc, cred, a contribui cît de pu

�
in �i eu la p�strarea acestei memorii prin 

reîmprosp�tarea  referin
�
elor publice �i familiare a coloniei române din Budapesta de pe 

timpul, cînd la anul 1859 m-am înscris la universitatea din Budapesta, �i în decurs de 12 ani, 
cît am petrecut acolo cu pu

�
in� întrerupere, am avut destul� ocasiune a cunoa�te aceste 

referin
�
e. 

      Alexandru Nedelcu a f�cut negu
��torie de fune, fiind el funariu. La morile de ap� de pe 

Dun�re, la vapoare �i la n�ile ce se tr�geau pe atuncea pe Dun�re în sus cu funea, în partea cea 
mai mare furnisor era dînsul. Munca neobosit�, marfa solid�, ce o furnisa �i onestitatea a f�cut 
c� Alexandru Nedelcu �i-a cîstigat frumoas� avere, apoi a cump�rat cas� frumoas� �i hîrtii de 
valoare, cari cu timpul au crescut în pre

�
 în m�sur� nea�teptat�. 

      În toate întreprinderile sale de valoare mai însemnat� totdeauna i-a stat în ajutor cu sfatul, 
întrevenirea �i cu împrumuturi pe scurt timp Emanuil Gozsdu, cu care tr�ia în amici

�
ie foarte 

bun�, c�ci Gozsdu se pricepea foarte bine nu numai în trebile de advocatur�, ci �i în 
specula

�
iuni cu case �i hîrtii de valoare, la burs� îns� n-a f�cut niciodat� vre-o specula

�
iune. 

      Tinerimea român� de atuncea de la Universitate avea totdeauna un sprijin puternic în 
colonia român�. Emanuil Gozsdu, apoi familia Mocsonyi (Petru, care fu asasinat în strada 
Va

�
iului la intrarea casei sale prin portariul s�u, apoi Antoniu, George �i Ioan Mocsonyi).  

Urma dup� ei Alexandru Nedelcu, care neavînd prunci, foarte adeseori d�dea ajutor tinerilor 
s�raci români pentru didactrui, c�l�torie, mb chiar �i pentru vipt. Nici unul nu mergea 
nemîngîiat de la el, dar le d�dea sfatul: s� r�mîn� credincio�i bisericei �i na

�
iei române. El 

deja atuncia ne povestea, c� ar dori s�-�i fac� neperitor numele prin o funda
�
iune, c�ci el n-

avea prunci �i Românii în genere sunt foarte s�raci. Mult timp a durat, pîn� cînd ideea s-a 
f�cut trup �i �i-a realizat dorin

�
a. �tiu, c� de multe ori a conferit în cauza aceasta mai vîrtos cu 

Gozsdu �i Parteniu Cosma, pe atuncia jurist �i cînt�re� la biserica româno-greceasc�. 
      Atanasiu Grabovsky de Apadia, ruda neuitatului Andrei baron de �aguna, era comerciant 
mare în casa sa proprie �i asemenea mare mecenat al tinerimei. Nici de la dînsul nu se 
îndep�rta nimenea nemîngîiat. 
      Ruda dînsului Teodor Muciu (cu numele clasic roman) a fost asemenea negu

��tor �i 
totodat� mare literat. Avea mai toate c�r�ile referitoare la istoria �i literatura român�, avea 
“Gazeta Transilvaniei”, “Foaia pentru minte �i inim�” �i toate jurnalele române f�r� s�-i fie 
lipsit m�car un num�r. Adeseori îl vedeam afunzit în discursuri serioase cu Gozsdu cu privire 
mai mult la trecutul �i prezentul Românilor. Cu al

�
ii pu

�
in vorbea avînd defect la auz. 

Bibliotec� mai bogat� n-a avut nimenea dintre Românii din Budapesta. În mare parte este 
legat de numele lui �i c�lindaruiul numit a lui Gozsdu, primul c�lindar cu litere latine. 
      Dentistul Dr. Nedelcu, rud� aproape a lui Alexandru Nedelcu, asemenea adeseori a alinat 
durerile �i neajunsurile tinerimei, care ducea �i cas� deschis�, unde tinerimea român� era bine 
v�zut� totdeauna. 
      Apotecarul Sztupa, care vorbia cam slab române�te, mul

�
i tineri români a v�zut la casa sa, 

dedea chiar serate pentru ei, �i so
�
ia sa, împreun� cu fiica sa (mai tîziu so

�
ia lui Parteniu 

Cosma) aranjau chiar excursiuni �i petreceri la Cinkota la viia lor pentru tinerii români. 
      D. Baldy secretariul unui conte maghiar, mi se pare Bethlen, - avea locuin

�� în Hotelul 
“La cornul de vînat”, locul de desc�lecare a inteligen

�
ei române din Ungaria, Transilvania �i 

România, nu lipsea niciodat� dintre tinerii români �i ca om cu avere adeseori î�i deschidea 
punga spre ajutorarea Românilor s�raci. 
      Parochul român Ioanichie Miculescu era cel mai înv�p�iat Român �i p�rtinitor al 
tinerimei. Cine nu avea cortel �i vipt, era oaspele lui f�r� nici o diferin

�� de religiune. În casa �i la masa lui convenea totdeauna tinerimea la discurs, prînz ori cin� amicabil�. To
�
i îl priveau 

de “tata” binef�c�tor al tinerimei, trecea prin foc �i ap�, dac� era vorba de ajutoriul unui tîn�r; 



mergea �i f�cea chiar �i colecte la membrii coloniei române �i întrevenea pretutindenea în 
interesul tinerilor. El a fondat �i primul jurnal beletristic român cu litere latine adec� “Aurora 
român�”, a c�rei redactor nominal era. În jurul acestui jurnal a coadunat toate puterile literare 
ale tinerilor �i se afirm� chiar �i ast�zi, c� “Aurora român�” era un jurnal cu mult mai bine 
redactat, decît chiar �i ast�zi alte jurnale de asemenea tendin

��. 
      Cel mai bogat Macedo-român era Atanasiu Lyca, care apoi în certele pentru biserica 
româneasc�-greceasc� s-a înstr�inat de c�tr� Români �i s-a al�turat la Greci, în vremile mele 
de jurist la universitate înc� a f�cut mult bine tinerilor români. Instructorul fiului s�u, azi 
literat maghiar, a fost Ioan F��ie, fratele deputatului Teodor F��ie. 
      C�pitanul Vornica adeseori a v�zut la sine întreaga tinerime român� �i unde numai putea 
bucuros s�ria în ajutorul ei, de�i so

�
ia dînsului nu era de origine român�. 

      Euthym Murgu avea locuin
�
a sa în Buda. Se ocupa cu �tiin�

a medical�, dar fiind el în 15 
Martie 1848 la erup

�
iunea revolu

�
iunei eliberat prin popor împreun� cu Mihail Tácsics din 

închisorile din cetatea Buda, era persecutat �i tr�ia foarte retras. Nu se mai ocupa cu literatura �i cu istoria Românilor ca mai înainte împreun� cu Bojinc�, pîn� cînd era vorb� de desp�r�irea 
Românilor de c�tr� ierarchia sîrbeasc�, cînd în chestiunea aceasta scoase la lumin� o bro�ur� 
în limba german�. 
      Gavriil Mihály, tata venerat al metropolitului Dr. Victor Mihály, de�i angreat nobil 
maghiar, era bun Român. La înmormîntarea unei fiice a lui toat� tinerimea s-a prezentat în 
Buda �i la mormin

�
i a cîntat jalnicele versuri “În planul cel secret”. Îmi aduc bine aminte, c� 

dup� îngrop�ciune a f�cut poman� (pro Manibus) la casa sa, dup� datinele Românilor, ceea ce 
a durat pîn� la miezul nop

�
ii. 

      Ioan Pompéry renumitul literat maghiar �i Mano, cel bogat, de�i macedo-români angrea
�
i, 

niciodat� n-au avut contact cu tinerimea. 
      Au mai fost înc� �i al

�
ii, mai mul

�
i Români în mica colonie, cari mult se interesau de 

soartea tinerilor români, de cari azi dup� 42 ani nu-mi mai aduc bine aminte. De alt� parte 
îns� pot afirma cu toat� con�tiin�

a sufleteasc�, c� tinerimea român� din acel timp a �i meritat 
p�rtinirea coloniei române, c�ci s-a ocupat serios nu numai cu �tiin�

ele proprie de la 
Universitate, ci �i cu literatura �i cu înv��area limbelor str�ine, Sabba Fercu înv��ase chiar 
limba spaniol�. Aceast� tinerime a dat concerte �i baluri expres române�ti, �i a format din 
puterile sale chiar un orchestru de muzic�. 
      Aceste timpuri de mult au trecut, dar memoria coloniei române din Budapesta o p�streaz� 
ast�zi to

�
i cei-ce din tinerii de atuncia mai sunt înc� în via

��. Cei ce i-am numit aici cu 
numele, de mult dorm somnul etern al drep

�
ilor. 

      Fie-le 
��rîna u�oar�.                                           

                                                                                        Omega”67 
                                                  
 
  



Activitatea politic  a lui Emanuil Gojdu 
 
 

            “Tr�ind într-o epoc� fr�mîntat� a conglomeratului multina
�
ional, cînd se afirma cu 

vigoare con�tiin�
a na

�
ional�, Gojdu �i-a dat seama c� literatura �i publicistica nu sînt 

suficiente pentru schimbarea situa
�
iei de “natio tolerata usque ad beneplacitum principis” �i de 

aceea s-a angajat în activitate politic�, de�i aceasta i-a cerut pre
�
ul unor tribula

�
ii suflete�ti, 

oferindu-i, pe lîng� trec�toare satisfac
�
ii, amarnice dezam�giri.” 68 

 
Adunarea de la Pesta din 15-21 mai 1848 

 
      Adev�ratul  debut politic al lui Emanuil Gojdu s-a produs în anul 1848, cînd împrejur�rile 
revolu

�
ionare i-au oferit posibilit��i favorabile de eviden

�
iere a capacit��ii personale, care l-au 

propulsat în fruntea intelectualit��ii române din Ungaria. Firea lui deschis� �i împ�ciuitoare îl 
ajuta s� poat� atrag� spre biroul s�u de avocat o clientur� tot mai numeroa�, �i chiar s� se 
ridice printre cet��enii cu o bun� faim� din capitala Ungariei �i, îndeosebi, s� fie considerat ca 
unul dintre conduc�torii frunta�i ai românilor în toate chestiile vie

�
ii publice. Nu este de 

mirare, c� dup� izbucnirea revolu
�
iei în prim�vara anului 1848 încrederea românilor din 

comitatele maghiare s-a îndreptat spre Emanuil Gojdu. 
       Dintre curentele adoptate de românii din Ardeal �i Ungaria în orientarea lor politic�, 
Gojdu reprezenta pe cel numit ungurean, sus

�
inut �i de Nicolae Jiga, Ioan Dragos, Ioan 

Gozman �.a., fiind caracterizat prin devotament fa
�� de na

�
iunea, prin încredere în statul 

maghiar, în speran
�
a elabor�rii unor legi corespunz�toare revendic�rilor românilor, �i prin  

necredere fa
�� de politica de învr�jbire a habsburgilor. 

      “Proclamarea unui guvern democratic la Pesta în 15 martie 1848 a fost salutat� de to
�
i 

românii, ca un început al unei ere în istoria lor, convin�i c� î�i vor putea împlini destinul 
istoric ca na

�
iune �i vor realiza libertatea ca principiu uman universal. Problema spinoas� a 

unirii Transilvaniei cu Ungaria a “tulburat apele” �i a adus la distan
�
area românilor din 

Principat fa
�� de revolu

�
ia maghiar�. Idealul lor era  constituirea unei Transilvanii autonome, 

în conformitate cu cele mai luminate principii ale epocii. 
      În Banat, enun

�
ata “unire” nu afecta provincia, pentru c� acest teritoriu era încorporat 

Ungariei înc� din 1788. Aici problemele cele mai acute erau raporturile românilor cu ierarhia 
ortodox� de la Karlowitz. În 1848, printre priorit��ile românilor din p�r�ile de Vest ale 
Transilvaniei figura ideea unific�rii celor dou� biserici române, din Banat �i Transilvania, 
crearea unei mitropolii ortodoxe care s�-i asigure independen

�
a fa

�� de Karlowitz.”69 

        În secolul al XVIII-lea �i al XIX-lea chestiunea bisericeasc� a fost o afacere de stat în 
Imperiul austriac. Dinastia Habsburgilor a manevrat cu o extraordinar� abilitate în h��i�urile 
problemelor confesionale, reu�ind s� asocieze în multe cazuri bisericile popoarelor din cadrul 
monarhiei în slujba comandamentelor sale politice, în primul rînd pentru conservarea 
integrit��ii �i unit��ii monarhiei. Una dintre cele mai interesante experien

�
e în acel sens o 

constituie exemplul ortodoxiei de la grani
�
ele orientale ale monarhiei, care a beneficiat de un 

statut aparte �i s-a integrat, cu nuan
�
a de la o perioad� la alta, politicii de centralizare a Casei 

de Habsburg. 
      Înzestrarea popula

�
iei �i a ierarhiei clericale sîrbe cu privilegiile din 1690, cunoscute în 

istoria monarhiei sub denumirea de privilegii ilire, a creat la grani
�
a oriental� �i sud-estic� a 

imperiului, înc� nestabilit� pe deplin, un puternic bloc ortodox. Diploma imperial� din 1690 a 
acordat nominal aceste privilegii popula

�
iei �i ierarhiei sîrbe, f�r� s� men

�
ioneze alte grupuri 

etnice de religie ortodox� din zon�. Pentru a consolida pozi
�
ia mitropoliei sîrbe de Carlovi

�
 �i 

în general a ortodoxiei din Imperiul habsburgic în disputa cu Contrareforma în plin� ofensiv�, 



ierarhia bisericeasc� de la Carlovi
�
 a încercat, în intervalul 1690-1740, s�-�i extind� 

autoritatea asupra tuturor popoarelor ortodoxe din Banat, Ungaria �i Transilvania, cei mai 
numero�i fiind, al�turi de sîrbi, românii �i grecii. Congresul ilir din 1790, de la Timi�oara, a 
ilustrat tendin

�
ele de autonomie confesional� �i politic� ale sîrbilor, dar �i exclusivismul 

ierarhiei Carlovi
�
ului fa

�� de celelalte popoare plasate în sistemul privilegiilor ilire. Tendin
�
ele 

de dup� 1790, de a transforma biserica ilir� într-o biseric� sîrb�, au declan�at o reac
�
ie în 

biserica ortodox� român� decis� s� sus
�
in� emanciparea bisericeasc�. De aici porne�te 

mi�carea pentru episcop român la Arad, mi�care care atinge momentul culminant în vara 
anului 1816, în frunte cu giulanul Moise Nicoar�. 
      În preajma revolu

�
iei de la 1848, ideea unific�rii celor dou� biserici române, conceput� în 

rela
�
ie cu dezideratul mitropoliei na

�
ionale �i a independen

�
ei bisericilor române�ti dobînde�te 

contururi mai precise. Revolu
�
ia de la 1848 a formulat dezideratul restaur�rii mitropoliei �i al 

independen
�
ei bisericilor române�ti de pe o concep

�
ie na

�
ional� integralist�, ca un obiectiv 

fundamental reclamat de nevoile solidarit��ii na
�
ionale moderne, definind institu

�
iile în jurul 

c�rora s� se realizeze coeziunea organismului na
�
ional �i autodeterminarea na

�
iunii, între ele 

biserica na
�
ional� cu ierarhie proprie, independent� de orice jurisdic

�
ie str�in�. 

      Pentru ortodoc�ii români de sub jurisdic
�
ia ierarhiei sîrbe, revolu

�
ia din 1848 a declan�at 

practic procesul de separa
�
ie bisericeasc� �i de organizare a ierarhiei na

�
ionale. La 23 martie 

1848, studen
�
ii români întruni

�
i la Pesta au elaborat un program în 7 puncte, majoritatea 

referindu-se la organizarea bisericii ortodoxe. Programul preconiza separarea celor trei 
episcopi române�ti de la Vîr�e�, Timi�oara �i Arad de Carlovi

�
 �i unirea lor cu episcopia de la 

Sibiu, sub conducerea unui mitropolit român, sinod anual compus din cler �i mireni, episcopi 
ale�i din rîndul preo

�
ilor de mireni.70 

       La Pesta, ac
�
iunea de l�murire a raporturilor biserice�ti româno-sîrbe este început� de 

Emanuil Gojdu. Ac
�
iunea lui era sus

�
inut� de noul guvern maghiar care credea c� în acest fel 

va putea atrage masele române împotriva sîrbilor. În consens cu memorabila ac
�
iune din 3/15 

mai de pe Cîmpia Libert�� ii de la Blaj, prin care românii transilv�neni î�i declar� autonomia �i 
pretind drepturi egale cu celelalte na

�
ionalit��i din imperiul austriac, Emanuil Gojdu 

preconizeaz�, secondat fiind de confra
�
ii s�i întru idei, organizarea unor întîlniri comune, cu 

scopul de a se ajunge la o atitudine solidar� în ce prive�te pasul de f�cut în noul context. Din 
ini

�
iativa lui, românii din Arad 

�
in o prim� conferin

�� la 12/24 aprilie �i lanseaz� un apel 
semnat de avocatul Ioan Arco�i �i de profesorul de la Preparandie Vicen

�
iu Babe�. Prin acest 

apel, românii din Banat erau invita
�
i s� trimit�, pe data de 3/15 mai, la Pesta, din fiecare 

comunitate cel pu
�
in cîte un deputat care s� se prezinte la Emanuil Gojdu. Scopul întrunirii de 

la Pesta era s� determine ministerul maghiar a aproba urm�toarele trei cereri: 1) Avînd în 
vedere majoritatea numeric� a românilor, în viitorul congres bisericesc se urmeaz� s� se 
întruneasc� s� fie respectat� propor

�
ionalitatea na

�
ional�. 2) Ministerul maghiar s� ordone s� 

nu se aleag� decît delega
�
i români în 

�
inuturile române�ti, nu sîrbi, greci sau de alte na

�
ii. 3) 

Ministerul s� hot�reasc� ca loc de întrunire al viitorului congres bisericesc Aradul sau 
Timi�oara, “fiind aceste locuri �i a�a centrul na

�
ionalit��ilor de religia greco-unit�.” Acestea �i  

“înc� alte rug�ri” vor avea s� fac� delega
�
ii convoca

�
i la Pesta.71 

      “Din punct de vedere politic, Emanuil Gojdu era în fruntea curentului burghezo-democrat 
care urm�rea cucerirea libert��ilor burgheze pe calea peti

�
iilor �i prin parlamentul din Pesta. 

      Printre frunta�ii românilor din Banat �i Ungaria se disting trei curente. Unul, al 
burghezilor democra� i în frunte cu Gojdu la care ader�  îndeosebi reprezentan

�
i ai burgheziei 

ca: Gheorghe Ioanovici de Dul�u, Alexandru Capra, Vincen
�
iu Bogdan de la Comlo�, Ioan 

Misici de la Lipova, Atanasie Decicu, Nicolae Iorgovan de la Timi�oara �i al
�
ii mai pu

�
in 

însemna
�
i. 

      Al doilea curent, al revolu� ionarilor democra� i, care erau grupa
�
i în jurul lui Murgu  �i 

de
�
ineau pozi

�
iile cele mai înaintate. Revolu

�
ionarii democra

�
i se bucurau de încrederea 



maselor 
��r�ne�ti, a micii burghezii reprezentat� de înv���tori, preo

�
i �i mici meseria�i. Ei 

urm�reau emanciparea politic� �i bisericeasc� a Banatului �i unirea lui cu Ardealul, Moldova �i �ara Româneasc� în grani
�
ele vechii Dacii. Din punct de vedere social cereau emanciparea 

total� a 
��r�nimii prin împ�r�irea p�mînturilor mo�iere�ti. Pentru ei, revolu

�
ia maghiar� nu era 

decît un mijloc spre a-�i ajunge scopul. În prima faz� a revolu
�
iei ei vor domina situa

�
ia, fiind �i cei mai numero�i. Dintre reprezentan

�
ii mai de seam�, pe lîng� Murgu amintim pe: Aloisiu 

Vlad, Axentie Bojinc�, �tefan Ioanescu, Dionisie Ciocola�, Dimitrie Petrovici-Stoichescu, 
Igna

�
ie Vuia, Nicolae Bojinc�, Nicolae Tincu Velea, Teodor Poru

�
iu, fra

�
ii Albini �i mul

�
i 

al
�
ii. 

      Al treilea curent, avînd în frunte pe fra �ii Andrei, Eugen �i Petru Mocioni, c�rora li se 
va ata�a �i Petru Cermenea în aceast� faz� a revolu

�
iei, pîn� în octombrie 1848 va avea o 

atitudine rezervat� total�. Ei militau pentru unirea tuturor românilor din Imperiul habsburgic, 
care datorit� preponderen

�
ei numerice î�i vor putea cî�tiga drepturile na

�
ionale.”72 

      Emanuil Gojdu face convocarea adun�rii la Pesta înc� din 12/24 aprilie, cînd – dup� cum 
am ar�tat – Ioan Arco�i, avocatul de la Arad, �i Vincen

�
iu Babe�, tîn�rul profesor de la 

Preparandia din Arad, semneaz� manifestul de convocare. În acel manifest nu era vorba de 
separare, ci doar de respectarea propor

�
ionalit��ii numerice în apropiatul congres al bisericii 

ortodoxe din Ungaria �i, în al doilea rînd, ca locul întrunirii congresului s� fie fixat în ora�ele 
Timi�oara sau Arad, nu la Carlovi

�
 sau Novisad. 

      În articolul trimis Foii pentru minte inim� � i literatur� de un timi�orean înaintea adun�rii 
de la Pesta, se precizeaz� din nou c� delega

�
ii din Arad, Lipova, Lugoj, Caransebe�, Timi�oara �i alte comune vor pretinde în adunarea de la Pesta ca Timi�oara s� fie sediul viitorului 

congres bisericesc, num�rul delega
�
ilor români la congres s� fie cel pu

�
in egal cu al delega

�
ilor 

sîrbi, iar în raporturile româno-sîrbe s� domine “egalitate �i fr��ietate”. Dar, în acela�i articol 
se arat� �i ini

�
iativa lugojenilor care “merser� mai departe” cerînd independen

�
a bisericii 

române. �i autorul articolului, care credem c� este Petru Cermenea, se întreab� dac� prin 
aceast� desp�r�ire românii b�n��eni nu vor fi “înghi

�
i
�
i” de maghiari, ce se bucur� de luptele 

confesionale dintre români �i sîrbi.73 

      În r�spunsul pe care �i-l d� autorul la aceste întreb�ri, recunoa�te c� fixarea locului �i 
modului de întrunire a congresului la Timi�oara e bun�. Se tem doar c� românii s� nu fie 
în�ela

�
i, de acea cere ca în ceea ce prive�te alegerea deputa

�
ilor la congres , românii s� aleag� 

“pe acei b�rba
�
i români vrednici pentru congres de al c�ror caracter �i piept român nu au nici 

o îndoial�”. Este de acord cu hot�rîrea lugojenilor de a cere independen
��, “c�ci numai aceasta 

va 
�
ine românilor na

�
ionalitatea în întregimea ei”. Nu se teme c� prin separarea celor dou� 

ierarhii, românii din Banat �i Ungaria se vor uni cu Ardealul �i Bucovina sub un mitropolit 
român. “�i dac� nu putur� înghi

�
i sîrbii – spune corespondentul – cu care fur�m mai strîns 

lega
�
i în multe moduri…s� n-ai team� c� ne vor absoarbe ungurii, cu atît mai pu

�
in cu cît 

acuma românii venir� la adev�rata con�tiin�� na
�
ional�, care e cel întîiu temeiu a face un 

popor virtuos �i a-l dobîndi lumii cultivate vaza cuvenit�.”74  

      Deci, cînd au plecat deputa
�
ii b�n��eni la Pesta nu se punea problema separ�rii ierarhice, 

ci o just� repartizare a deputa
�
ilor din congresul mixt. Gazeta de Transilvania ne informeaz� 

c� la Pesta au venit din Arad 4 deputa
�
i, din Lipova 2, �i sper� ca lugojenii s� trimit� �i mai 

mul
�
i. Pe lîng� cererile ar�tate, deputa

�
ii vor înainta la minister �i alte peti

�
ii.75 

       Din actele emise de membrii comitetului din Pesta reiese c� consf�tuirile au început pe 
data de 15 mai �i s-au încheiat pe data de 21 mai. În total erau întruni

�
i la Pesta 39 de 

“deputa
�
i”, dup� cum se intituleaz� ei, reprezentînd comitatele Arad, Bihor, Bichi�, Timi�, 

Torontal, Cara� �i ora�ul Pesta. Dintre ace�tia, dou� treimi erau din comitatele Timi�, 
Torontal, Cara� �i Arad. Deci majoritatea absolut� o aveau b�n��enii. Ace�tia s-au întrunit în 
casa �i sub pre�edin

�
ia lui Emanuil Gojdu. În condi

�
iile revolu

�
iei, ei au dorit s� transforme 

Ungaria multina
�
ional� într-o patrie a na

�
iunilor. În interesul colaborar�rii, n-au pretins 



autonomie teritorial�. (Se poate presupune c�, din aceast� cauz�, n-a participat la întrunire 
Eftimie Murgu, care ar fi dorit autonomia Banatului, în condi

�
iile colabor�rii cu guvernul 

maghiar.) 
      Ce au f�cut ace�ti delega

�
i între 15 �i 21 mai la Pesta reiese din actele adun�rii. 

      În primul rînd, adunarea protesteaz� în contra proclam�rii lui Iosif Rajacici ca patriarh, 
“fiindc� dup� legile civile �i dup� canoane, alegerea e ilegal�, dat fiind c� s-a f�cut cu 
evidenta c�lcare în picioare a drepturilor na

�
iunii române”. De altfel, cet��enii de na

�
ionalitate 

român�, în peti
�
ia adresat� guvernului, “cer sistarea apar

�
inerii lor la ierarhia sîrbeasc� �i, 

peste tot, scoaterea lor de sub conducerea �i p�storirea bisericii Greco-neunite astfel ca s� 
poat� fi propus� conducerea afacerilor biserice�ti �i �colare unei autorit��i proprii eclesiastice, 
aleas� din fii proprii”. 
      În ziua de 21 mai 1848, au fost redactate dou� acte de o deosebit� importan

��, al c�ror 
autor principal a fost Emanuil Gojdu: 
     1.  În�tiin�are c�tre Românii de legea r�s�ritean� neunit�. Prin acest manifest, deputa

�
ii 

aduna
�
i se adreseaz� poporului român. Dup� ce arat� c� “s-au sf�tuit cîteva zile c� ce este �i 

ce ar fi de a face pentru bunul poporului �i al neamului românesc”, comunic� c� au luat 
hot�rîrea s� înainteze ministerului o peti

�
ie cu dolean

�
ele românilor. Pentru a cunoa�te to

�
i 

cuprinsul peti
�
iei, aceasta se va tip�ri în limbile maghiar� �i român� �i se va difuza poporului 

din toat� �ara. Peti
�
ia s-a tip�rit cu cheltuiala deputa

�
ilor aduna

�
i la Pesta. 

      Înc� se în�tii �eaz� c� s-a hot�rît convocarea unei adun�ri pe ziua de 25 iunie la Timi�oara 
“ca s� ne sf�tuim cu to

�
ii, laolalt�, pentru bunul de ob�te”. Deoarece adunarea de la Timi�oara 

este aprobat� de minister, fiecare comun� va trimite cîte un delegat care s� aib� scrisoare de 
împuternicire, pecetea satului �i a bisericii respective. Dac� vreo comun� nu are pe cine 
trimite, atunci va delega pe cineva din localitatea cea mai apropiat� care e dispus s� vin� la 
congres. În�tiin�

area c�tre români e semnat� de Emanuil Gojdu ca pre�edinte �i Ioan Drago� 
ca secretar.76 

     II. Peti� ia neamului românesc din Ungaria � i Banat e cunoscut� din copiile care s-au 
p�strat. O public�m �i noi aici în întregime, reluat� din cartea Corneliei Bodea, 1848 la 
români O istorie în date � i m�rturii,  vol.II, Buc., 1972, p.509-511. 
 

Peti�ia neamului românesc din Ungaria �i Banat 
 
Domnilor mini�tri!  
 
Na

�
ia român� �i dup� m�rturisirea istoriei e una dintre cele mai vechi na

�
ii în Ungaria. De la 

început, dup� f�cuta leg�tur�, dînd mîna cu ungurii a ap�rat patria �i pentru bunul aceleia lucrînd 
cu nemi�cat� statornicie nu numai sîngele �i averea �i-a jertfit, ba înc� împotriva musulmanilor �i 
a altor barbari dimpreun� cu neamul unguresc a fost zid ap�r�tor patriei acesteia, �i prin aceasta a 
toat� Europa, care urm� dup� lumina civilisa

�
iei. 

      Na
�
ia aceasta asuprit� de valurile veacurilor multe a r�bdat, fiind amur

�
it� de patimile 

strîmb�t��ii �i ale nerecuno�tin�ei. 
      Zioa de pofte a neamurilor, întemeiat� pe vecinica dreptate, s-a ivit; �i anul 1848 urmînd 
îmboldirei geniului patriei acesteia în binecuvîntarea libert��ii pe to

�
i cet��enii patrie f�r� osebire 

de religie asemenea împ�rt��indu-i, de sim
�
ul acesta al libert��ii s� bucur� �i na

�
ia român�, �i 

timpul acesta dup� lipsiri de multe veacuri cu piept înfl�c�rat salutîndu-l: 
      Noi, în numele na

�
iei române din Ungaria, ca trimi�ii aceleia, declar�m coronatului împ�rat 

din Ungaria �i pîn� aci neprecurpat ar�tat� credin
��, însufle

�
itori lupt�tori pentru dreptate, 

mul
�
umire, c�tr� fra�ii no�tri unguri dragoste, ear c�tr� întîiul neatîrn�toriu ministerium unguresc 

simpatie �i încrez�mînt, m�rturisind cum c� ne 
�
inem de cea mai sfînt� datorie, cu patriotic� 

jertfire a ne lupta pentru m�rirea coroanei ungure�ti �i pentru întregimea împ�r��iei. 



      Deci dar� cînd principiile aceste le a�ternem �i hot�rît dup� chemarea noastr�, în numele 
na

�
iei, cu cuvinte ferbin

�
i înaintea ministeriului petrecut de dragostea na

�
iei, totdeodat� sîntem 

datori a m�rturisi, cum c� umblarea noastr� nu s� întemeiaz� pe acea tic�lo�ie omeneasc�, care în 
orele m�rimei îns�to�at� fiind de cercarea gra

�
iei însu�i de sine s� supune, ci potrivit cu originea 

noastr� roman�, în timpul lipsei ar�t�m ungurilor cum c� noi sîntem adev�ra�i prieteni. 
      Atîta e ce în numele na

�
iei, dup� lips� �i în fapt� ar�tînd, cu cuvinte descoperim. �i acuma: 

      Ce s� atinge de soarta noastr� ne apropiem cu cump�tatele noastre dorin
�
e c�tr� ministeriul 

na
�
ional. 

      Avem �i noi dureri urmate din r�ut��ile timpurilor. Avem �i legiuite pofte, a c�rora lecuire �i 
împlinire, potrivit timpurilor, a o lua în socotin

�� cu atîta mai pu
�
in o putem trece cu vederea, cu 

cît mai tare sîntem încredin
�
a
�
i despre aceea, cum c� prin 

�
intita lucrare �i astfel de încercare se 

va nimici, care fiind pov��uit� de o mîn� nev�zut� a st�rii ce a urmat dîn r�ut��ile timpurilor, ar 
putea fi �i spre primejdia 

��rii noastre. 
      Durerile cari le pomenir�m s� ating de soartea intereselor noastre na

�
ionale, �i s� nasc de 

acolo c� slavismul înc� înainte de cîteva sute de ani lipsindu-ne de literile noastre cele române�ti �i vîrînd în toate c�r�ile noastre cele biserice�ti �i �colastice slovele lui Kiril, a voit na
�
ia noastr� a 

o desp�r�i de c�tr� Europa civilisat�, pentru aceea ca a�a prin o sil� morala s� o pat� trage în 
cursa slavismului; �i fiindc� originalul caracter al na

�
iei noastre nu s-a putut str�muta, a 

întrebuin
�
at �i starea noastr� cea isolat�, f�r� de-a fi fost noi întreba

�
i, acel soi al slavilor, care în 

anul 1690 a venit în p�mîntul unguresc, a tras �i pe na
�
ia româneasc� cea de o lege cu sine sub 

aripile a�a numitului Declaratorium Illiricum, de la care timp hierarchia (preo
�
imea) sîrbeasc� a 

monopolisat toate trebile biserice�ti �i �colastice, cu cea mai mare stricare a na
�
iei noastre. 

Libertatea, egalitatea �i fr��ietatea nu sufere ca într-o patrie s� domneasc� un popor asupra altuia; �i fiindc� firea, caracterul �i deosebirea în limb�, cu un cuvînt, datorin
�
a politic� a na

�
iei 

române�ti, pofte�te ca s� se nimiceasc� amestecarea la olalt�, la care 
�
inte�te panslavismul, pentru 

aceea: 
      Din datorin

�
a care avem c�tr� bunul na

�
iei noastre, m�rturisim c� avem nestr�mutat� voin

�� a 
ne desp�r�i de c�tr� sîrbi în toate trebile biserice�ti �i �colastice. �i dup�-ce din împrejur�rile mai 
de curînd ivite apriat s� vede, cum c� sîrbii prin lucrarea lor voesc a surpa întregimea cr�imei 
ungure�ti, �i dup� ce �i metropolitul sîrbesc, care se afl� sub constitu

�
ia ungureasc�, s-a f�cut 

p�rta� lucr�rei acesteia, noi pe dînsul ca pe unul care s-a îndep�rtat de la calea legii nu-l putem 
cunoa�te mai mult de cap bisericesc al concet��enilor �i al neamului nostru. 
      A�adar�, poftim: 
      1. Ocîrmuire bisericeasc� cu totul neatîrnat� de la mitropolitul Carlovi

�
ului, care �i pîn� 

atunci, pîn� ce legiuitul nostru sinod în privin
�
a aceasta va hot�rî, s� ocîrmuiasc� provisorie, sub 

nume de vicar-mitropolit, luînd lîng� sine doi b�rba
�
i adev�ra�i români, unul de ceata preo

�
easc�, 

iar� altul dintre mireni. 
      2. S� se trimit� sub pre�edin

�
a unui comisar ministerial o comisie aleas� de români �i sîrbi la 

um�r deopotriv�, care cercînd starea funda
�
iilor biserice�ti �i �colastice, precum �i starea �i 

diplomele m�n�stirilor, iar� mai vîrtos ca cine au fost fondatorii acelora, s� poat� sfîr�i mijlocirea 
desp�r�irei, ca s� poat� c�p�ta fiestecare parte, partea sa. 
      3. S� avem sinod dechilin �i ocîrmuire bisericeasc� �i �colastic� neatîrnat�, ai c�reia m�dulari 
s� fie ale�i numai dintre fiii na

�
iei noastre. 

      Dup� credin
�
a ce o avem c�tr� fra�ii nostri unguri, �i cu care credin

��, precum tare credem, �i 
din partea lor vom fi întîmpina

�
i, poftele noastre cele politice în urm�toarele puncturi le 

cuprindem: 
      a) Concet��enii români limba ungureasc� o cunosc de diplomatic�, îns� ei a�teapt� aceea, ca 
întrebuin

�
area limbei sale na

�
ionale neîmpedecat� s� se lase în biserici, la înv���tura fiilor s�i �i 

pretutindenea �i în toate trebile na
�
iei noastre, cele din l�untru; 



      b) S� se ar�dice lîng� ministrul cultului o sec
�
ie (clas�) deosebit�, care s� ocîrmuiasc� trebile 

românilor, cele biserice�ti �i �colastice �i în care s� se a�eze numai români adev�ra�i de legea 
r�s�ritului în care poporul are încrez�mînt; 
      c) S� se întoarc� mai mare b�gare de seam� de aci înainte asupra fiilor na

�
iei române�ti, cari 

pîn� acum nu f�r� durere s� priveau a fi trecu
�
i cu vederea; 

      d) La regimentele milit�re�ti mai cu seam� s� se a�eze (aplicheze) ofi
�
eri români. 

      Care pofte drepte �i e�ite din suflet adev�rat gr�bind a le a�terne înaltului ministerium, care e 
încungiurat de credin

�� �i dragoste, noi în numele nostru �i în numele na
�
iei, care pe noi aicea ne-

a trimis, cu cucernicie poftind �i dorind fericirea patriei noastre, din toat� inima �i din tot sufletul 
strig�m: S� tr�easc� �ara, s� tr�easc� craiul, s� tr�easc� libertatea, egalitatea �i fr��ietatea! 
       
      Datu-sa în Pesta, din �edin

�
a românilor aduna

�
i de prin comitaturile ce mai jos se vor 

însemna, în 21 mai 1848. 
      Emanuil Gozsdu, pre�edinte; 
      Reprezentan

�
ii din comitatul Aradului: George �apo� (protopresbiter), Pavel Bo

�
co (preot în 

Chi�ineu-Cri�), Ioan Arco�i �i Pavel Petril�; 
      din comitatul Bihorului: Ioan Drago�, George Fonnai �i Nicolae Jiga; 
       din comitatul Bichi�ului: David Nicoar�, Moise Suciu �i Ioan Szabo; 
      din comitatul Timi�ului �i Torontalului: Ioan Missici, Petru Cermena, Gheorghe Muntean, 
Blasiu Brancovan, Simeon Popovici, Athanasiu Ra

�
iu, Ioan Petrovici, �tefan Ilici, Nicolae 

Iorgovan, Nicolae ��ran, Vicen
�
iu Bogdan, Ladislau Bogdan �i Iulian Ianculescu; 

      din ora�ul Pesta: George Stupa, Teodor Serb, Ioan Auran, Sigismund Pap, Ioan Putici, Petru 
Farchici �i Frita �aguna; 
      din comitatul Cara�ului: Blasiu Fogara�i, Grigore Radulovici, George Fogara�i, Ignatie Vuia 
(protopresbiter în V�radia), Auxen

�
iu Bojinca, Teodor Fogara�i, Mihai Velia [N.Tincu-Velia] 

(înv���tor de teologie), Ioan Marcu (protopresbiterul Lugojului) �i Maxim Pascu. 
   
      Observ�m c� Peti� ia sintetizeaz�, ca un veritabil program politic de moment, revendic�rile 
românilor din comitatele respective. Partea ini

�
ial� este un prolog care include justificarea 

cerin
�
elor popula

�
iei române�ti. Se recurge, pe linia unei tradi

�
ii cunoscute, la argumente de 

natur� istoric�, care demonstreaz� statornicia românilor pe aceste meleaguri. Apoi se invoc� 
seculara asuprire social� �i na

�
ional� la care a fost supus� aceasta. Deputa

�
ii aduna

�
i “în 

numele na
�
iei române” declar� credin

�� împ�ratului, mul
�
umire lupt�torilor pentru dreptate, 

dragoste fra
�
ilor unguri, simpatie �i încredere ministerului maghiar. Apoi în�ir� dezideratele, 

care sînt de ordin bisericesc, politic �i na
�
ional. 

       “La o privire superficial� asupra Peti� iei… este posibil s� se constate c� ea se compunea 
numai din trei puncte revendicative, adic�: autonomie bisericeasc�; constituirea unei comisii 
comune dintre români �i sîrbi pentru a delimita funda

�
iile �colare �i biserice�ti; desp�r�irea �i 

autonomia �colilor române�ti în care s� func
�
ioneze ca înv���tori numai “fiii na

�
iei noastre”. 

Subpunctele acestuia din urm� au îns� o valoare de cerin
�
e independente. Se pretinde ca în 

administra
�
ie, �coli, biserici �i justi

�
ie – sau mai exact în “toate trebile na� iei noastre, cele 

dinl�untru”  – s� fie folosit�, neîmpiedicat, limba român�, bine în
�
eles acolo unde popula

�
ia 

care o vorbea era majoritar�. Ca o completare a acestei m�suri, ce-�i a�tepta materializarea, 
era ridicarea “lîng� ministerul culturii“ a unei sec

�
ii deosebite “ care s� ocîrmuiasc� trebile 

românilor, cele biserice�ti �i �colastice �i în care s� se a�eze numai Români adev�ra�i, de legea 
r�s�ritului, în care poporul are încrez�mînt”. În regimentele milit�re�ti s� fie promova

�
i mai 

mul
�
i ofi

�
eri români iar func

�
ionarilor s� li se acorde “b�gare de seam� de aci înainte”. 

Aceast� revendicare politic� izvora din necesit��ile obiective ale form�rii �i dezvolt�rii 
burgheziei române.”77 



      Peti
�
ia se încheie prin salutul: “ tr�iasc� �ara, craiul, libertatea, egalitatea �i fr��ietatea”. 

Apoi semneaz� cei 39 de delega
�
i din cele �ase comitate �i din ora�ul Pesta. 

      Printre deputa
�
ii adun�rii din Pesta g�sim personalit��i de pe meleagurile noastre78 

precum: David Nicoar�79, Moise Suciu80, George Stupa81, Evreta �aguna82, Sigismund 
Pop83, Teodor �erb84. 
      Fa

�� de deziteratele exprimate în convocarea adun�rii de la Arad, în Peti� ie au intervenit 
modific�ri esen

�
iale, ceea ce înseamn� c� la aceste modific�ri s-a ajuns în timpul dezbaterilor 

de la Pesta. “Mai întîi, nu mai e vorba de o repartizare just� în congres, ci de o desp�r�ire 
total� de biserica sîrb� �i de înfiin

�
area unei ierarhii române�ti. În al doilea rînd, pe lîng� 

revendic�rile de ordin bisericesc se întroduc �i revendic�ri da natur� politic�. Dintre acestea 
cea mai important� este aceea privitoare la independen

�
a �colilor �i la folosirea limbii române 

“în toate trebile na
�
iei noastre cele din n�untru”. Este adev�rat c� termenul acesta e cam 

general �i vag, totu�i fa�� de adun�rile de pîn� acum constituie un progres. Iat� pentru ce 
“Gazeta de Transilvania”, dup� ce public� dorin

�
ele românilor întruni

�
i la Pesta, spune c� 

aceste postulate “le fac onoare (românilor – n-n.) înaintea lumii civilizate”. “Organul 
na

�
ional” din Blaj înregistreaz� �i el dezideratele românilor din Peti� ia din 9/21 mai. Redac

�
ia 

ziarului îns� e nemul
�
umit� c� apelul e adresat românilor “de legea r�s�ritean� neunit�”. De 

aceea public� o not� de îndemn la unirea tuturor românilor: “Bine ar fi ca s� încete o dat� 
între români numirea de unit �i neunit. Acest separatism nu mai poate avea loc, ca în timpul 
sistemei vechi, cînd domnea principiul: divide et impera. Românii ca fiii aceleia�i mame au s� 
dea mîna unul cu altul”. 
      Întrebarea care se pune este: cui se datoreaz� aceste modific�ri ? Cine a influen

�
at m�rirea �i l�rgirea revendic�rilor ? La aceasta putem r�spunde în mod sigur c� cel pu

�
in în prima 

chestiune -  a aceea a separ�rii ierarhice – delega
�
ia b�n��enilor a avut cuvîntul hot�rîtor. Am 

v�zut c� înc� de la prima adunare din Lugoj nu a mai fost vorba de propor
�
ionalitate în 

congres, ci de separarea total� a celor dou� ierarhii. 
      Punctul acesta, de altfel, convenea �i guvernului maghiar, care în aceast� perioad� era 
foarte strîmtorat din cauza taberelor sîrbe�ti înt�rite din sud pe care nu le putea ocupa. De 
aceea, guvernul d� satisfac

�
ie cererii românilor �i fixeaz� ca loc de întrunire a viitorului 

congres bisericesc româno-sîrb ora�ul Timi�oara, nu Carlovi
�
ul sau Novisadul, a�a cum ceruse 

mitropolitul Iosif Rajacici. 
      Prin aceasta, românii au cî�tigat un punct important. Vestea e înregistrat� �i de presa 
român�, “Organul lumin�rii” anun

�� �inerea congresului pe data de 15 iunie la Timi�oara. 
Motivul fix �rii ca sediu al congresului în ora�ul Timi�oara îl constituie tulbur�rile de la 
Kikinda. Totodat� aduce cuno�tin�� c� Csernovics, comitele din Timi�, a fost numit comisar al 
guvernului. 
      �i “Gazeta de Transilvania” relateaz� c�, din cauza “tulburoaselor lucruri din Banat �i 
Slavonia”, ministerul a fixat ca loc de întrunire  a congresului sîrbo-român ora�ul Timi�oara, 
unde a fost �i ultimul congres de la anul 1790. Gazeta îns� face �i un scurt comentariu: “Prin 
aceast� m�sur�, românii b�n��eni vor putea r�sufla îndoit. �ine

�
i-v� numai bine.” 

      A�adar, unul din punctele importante ale postulatelor române�ti a fost cî�tigat prin fixarea 
ca loc de întrunire al congresului bisericesc româno-sîrb în ora�ul Timi�oara.”85 

      Despre întrunirea de la Pesta  putem spune, c� nu este vorba de o întrunire ocazional�. În 
condi

�
iile revolu

�
iei, delega

�
ii au dorit s� transforme Ungaria multina

�
ional� într-o patrie a 

na
�
iunilor. În interesul colabor�rii, n-au pretins autonomie teritorial�. (Se poate presupune c�, 

din aceast� cauz�, n-a participat la întrunire Eftimie Murgu – m�car c� se afla la Pesta -,care 
ar fi dorit autonomia Banatului, în condi

�
iile colabor�rii cu guvernul maghiar.) Biserica fiind 

organiza
�
ia cultural-politic� cea mai puternic� de unire a societ��ii române�ti �i, mai ales cu 

caracter na
�
ional, participan

�
ii la întrunire au dorit s�-i consolideze autonomia �i s�-i asigure 

caracterul na
�
ional. De aceasta era nevoie, înainte de toate, pentru c� românii ortodoc�i din 



Ungaria erau integra
�
i într-o asemenea organiza

�
ie bisericeasc� – mitropolia de la Carlovi

�
 – 

care se afla sub conducere sîrbeasc�. Începînd cu anul 1810, românii ortodoc�i au pornit lupta 
pentru autonomia bisercii lor na

�
ionale, adresînd peti

�
ii c�tre domnitor �i guvern. 

       
      Dup� adunarea de la Pesta, s-au formulat mai multe cereri, peti

�
ii, memorii, care au fost 

înaintate ministerului cultelor, �i au fost duse la Viena la împ�rat. Personalit��i cunoscute  au 
formulat aceste cereri, printre care amintim pe: Andrei �aguna, Vicen

�
iu Babe�, Constantin 

Pomu
�86, Teodor �erb, fra

�
ii Mocioni, Augustin Treboniu Laurean, Timotei Cipariu, Ghenadie 

Popescu, Aaron Florian �i al
�
ii. Scopul acestor ini

�
iative era independen

�
a Bisericii Ortodoxe 

Române �i constituirea mitropoliei Ardealului. Aceste demersuri totdeauna au fost sprijinite �i 
de Gojdu, el fiind chiar �i membru al unor delega

�
ii la Pesta �i Viena. 

 
Alegerile deputa�ilor în Dieta de la 1848 

 
      Revenind la evenimentele de la 1848, precum mai sus am amintit, în rîndul românilor din 
Ungaria �i Banat existau trei curente. Curentul revolu

�
ionarilor democra

�
i, avînd în frunte pe 

Eftimie Murgu, era puternic �i avea mul
�
i adep

�
i. Este semnificativ faptul c� de�i Murgu era la 

Pesta, nu particip� la adunarea convocat� de Emanuil Gojdu. La alegerile deputa
�
ilor din 1848 

Murgu împiedic� alegerea lui Gojdu. “Despre felul în care a decurs alegerea lui Murgu la 
Oravi

�
a avem informa

�
ii în scrisoarea de validare a alegerii. Din con

�
inutul ei reiese c� Murgu 

avea doi contracandida
�
i, pe Emanoil Gojdu �i László Balogh. Deci Murgu a candidat pentru a 

împiedica alegerea acestora. În ziua de 24 iunie, la orele 10, comisia s-a înf��i�at în cortul 
ridicat în acest scop “în cîmpul tîrgului din Oravi

�
a român�”, unde erau întruni

�
i aleg�torii. 

Dup� ce pre�edintele comisiei le-a adus la cuno�tin�� aleg�torilor drepturile pe care le au 
conform legii, i-a invitat s� treac� la alegere. Atunci “o mul

�
ime în num�r mare strigînd 

numele lui Murgu l-a ova
�
ionat ca deputat”. Aderen

�
ii lui Emanoil Gojdu �i  László Balogh au 

cerut s� se treac� la votare. Dar “la strig�tele neîncetate �i cu mare însufle
�
ire a mul

�
imii lui 

Murgu… întî� partida lui Gojdu �i imediat în urma ei a lui Balogh de dragul împ�c�rii �i a 
bunei în

�
elegeri au strigat numele lui Murgu în fa

�
a întregii mul

�
imi adunate: ca urmare, 

Eftimie Murgu, fiind ales de c�tre to
�
i �i în unanimitate, la dorin

�
a public�, a fost declarat de 

c�tre pre�edinte ca deputat din partea cercului electoral Oravi
�
a.” Deci la Oravi

�
a, Murgu a 

reu�it, datorit� popularit��ii sale, s� înving� atît pe candidatul maghiar �i cît pe Emanoil 
Gojdu... 
      Deci în prima faz� a alegerilor, triumful partidei lui Murgu a fost total. În tot comitatul 
Cara� n-au fost ale�i decît Murgu �i colaboratorii s�i cei mai apropia

�
i. Murgu a fost ales în 

circumscrip
�
iile electorale Lugoj, Oravi

�
a �i F�get; �tefan Ioanescu la Boc�a, Aloisiu Vlad la 

Zorlen
�
, iar Axentie Bojinc� la Sasca. To

�
i noii ale�i apar

�
ineau curentului democrat 

revolu
�
ionar. �tefan Ioanescu fusese notar de sat; Aloisiu Vlad avocat la 

�
ar�, iar Axentie 

Bojinc� era înc� student �i nu avusese nici averea necesar� pentru a fi ales. Cu ocazia acestor 
alegeri s-au în�sprit �i rela

�
iile dintre cele dou� curente existente printre frunta�ii românilor 

b�n��eni: democra
�
ii burghezi, în frunte cu Emanoil Gojdu �i Gheorghe Ioanovici, care se 

bucurau de sprijinul oficialit��ilor �i al marilor proprietari, �i curentul democrat revolu
�
ionar, 

în frunte cu Murgu, sus
�
inut de masele 

��r�ne�ti. 
      Atît presa guvernamental� cît �i comisarul guvernului î�i vor manifesta nemul

�
umirea de 

felul cum au decurs alegerile în comitatul Cara�. “În toate cele �ase cercuri electorale au fost 
ale�i numai români. Deci nici o încredere sau simpatie pentru maghiari” – spune ziarul “Pesti 
Hirlap”. Iar Vukovics vorbind despre alegeri  spune c� “alegerea lui Gojdu �i a lui Pascu în 
Cara� a împiedicat-o influen

�
a lui Murgu.” Influen

�
a hot�rîtoare a lui Murgu în timpul 

alegerilor este confirmat� �i de oficiosul guvernului, ziarul  “Pesti Hirlap”: “…Unii dintre 
ace�ti deputa

�
i au promis a sus

�
ine împ�r�irea p�mînturilor domeniale.” �i mai departe acela�i 



ziar spune c� în timpul alegerilor “fiecare candidat umbla cu cî
�
iva agitatori care mergeau 

printre aleg�tori strigînd: pe acesta s�-l alege
�
i c� a�a vrea Murgu; aici e scrisoare de la el. �i 

poporul a crezut“, încheia cu n�duf corespondentul ziarului. Putem spune c� alegerile din 
Cara� au fost dominate de voin

�
a lui Murgu. �i rezultatul a fost c� n-a p�truns în noul 

parlament nici un feudal maghiar. 
      Pe data de 2 iulie deputa

�
ii de Cara� au pornit spre Pesta, unde urma s� se deschid� noul 

parlament. Dup� solemnitatea deschiderii, începe validarea mandatelor deputa
�
ilor. Conform 

legii electorale, Murgu, care fusese ales în trei circumscrip
�
ii, trebuia s� opteze pentru una din 

ele. În �edin
�
a di 6 iulie, Murgu opteaz� pentru circumscrip

�
ia Lugoj. Urma deci s� se fac� noi 

alegeri în circumscrip
�
iile Oravi

�
a �i F�get.”87 

      Precum vedem, într-adev�r scopul lui Murgu era s� împiedice intrarea lui Gojdu în 
Parlament, fiindc� la Oravi

�
a trebuia prescris� o nou� alegere. Rela

�
ia dintre ace�ti doi bravi 

români, totdeauna a l�sat mult de dorit. E�ecul electoral îl va determina pe Gojdu s� r�mîn� 
neimplicat în evenimentele care au urmat în revolu

�
ie. 

 
        Spirit prudent, Emanuil Gojdu se va retrage temporar din arena politic�, evitînd riscurile 
unei posibile confrunt�ri cu autorit��ile instalate dup� înfrîngerea revolu

�
iei. S-a dedicat 

preocup�rilor strict profesionale, unor opere filantropice �i ajutîndu-l pe prietenul s�u, 
episcopul Andrei �aguna, cu sfatul �i cu fapta în luptele pentru redobîndirea autonomiei 
Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania �i Ungaria. 
      Emanuil Gojdu a dezavuat instaurarea regimului absolutist, în 1849  i s-a oferit func

�
ia de 

comisar imperial în Bihor, dar nu a acceptat-o..88   
      “În anul 1849, pe lista persoanelor marcante ale vie

�
ii publice �i �tiin�

ifice cerute de 
Curtea imperial� în scopul numirii lor în func

�
ii superioare, al�turi de Eudoxiu Hurmuzache, 

Ion Maiorescu, August Treboniu Laurian, Avram Iancu este citat �i Emanuil Gojdu �i propus 
la Sec

�
ia de apel în afaceri cambiale.”89 

      În deceniul neobsolutismului, la solicitarea autorit��ilor imperiale privind activitatea lui 
Gojdu în timpul revolu

�
iei, “prim�ria capitalei ungare nu a stat la îndoial� s� confirme, la 18 

Septemvrie 1852, c� Gojdu ca un cet��ean pa�nic nu a încetat, nici în împrejur�rile tulburi a 
r�smeri

�
ei, a da “eminente dovezi” de tact �i devotament distins.”90 

 

Comite suprem în Cara� 
 
      “Imperiul habsburgic, atins de criza economic� din 1857, înfrînt în r�zboiul cu Fran

�
a �i 

Piemontul din 1859 �i neputînd face fa
�� absolutismului centralist, se v�zu în 1860 în fa

�
a unei 

noi crize interne. Pentru a o preveni, cercurile conduc�toare habsburgice au restabilit relativa 
autonomie legislativ� local�, permi

�
îndu-se redeschiderea dietelor �i creîndu-se totodat� un 

organ legislativ central (“Reichsrath”), compus din deputa
�
i ai tuturor provinciilor. Se 

ordonase reorganizarea comitatelor pe baze constitu
�
ionale, dar cu respectarea dispozi

�
iilor 

referitoare la drepturile na
�
iunilor, bineîn

�
eles �i ale românilor, a�a cum erau cuprinse în 

diploma împ�r�teasc� din 20 octombrie 1860. Se schi
�
a astfel tendin

�
a unei evolu

�
ii spre 

monarhia constitu
�
ional�.”91 

 
      Diploma din octombrie 1860 �i Patenta din februarie 1861 au consacrat în Imperiul 
habsburgic un regim liberal, tradus în via

�
a de stat ca un compromis între tendin

�
ele 

federaliste �i centriste din imperiu, pe de o parte, �i tendin
�
ele autoritare �i cele neoliberal-

democratice pe de alt� parte. În acest climat politic, însu�irile sale personale �i acomod�rile 
lui politico-sociale împ�ciuitoare i-au deschis lui Emanuil Gojdu calea spre situa

�
ii �i 

dreg�torii înalte. Bucurîndu-se de încrederea guvernului maghiar, el a fost numit comite 
suprem (prefect) al comitatului Cara�, în Lugoj, aceast� îns�rcinare aducîndu-i �i calitatea de 



membru al Casei Magna
�
ilor, forul legiuitor superior al parlamentului maghiar. Dup� numirea 

sa în func
�
ia de comite suprem, Emanuil Gojdu a publicat un manifest c�tre  popula

�
ia 

comitatului, români, maghiari �i germani. El i-a asigurat c� va reface via
�
a constitu

�
ional� 

întrerupt� în ultimii 12 ani de regimul numit “absolutist”, c� va ap�ra dreptatea �i legalitatea, 
va asculta �i va sprijini pe cei afla

�
i în suferin

��, c� va sprjini orice lucru bun �i folositor 
pentru locuitorii comitatului. Românilor le-a f�g�duit c� îi va sprijini pe cei capabili s� ocupe 
func

�
ii de stat. Gojdu  a fost primit la Lugoj, Caransebe� �i Timisoara cu entuziasm de români, 

maghiari �i germani, bucuro�i de a fi sc�pat de absolutismul habsburgic. Despre aceast� 
primire în felul urm�tor a scris T.V.P�c��ean : 
      “Pentru comitatul Cara�ului (ast�zi Cara�-Severin), comite-suprem a fost numit Emanuil 
Gozsdu. Dintre pu

�
inii comi

�
i supremi, de na�tere român�, nici unul n-a fost primit cu atîta 

simpatii, manifestate din toate p�r�ile, ca acest b�rbat luminat al neamului nostru, popular la 
Români �i stimat din partea str�inilor. 
      Tinerimea român� din Pesta, care cuno�tea mai bine inima bun� româneasc� a lui Gozsdu, 
luînd �tire despre numirea sa de comite-suprem al celui mai românesc comitat din 

�
ear�, s-a 

prezentat în corpore în 8 Ianuarie n. 1861 la noul comite-suprem pentru a-l felicita �i a-i dori 
spor �i izbînd� în noul cerc de activitate. Oratorul tinerimei a fost rigorozantul Ioan Neme�. 
      La vorbirea c�lduroas� ce i s-a adresat, Emanuil Gozsdu a r�spuns urm�toarele: 
      “Fra

�
ilor! Îndurarea în�l

�
atului împ�rat, prin care am fost onorat cu starea înalt� de comite-

suprem, nu o pot considera ca remunerare pentru meritele mele, pe cari nu le am, ci meritul e 
al Românilor. Persoana mea nu e decît mijloc, prin care unul dintre drepturile cele mai sfinte 
ale Românilor s� realizeaz�; �i tot meritul meu este, c� sunt � i am fost totdeauna Român. 
      Fra

�
ii mei! Sunt fericit de cumva Românii vor fi mul

�
umi

�
i cu aceea, c� pentru meritele lor 

sunt eu remunerat, deoarece eu înaintea neamului meu nu pot avea nici un merit, fiindc� mi-a 
lipsit ocaziunea pîn� acuma; prin asta îns� mi se deschide calea, de aci înainte voi avea teren 
pe care voi putea lucra ca Român �i ca patriot. 
      Fi

�
i încredin

�
a
�
i fra

�
ilor, c� nu voi l�sa nici o ocaziune nefolosit�, �i nici un mijloc legal 

neîntrebuin
�
at, ce ar confera la fericirea na

�
iunii române în genere, �i a comitatului meu în 

special. M� voi nizui din toate puterile spre ridicarea �i înaintarea, atît material� cît �i 
spiritual�, a neamului meu, cu un cuvînt, fie denumirea mea oricum primit� de ai mei, eu voi 
lucra ca Român �i ca patriot. Iar vou�, fra�ilor mei, v� mul

�
umesc pentru aducerea aminte, �i 

fi
�
i siguri c� voi fi totdeauna recunosc�tor.” –  

      În calea sa spre Lugoj, pentru a-�i ocupa noul post, Gozsdu a sosit în 18 Ianuarie, seara, la 
Timi�oara, unde i s-a f�cut primire frumoas�. La gar� îl a�tepta lume mult�, în cea mai mare 
parte româneasc�. L-au bineventat doi trimi�i ai comitelui suprem din Timi�oara, iar în 
numele Românilor Vincen� iu Bogdan. De la gar� pîn� la hotel a fost petrecut de o ceat� de 
c�l�re�i, cu f�clii aprinse în mîn�. Ceva mai tîrziu i s-a aranjat conduct de tor

�
e, cu care 

ocaziune i s-au rostit vorbiri în limba maghiar�, român� �i sîrb�. 
      În numele Românilor a vorbit inspectorul de �coale, Constantin Ioanoviciu, accente calde 
române�ti, dînd exprimare durerii generale, c� Maiestatea Sa n-a aflat de bine a împlini cerea 
Românilor �i a le da în Banat teritor �i c�pitanat român, - pentru c� numai pe calea aceasta se 
poate garanta Românilor conservarea na

�
ionalit��ii lor. Exprim� îns� totodat� �i bucuria 

sim
�
it� de to

�
i Românii, pentru c� a fost trimis în mijlocul lor un b�rbat, care între 

împrejur�rile date singur e în stare s� lini�teasc� spiritele �i s� domoleasc� frica Românilor de 
soarta viitorului na

�
ionalit��ii lor. Oratorul încheie declarînd – “ca s� se �tie,” -  c� Românul 

numai atunci se va sim
�
i mul

�
umit �i fericit sub constitu

�
ia ungureasc�, dac� na

�
ionalitatea sa 

se va bucura de asemenea drepturi ca �i cea maghiar�, �i Românul nu va fi subordonat, ci 
coordonat întru toate Maghiarului. 
      În ziua urm�toare, inteligen

�
a român� din Timi�oara �i jur i-a f�cut vizit� în corpore la 

hotel, cu care ocaziune Gozsdu a declarat, c�-�i va da toate silin
�
ele s� promoveze cauza 



na
�
ional� a Românilor, pe cari îi va ajutora, nu numai pe terenul voca

�
iunei sale, ci �i 

materialice�te. 
      Bun� primire i s-a f�cut lui Gozsdu �i în Lugoj, de�i o parte a inteligen

�
ei române de acolo 

privea cu neîncredere la el, din motivul, c� din toate vorbirile sale ie�ea prea evident� ideea de 
înfr��ire între Maghiari �i Români, pe atunci idee foarte nepopular�.”92 

      La scurt timp dup� ocuparea postului, Gojdu a  publicat un manifest c�tre locuitorii 
comitatului Cara�, prin care îi anun

�
a c�  principala sa preocupare în calitate de comite va fi 

instaurarea unui regim constitu
�
ional, care timp de 12 ani a fost suspendat. “Una dintre 

garan
�
iile principale pentru vechea constitu

�
ie ungar� fiind organiza

�
iunea comitatens�, el 

promitea o aten
�
iune deosebit� românilor capabili s� intre în func

�
iuni la comitat �i asigura pe 

to
�
i c� în persoana lui vor g�si p�rtinitor pentru orice idee bun�, just� �i util�, fiind hot�rît s� 

apere dreptatea �i legalitatea, s� asculte �i s� sprijineasc� pe cei nec�ji
�
i. Un raport în ziarul 

Pesti Napló (5.II.1861) arat� ce discu
�
iuni au fost între Lugojeni în preajma instal�rii noului 

prefect. S-a pus chestiunea cine s�-l salute întîi: un reprezentant al Românilor sau al 
Ungurilor? �i în care limb�? S-a ajuns la încheierea c� limba maghiar� are întîietate numai 
unde îi revine rolul de limb� a 

��rii; altfel trebuie s� cedeze pasul fa
�� de cea româneasc�. 

Urmarea a fost c�, ajuns la grani
�
a comitatului Cara�, Emanuil Gojdu a fost salutat întîi 

române�te; în numele ora�ului Lugoj primarul l-a salutat în limba german�, iar la prefectur� în 
casa comitatului Kiss Andor i-a adresat cuvîntul de bun sosit în limba maghiar�, dup� ce a 
urmat apoi cuvîntul lui Ioan Faur în limba român�. 
      Seara a fost conduct de tor

�
e, muzic� �i alte discursuri în limba român�, german� �i 

maghiar�, la care a r�spuns Gojdu române�te, povestind o legend� cu doi gemeni, împodobi
�
i 

de maica lor cu acela�i semn ca s� nu se poat� �ti mai tîrziu care a fost cel dintîi n�scut. Ace�ti 
gemeni ar fi: poporul român �i poporul maghiar, cît� vreme mama este patria, care ar îmbia 
drepturi deopotriv� �i unuia �i altuia. Raportul termin� constatînd c� Emanuil Gojdu ar fi 
cucerit cu totul inima cet��enilor din Cara� trezind puternic� speran

�� c� va fi în stare s� 
r�spund� în m�sur� deplin� misiunii sale, care nu era nicidecum u�oar�.”93 

 
      Înc� de la instalarea lui la Lugoj, Gojdu caut� s� se înconjoare cu tineri intelectuali 
români, adu�i chiar din alte comitate (f�r� a face îns� discrimin�ri de ordin na

�
ional), pe care 

i-a promovat în func
�
ii de r�spundere.  Gojdu, “înainte de toate �i-a f�cut planul despre 

compunerea reprezentan
�
ei comitatului �i a corpului func

�
ionarilor, care apoi l-a �i executat 

astfel, ca preponderen
�
a majorit��ii române a locuitorilor din comitat s� fie asigurat�, �i 

anume: 3/4 Români �i 1/4 neromâni, iar corpul func
�
ionarilor din 2/3 Români �i 1/3 neromâni; 

astfel îns�, c� toate posturile cardinale au fost ocupate de Români. Nefiind în comitat atî
�
i 

tineri Români califica
�
i, cîte posturi rezervate pentru Români, nainte de restaura

�
iune a 

îns�rcinat pe P. Cosma �i pe Dr. Aureliu Maniu s� scrie la unii tineri din alte comitate, pe cari 
îi cuno�tea de cînd erau studen

�
i universitari în Pesta, ca s� reflecteze �i ei la posturi de 

func
�
ionari în C�ra�, �i la congrega

�
ia respectiv� s� se afle în Lugo�. Astfel au intrat în posturi 

sub Gojdu mul
�
i tineri Români din alte comitate.”94 

      În 31 ianuarie 1861 s-a 
�
inut conferin

�� în sala comitatului, pentru  compunerea listei 
membrilor comitetului reprezentativ al comitatului. Conferin

�
a a fost prezidat� de comitele 

suprem Emanuil Gojdu, care a deschis-o cu o vorbire, rostit� în ungure�te �i române�te. 
Despre aceasta întrunire a relatat foarte detaliat �i Foaia pentru minte, inim� � i literatur�. Din 
aceast� relatare cit�m mai jos: 
      “Dl. Comite a adunat mai mul

�
i ca 100 b�rba

�
i de încredere din comitatul acesta. În 31 

Ianuarie la 10 ore supr. Comite deschizînd adunarea aceasta; Dl. Bela  Szende într-o cuvîntare 
ponderoas�, plin� de spirit, a atins înjuriile trecu

�
ilor 11 ani absolutistici, cu celea mai vii 

colori, dup� aceea ridicînd glorioasa lucrare a dietei din anul 1848 �i provocînd pe to
�
i pe 

aceasta baa� legiuit� a întemeia lucr�rile organiza
�
iunei acestui comitat, a propus, ca membrii 



comitetului din 1848, cari mai sunt în via
�� �i se afla de fa

��, s� abzic� �i un comitet nou de 
400 b�rba

�
i s� se aleag�; - ca într-acesta s� intre nu numai nobilimea �i preo

�
imea privilegiat� 

catolic�, dup� cum era mai nainte, ci s� se extind� la toat� preo
�
imea de orice confesiune, care 

se afl� în func
�
iune �i în fine, c� de la 1000 suflete s� fie un aleg�toriu. – La aceasta s-a sculat 

Esc. S. Dl. Episcop �i def��urînd fidelitatea �i alipirea ce are na
�
iunea român� c�tre Împ�rat, �tiind c� românimea e într-un cuget cu Illustr. Sa., r�zemat pe diploma împ�r�teasc� din 20. 

Octombre, pe rescriptul din 27. Decembre an. tr. prin care sub anumite condi
�
iuni se împreun� 

Banatul cu Ungaria, �i mai pe urm� pe rescriptul din 16 Ian. a. c. Cu solemnitate protesteaz�, 
ca legile din 1848 s� nu se ia de baza lucr�rilor organiza

�
iunei acestui comitat. 

      Aceasta declara
�
iune a Ill. Sale românii de fa

�� o au primit cu o îndestulire plin� de 
entuziasm, îns� maghiarii cu murmur, dup� care s-a sculat Dl. Faur �i a ar�tat cum c� legile 
din 1848 sunt pentru noi de folos, �i spiritul lor nou de lipsa dac� voim din punct legiuit a 
porni; dup� aceasta Dl. canonic Nagy s-a apucat a ap�ra pe Ill. Sa, îns� dup� ce nu s-a p�rut a 
fi de ajuns cu aceasta s-a sculat �i Dl. prepozit �tefan Moldovanu, care apoi nimic n-a l�sat 
din celea ce au socotit a fi de lips� la clarifica

�
iunea prea dreptei declara

�
iuni a Ill. Sale; �i a�a 

nefiind cine s� mai r�spund� pro sau contra; Dl. supr. Comite a rezumat, cumc� afar� de acei 
articoli de lege din 1848, cari i-a cuprins Maiestatea Sa în diploma Sa din 20. Octombre, ca 
sanc

�
iona

�
i, ceilal

�
i cari sau nu se ating de noi, sau sunt stric�cio�i nou� s� nu-i primim, îns� 

spiritul legilor din 1848 cel constitu
�
ional democratic s�-l întrebuin

��m, �i a�a au determinat, 
ca membrii comitetului s� fie 400; - ca toat� comunitatea care e de, sau mai mic� ca 500 
suflete, s� trimit� un ales, iar care are înc� 250 suflete peste 500 s� trimit� 2 �i celea de 1000 
suflete, iar celea peste o mie suflete s� trimite 3 ablega

�
i �i a�a mai departe; spre care scop s-a 

împ�r�it comitatul în 16 cercuri de alegere �i pe 19. Februarie s-a desemnat ziua adun�rii 
ale�ilor �i a alegerii comitetului; �i cu acestea s-a încheiat sesiunea. 
      Preg�tirile din partea românilor �i a maghiarilor mai cu seam�, cari pe celelalte 
na

�
ionalit��i sau nevoit ale contopi în sine, au început pe aceea zi însemnat� a se croi înc� de 

la 16. Februarie, la acestea din partea românilor au luat parte �i oarecî
�
iva b�rba

�
i zelan

�
i din 

Arad �i Timi�oara aici aduna
�
i. 

      Cea mai însemnat� a fost conferin
�
a privat� Dumineca seara avut� la Dl. supr. comite, 

unde acesta a chemat 8 români, �i 7 alte na
�
ionalit��i, care de la ½ pe 5 a 

�
inut pîn� la ½ pe 9 

ore. – Aici la propunerea Dl. sup. Comite, ca cî
�
i s� fie în comitet români �i cî

�
i neromâni, 

inteligen
�
a român� s-a luptat ca un om pîn� în cap�t pentru propor

�
iunea impopora

�
iunei, care 

din partea românilor e ca 8 la 1; �i au pretins 350 membri din sînul s�u, �i 50 din celelalte 
na

�
ionalit��i; la care între al

�
ii Dl. Bela Szende s-a silit a demonstra, cumc� dup� lege �i dup� 

instruc
�
iunea sup. Comite data, la alegerea comitetului trebuie s� fie posesiunea inteligen

�
ia �i 

industria mai întîi �i apoi �i alte interese de comun �i private considerate; ba s-a nevoit a ar�ta, 
ca întru acestea ramuri mai în toate întrecu celelalte na

�
ionalit��i pe români în comitatul acesta 

(??) îns� �i românii din contra le au opus posesiunea, nu în masa crud�, ci cea cultivat�, 
cumc� e mai mare parte în mîna românilor; �i au demonstrat, c� industria înc� mai pe sus o 
reprezenta românii, cari în Lugo�, Oravi

�
a �i Bogsia în mai multe ramuri de industrie sunt 

preponderen
�
i; - iar� cu inteligen

�
a concurg cu maghiarii �i nu se las� a fi întrecu

�
i de aceia; ba 

înc� li s-a adaus, ca românii – mai au �i alte interese preponderante �i anume: românii în mai 
mare parte pl�tesc d�rile �i poart� poverile comune �i ce e mai scump, dau pre

�
ul de sînge al 

fiilor s�i mai pe sus ca celelalte na
�
ionalit��i pentru sacratul tron împ�r�tesc �i patria comun�. 

Mai departe Dl. Alois Vlad r�zimat pe rescriptul incorpora
�
iunei Banatului din 27. Dec. 1860 

pe care l-a numit românii comitatului acestuia în prezent Bulla de aur dup� cum e maghiarilor 
cea dat� de Andrei al 2-lea, în puterea diplomei din 20. Octombre, care garanteaz� egalitatea 
drepturilor tuturor na

�
iunilor, a cerut a se p�zi propor

�
iunea impopora

�
iunei; - îns� toate 

acestea �i altele asemenea acestora, n-au produs efectul dorit; pentru c� Dl. supr. Comite dup� 
un discurs în

�
elep

�
e�te întocmit, dup� ce a ar�tat înjuriele scandaloase ce au f�cut maghiarii în 



Biharia �i Arad cu românii unde le-au nulificat toate drepte preten
�
iunile lor, �i comemorînd �i 

organizarea illusorie din Timi�oara, �i a luat la cump�nire aceea cercustare, cumc� diploma 
din 20 Octombre s-a emis ma nainte cu 70 de zile de incorporarea Banatului, prin urmare pe 
lunga spiritul legilor din 1848 trebuie s� se respecte rescriptul incorpora

�
iunei din 27. 

Decembre; în urmarea c�ruia românii din comitatul acesta mai cu seam� fiindc� aici se afla 
des îndesui

�
i au dobîndit drepturi speciale, care nici de cum se pot trece cu vederea, a�a a 

de
��rmurit, ca s� fie români în comitet 250, iar� neromâni 150, �i anume: 110 maghiari, 21 

germani, 17 sîrbi �i 2 evrei. În urmarea c�reia enuncia
�
iuni, oricîte alte cereri �i interpela

�
iuni 

s-a f�cut �i în ziua urm�toare 18. Februarie de c�tr� deputa
�
ii adun�rii private a românilor – n-

au fost în stare a-l mai abate; ap�rîndu-se, ca coarda prea întins� nu d� tonul dorit �i mai 
întins� se rumpe; �i ca politica de stat mai înalt� pofte�te, c� a�a ceva s� fac�, cît socote�te c� 
va putea purta pe umerii s�i �i va putea ap�ra în cercust�rile de fa

��; mai încolo ni s-au mai 
promis, c� dup� puterea ce o are ca suprem comite va smulge din mîinile împotrivitorilor cu 
toate argumentele, c�rora oarecare baz� va putea afla în diploma împ�r�teasc�, rescriptele �i 
instruc

�
iunile ie�ite de pîn� aici, c� limba român� dup� dreptuul egalei îndrept��iri s� se 

respecte, ca amploia
�
i mai cu seam� din na

�
iunea român� s� se pun�, adec� va îngriji ca toat� 

inteligen
�
a ce avem mai de treab� s� se aplice, cu un cuvînt, toat� organiza

�
iunea acestui 

comitat a�a s� se îndeplineasc�, încît s� poat� fi model �i altor comitate din Ardeal, unde se 
afl� românii mai numero�i; iar� decumva aceia ar putea elupta cu ceva mai mult, dînsul foarte 
s-ar bucura, îns� de vor elupta �i numai atîta cît va face dînsul aici aceea s� se socoteasc� 
acum deodat� �i aici �i acolo ca un început, pentru o eluptare mai m�rea

�� în viitor; ba înc� a 
mai adaus, ca pe sine se �tie român adev�rat, care din inim� pentru binele na

�
iunei sale se 

ofereaz�, �i dac� noi vom întinde coarda prea tare, atunci dînsul mîine înaintea adun�rii e silit 
a abzice de direg�torie �i va apela la na

�
iunea întreag� ar�tînd, c� n-am avut încredere într-

însul, �i atunci despunîndu-se alt administrator responsabilitatea pentru c�derea cauzei noastre 
na

�
ionale se pice pe cei ce l-au silit la atîta. 

      �i a�a românii aduna
�
i în �coala normal� în�elegînd acestea toate de la deputa

�
ii lor – �i 

bine cump�nindu-le, - între sperare �i temere – c� cei ce sunt pisca
�
i de toate laturile încît nu 

mai cred nici c�me�ii sale – au fost sili
�
i a compune lista celor 400 membri, dup� cum D.S. 

comite a dispus, “toties quoties” ar�tîndu-�i neîndestulirea cu m�surile luate; aici e de 
însemnat, cumc� unii mai înfl�c�ra�i, cari n-au fost de fa

�� la supremul comite nici în 
conferin

�
a privat�, nici ca deputa

�
ii adun�rii, v�zînd cursul lucrurilor, s-au descurcat pe cei 

mai sinceri ai s�i indeferendu-i de tr�d�tori, c� au vîndut pe români la unguri, - 
      Iar� în 19. Februarie fiind timpul foarte frumos, dup� ce în sala cea mare, cînd era 
cuprins� ca de 600 in�i a început sub marginile pavimentului a crepa muruiala, s-a v�zut a fi 
primejdie, c� se se adune auditoriul mai mare ca 1000 de persoane, sesiunea s-a 

�
inut în 

fruntea por
�
ii în aria cur

�
ii cu capetele acoperite, �i Ill. Sa D. Sup. Comite, fiind de fa

�� �i Ill. 
S. D. Episcop local, a deschis �edin

�
a cu proclama

�
iunea: S� tr�iasc� sanc

�
iunea pragmatic�, 

s� tr�iasc� regele Ungariei, s� tr�iasc� Patria! A cetit întîi ungure�te, apoi române�te 
cuvîntarea urm�toare: 
 

Prea onorat� adunare comitatens� ! 
 
      Din mandatul Maiest��ii Sale ces. Regeasc�, cuprind scaunul de comite suprem, despre 
care b�rba

�
ii cei mai escelen

�
i ai iubitei noastre patrie cu glorie �i norocire au gubernat 

comitatul acesta. 
      Fiecare din-trîn�ii au adus cu sine în scaunul de comite suprem merite str�lucite mai 
nainte cî�tigate, iar� eu numai buna voin

�� �i sentimente curate patriotice am putut aduce cu 
mine. 



      Multe vifore au trecut peste dulcea noastr� patrie în decursul a lor 8 secoli, îns� abia a fost 
o a�a epoc�, în care ceriul nostru prin a�a nori de�i a fost acoperit, ca în cei 11 ani decur�i, dar 
în fine razele soarelui nostru str�b�tur� printr-în�ii, - se f�cu lumin�, �i înc� a�a iute, a�a 
nea�teptat� lumin�, cît miele acelora, cari o doreau nu credeau în statornicia ei; - nou� aici 
zorile nu ni se revars� a�a iute, a�a nea�teptat; lumina fericitoare la noi numai dup� 70 de zile 
a sosit, ne-a aflat gata spre a o primi, noi îndast� cunoscur�m calea duc�toare c�tre fericire. 
      În concesiunile din 20 Octombre an. trecut mai cu luminate cuvinte este recunoscut, ca 
decursa epoc� noroas� a fost o stare nelegiuit� produs� prin sila împrejur�rilor, - se restitua 
sentin

�
a sanc

�
iunei pragmatice, se rededu scutul cel mai puternic al constitu

�
ionalismului, 

organismul comitatens, beneficul acestuia fu extins pe baza legilor din 1848 asupra tuturor 
claselor poporului, - care în patria noastr� nu mai pu

�
in decît 52 de legione ridica spre 

ap�rarea constitu
�
iunei, limba na

�
ional� �i publicitatea sunt redate, legionul dereg�torilor 

str�ini este îndep�rtat, dieta mai de aproape 
�
inînd�, coronarea constitu

�
ional� a monarhului 

nostru �i sigilarea constitu
�
iunei prin senten

�
ia jur�mîntului sunt promise. 

      Dac� cî
�
iva pu

�
ini dintre b�rba

�
ii escelen

�
i ai patriei noastre, în cîteva zile atîtea concesiuni 

fuser� în stare a esapora, cine are cutezeala a se îndoi, cumc� reprezentan
�
ii ale�i de c�tr� 

patria întreag� la dieta 
��rii, care e defips� în 2. Aprilie a se 

�
ine, �i a�a peste pu

�
ine zile î�i va 

lua începutul – n-ar �ti s� ne elupte toate acelea drepturi, cari pîn� aci înc� lipsesc din 
întregimea constitu

�
iunei noastre, mai ales dac� nu pierdem dinaintea ochilor condi

�
iunile 

coron�rii constitu
�
ionale. 

      Cine a fost între noi, care cu cîteva luni mai nainte, - cînd senatul imperial s-a coadunat, ar 
fi a�teptat succesuri salutare, �i aceasta a fost cauza, c� s-au aflat între cei mai bravi ai patriei 
noastre, cari în acestea consult�ri, - cu toate c� aci se întinse prima ocaziune spre sub�ternerea 
durerilor noastre, - n-au voit a lua parte, numai cî

�
iva rezolu

�
i o încearc� aceasta, �i lumea 

curînd v�zu laurul a se împleti pe fruntea lor, - mul
�
imea nepropor

�
ionat�, care în interese �i în 

p�reri le sta în contra, s-a convins de dreptatea noastr�: iar� Europa v�zu în ei pe na
�
iunea 

maghiar� mare �i puternic�. 
      Puterea maghiar� în senatul imperial a stat ca 1 – la 10; �i totu�i fu în stare a convinge 
majoritatea preponderent� despre dreptatea cauzei sale; - pe lîng� toate, ca mii de asemenea 
puteri suflete�ti �i în�elesuale r�spîndite prin 

�
ara pauza mut� �i f�r� lucrare. St�m la pragul 

dietei de 
�
ar�, aceasta o vor forma ale�ii ��rii, - aici vor fi reprezentate esclusiv numai 

interesele patriei, în aceasta nu va trebui s� ne lupt�m în contra elementelor str�ine 
precump�nitoare, - aceasta o va petrece cu aten

�
iune lumea cultivat�. 

      Oare mai este între noi cineva a�a mic la suflet �i f�r� curaj, care s� fie în îndoial� despre 
aceea, �i s� poat� despera, cumc� partea ce ne lipse�te din constitu

�
iunea noastr�, nu vom fi în 

stare pe calea legal� a o recî�tiga ? Dup� ce Domnul �i regele nostru înc� are voin
�
a serioas� �i 

resolut�, �ara ungureasc� �i toate na
�
ionalit��ile aceia, ca cea mai str�lucitoare piatr� scump� a 

coroanei sale, nu numai a o împ�ca, ci a o �i cî�tiga pentru fundamentul cel mai potinte al 
str�mo�escului s�u tron. 
      Nu se mai îndoie�te ast�zi nimenea despre aceea, cumc� puterea preponderent� a 
imperiului este 

�
ara ungureasc�; cumc� �ara acesteia trebuie a se cerca în constitu

�
iunea-i 

veche �i în egal� îndrept��ire a diferitelor na
�
ionalit��i conlocuitoare în trînsa. Oare se poate ca 

guvernul imperial s� priveasc� la 
�
ara ungureasc�, ca la un fiu vitreg; ca constitu

�
iunea-i de 8 

secole, aceasta mai pre
�
ioas� hereditate s� o predea �tirbit� unei na

�
iuni, care o a mo�tenit de 

la str�bunii s�i, f�r� ca dînsa este numai un automat, �i nu e în stare a produce fapte mari, 
despre ce istoria ne d� destule dovezi. – Cine numai spre o clipit� s-ar îndoi, cumc� viitorul 
cel mai de aproape nu ne va aduce posesiunea deplin� a constitu

�
iunei noastre str�bune, acela 

nu crede în voin
�
a constant� a monarchului; - nu crede în pre

�
ul intern al puterii sale. (-?) 

      Comitatul Cara�iu se afl� în rela
�
iuni caracteristice, acest comitat e locuit cu excepere 

foarte mic� de o na
�
iune, care p�mîntul acesta cu mul

�
i secoli înainte de venirea maghiarilor l-



au cî�tigat cu arme. Na
�
iunea romîn� de sub sfînta coroan� a Ungariei cu privire la celelalte 

franturi de na
�
ionalit��i locuitoare în patrie urmeaz� în privin

�
a numeric� imediat dup� 

na
�
iunea maghiar�. 

      Aceasta na
�
iune, de�i stînd sub domnirea a lor trei puteri mari, fiind ap�sat� de împrejur�ri 

vitrege, - totu�i, �i dup� o suferin
�� de o mie de ani, a fost în stare a-�i p�stra nep�tat� limba, 

datinile, tradi
�
iunile �i originea sa roman� în cea mai surprinz�toare originalitate, c�ci 

na
�
ionalitatea-�i �i-a pre

�
uit-o mai mult decît via

�
a. – O parte mare a na

�
iunei acesteia 

locuie�te mai mult de o mie de ani pe acel p�mînt, c�ruia numai mai tîrziu i s-a dat numirea 
Ungaria. Aceasta na

�
iune care dimpreun� cu na

�
iunea maghiar� a ap�rat în mai mul

�
i secoli cu 

sîngele s�u acest p�mînt, nu poate s� se esclud� prin nimenea din beneficiele patriei, �i trebuie 
ca s� se împ�rt��easc� de bunurile patriei fr��e�te cu na

�
iunea maghair� ! 

      Despre b�rba
�
ii guvernamentali ai na

�
iunei maghiare pot spune cu sinceritate, c� 

aten
�
iunea lor e îndreptat� mai ales c�tr� na

�
iunea român�, c� pe aceasta nu numai de tot s� o 

pacifice, s� îndestuleze toate preten
�
iunile drepte �i dup� putin

�� s� o ridice �i fericeasc�, �i 
totodat� �i încrederea ei sincer� �i alipirea ei fr��easc� – a�a zicînd sufletul ei – s�-i cî�tige. 
(?!) 
      De este în patrie vreo autoritate, care ar fi chemat� spre întruparea fr��iet��ii între acestea 
dou� na

�
iuni, aceasta autoritate e comitatul Cara�iu; dac� acest comitat î�i va în

�
elege 

chemarea sa, delaturînd interesele particulare, �i procedînd numai din punctul de vedere mai 
înalt patriotic, poate servi în patrie de un exemplu demn de onoare. 
      Universitatea comitatului Cara�iu dar� numai a�a î�i va dezlega cu demniate problema sa, 
dac� mai nainte de toate 

�
inînd înaintea ochilor interesele patriei comune �i principiul 

fundamental al constitu
�
iunei, se va împ�r�i în beneficiile ei a�a, precum fra

�
ii cei buni î�i 

împ�r�esc între sine mo�ia f�r� întrevenirea judec�toriei. 
      S� ne închipuim astfel de fra

�
i, între cari cei întîi n�scu

�
i fiind îndatina

�
i a dispune peste 

avu
�
ia p�rinteasc�, ar voi s� se foloseasc� esclusiv numai dîn�ii de partea cea mai însemnat� a 

mo�iei, �i fra�ilor celor minoreni, pe cari iar osîndi numai spre lucru �i �erbitute, - le-ar arunca  
de nutrement numai sf�rmiturile r�mase de la dîn�ii; întreb�m oare pîn� cînd ar 

�
ine iubirea 

fr��easc� între ei ? eu a�a cred, c� r�spunsul la aceasta întrebare e foarte u�or. – Minorenii se 
f�cu majoreni se de�teapt� �i cunosc �i pretind drepturile sale fie laud� �i m�rire nobilimei 
maghiare din comitatul nostru, ei sunt fra

�
i drep

�
i �i loiali. 

      Patria, constitu
�
iunea ei �i teritoriul comitatului acestuia este mo�ia noastr� a tuturora. 

Conlocuitori sunt to
�
i fra

�
ii egali îndrept��i�i, - cei întîi n�scu

�
i se uit�, c� pîn� aci esclusiv 

numai ei s-au împ�rt��it de beneficiile mo�iei, �i îndrept��i pe fra
�
ii s�i cei mai neexper

�
i cu 

amore în manipularea �i cultivarea mo�iei comune; iar� majoritatea, care numai acum a ajuns 
la etatea majoren�, fie cu recuno�tin�� c�tr� fra�ii s�i întîi n�scu

�
i, deoarece numai îngrijirei lor 

au de a mul
�
umi, ca mo�ia s-a sus

�
inut în întregitate �i pentru ei, poarte-s� în privin

�
a lor cu 

încredere, urmeaz� în cercustari dubioase sfaturile lor probate prin experien
��, �i unindu-se 

puterea material� a majorit��ii, cu poten
�
a spiritual� �i autoritatea minorit��ii, mo�ia va fi mai 

înfloritoare, de c�te ori, c�nd iar� fra�ii con
�
ele�i vor fi ferici

�
i �i puternici. 

      Eu cred c� nimeni nu se afl� între noi, care s� nu m� fi priceput ! – 
      Fra

�
ii pomeni

�
i prin mine ast�zi prima dat� s-au coadunat sub scutul constitu

�
iunei pentru 

primirea mo�iei sale, �i eu, asupra c�ruia dintre noi a c�zut soartea judelui de pace, m� rog ca 
cu astfel de sentimente �i însufle

�
ire s� v� apuca

�
i de lucrul cel mare �i de ponderozitate 

necalculavera, �i s� face
�
i, ca muma comun�, dulcea noastr� patrie, în finea lucr�rii noastre s� 

poat� zice, voi sunte
�
i fiii mei cei iubi

�
i, în cari aflu bucurie mare. 

      Problema noastr� de ast�zi este a constitui comitatensu, care va alege magistratul, �i va 
administra trebile publice a comitatului. 
      La constituirea aceasta vor servi de cinosur� articolul XVI. al legilor din 1848 �i pe baza 
acestuia punctele IV. �i V. ale instruc

�
iunei date de la locul mai înalt, care ordoneaz�, ca 



comitetul comitatens s� constee mai mult din 400 de membri, �i ca în acela “f�r� privire la 
confesiune, clas� �i na�tere”, s� fie din destul reprezentate posesiunea, inteligen

�
a �i industria, 

- cu un cuvînt interesele universale �i particulare ale locuitorilor din comitat. 
      Eu pe temeiul acestora am 

�
inut conferin

�
a cu b�rba

�
ii, c�rora le sunt împrejur�rile �i 

persoanele cele mai însemnate ale comitatului cunoscute, în urmarea acesteia, precum �i dup� 
convictiunea mea, propun pe urm�torii de membri în comitet. 
      Domnule notariu bine voie�te a ceti consemna

�
iunea propu�ilor s. c. l.”95 

      Trecîndu-se la compunerea listei membrilor comitetului, se constat�, c� de�i românii 
formeaz� 99 procente din locuitorii comitatului, totu�i, loiali fiind, au cedat celorlalte 
na

�
ionalit��i (unguri, germani �i evrei) 100 de locuri din cele 400 sistematizate. Gojdu a cerut 

îns� s� se lase 150 de locuri pe seama neromânilor �i a a�a a �i r�mas. 
      “ În 19 Februarie s-a 

�
inut o nou� adunare comitatens�, în scopul de a se face alegerea 

func
�
ionarilor. A fost prezidat� de comitele suprem Gozsdu, �i înainte de toate a adus 

conclusul, ca limba român� s� fie decretat� de limb� oficioas� a comitatului, asemenea cu cea 
ungureasc�, în toate afacerile interne. Procesele verbale despre adun�rile comitatului s� fie 
purtate în ambele limbi �i în amîndou� s� fie autenticate, pentru a avea egal� putere de drept. 
Conclusele votate din partea adun�rii comitatense, pre�edintele s� fie dator a le enun

�
a în 

ambele limbi oficioase. Toate acestea dispozi
�
iuni s� fie regulate în mod am�nun

�
it prin un 

statut comitatens. 
      Trec�ndu-se la alegerea func

�
ionarilor, s� aclam� vice-comite Ioan Faur, protonotar 

Aloiziu Vlad de S�li�te, etc., peste tot 45 de Români, f�cîndu-se loc �i pentru Maghiari, în mod 
foarte loial, �i în propor

�
ie cuvenit�. Chiar �i postul de al doilea vice-comite a fost dat unui 

Ungur.”96 

 
      Atitudinea împ�ciuitoare adoptat� de Gojdu fa

�� de maghiari, a creat o atmosfer� de 
suspiciune în jurul s�u. “Gojdu ca oricare frunta�, ca oricare om care se ridic� deasupra 
mediocrit��ii semenilor s�i mediocri �i neîn

�
eleg�tori, a avut de înfruntat �i unele atacuri �i 

unele acuze gratuite. El, macedoneanul, s� fie atacat de lips� de patriotism. Frecu�ul 
confesional local, la Lugoj, �i interesele personale ale unora, nemenajate fiindc� se a�ezau de-
a curmezi�ul intereselor na

�
iei, au dat ocazie unor atacuri stupide. Aceste atacuri au f�cut s� �

î�neasc� din sufletul românesc al lui Gojdu declara
�
ia: “Dac� a� �ti c� numai un strop din 

sîngele meu n-ar fi curat românesc, mi-a� t�ia vîna cu sabia s�-l scot din corpul meu.” 97 
      Neîncrederea în bunele inten

�
ii ale noului prefect a sporit mai ales dup� Adunarea 

Comitatens� din zilele de 27 �i 28 februarie 1861. Cu acest prilej Gojdu a st�ruit ca în 
reprezentan

�
a comitatului s� fie ale�i pe lîng� cei 250 de români �i 150 de reprezentan

�
i ai 

maghiarilor, germanilor �i sîrbilor. Atitudinele politice ale lui Gojdu au fost comentate 
nefavorabil de unele publica

�
ii române�ti din Transilvania. Astfel, Gazeta Transilvaniei, relata 

despre adunarea convocat� pentru a desemna comitetul reprezentativ jude
�
ean, printre altele 

se scrie: “(…) comitele suprem Gojdu a vorbit în limba maghiar�  �i, la cerere, �i în 
române�te. Propor

�
ia popula

�
iei comitatului Cara� era atunci de 19 români la 1 neromân. 

Gojdu a vorbit despre meritele elementului maghiar pentru patrie, despre unele drepturi ale 
românilor �i cu o anumit� presiune moral� a pre�edintelui Gojdu s-a aprobat un num�r de 
consilieri jude

�
eni neromâni, dispropor

�
ionat de mare fa

�� de num�rul popula
�
iei române�ti din 

comitat... Atmosfera ap�s�toare �i bizar� atît la adunarea de diminea
�� cît �i la balul de sear�. 

Comitele suprem – Gojdu -, purtînd costumul specific maghiar cu brandenburguri, o fi fost 
mul

�
umit ?”98 

      Cu prilejul constituirii la Cara� a Adun�rii Comitatense, tot în Gazeta Transilvaniei,se 
public� o coresponden

�� din Bucure�ti, pe care o red�m în întregime: 
 
                                                                                                    Bucure�ti, 4 Martie 1861. 



 
      Luptele na

�
ionalit��ii române în Transilvania, Banat �i Ungaria au sub toate raporturile un 

interes general pentru fiecare Român din ori�icare regiune; în fa
�
a unor fermenta

�
iuni, ce par 

pe fiecare zi, a lua propor
�
iuni mai semnificative, indeferentismul ar fi o crim� regretabil� ! 

      Este un adev�r necontestabil, cumc� din lupte arboreaz� drapelul libert��ilor �i ne place a 
crede, c� acest adev�r nu va face escep

�
iune la români, c�ci în asemenea caz ele (luptele) ar 

deveni saturnalele înmormînt�rei întregului popor roman �i maghiar !!… 
      Spiritul de concordie, de concilia

�
iune �i modera

�
iune, ce-l vedem dominînd la to

�
i 

Românii din imperiul Austriei, acesta, cumc� singurul popor roman a �tiut s� profite din 
experine

�
ele trecutului. Vorbele, declama

�
iunile pompoase pier în de�ert, se usueaz�, numai 

faptele sunt, care trec la posteritate. Dar ca s� putem avea fapte de înregistrat, e necesar, mai 
mult decît atîta, este imperativ, ca fiecare Român s�-�i dea concursul s�u, ca na

�
iunea s� nu-�i 

consacre principiile generale �i vitale pentru vanitatea unei false modestie; necesar, ca 
indivizii s� nu-�i ridice ambi

�
iunile personale deasupra intereselor generale, necesar în fine, ca 

loialitatea s� nu se mistifice cu termini abstrac
�
i din vocabularul curtuosiei ! 

      Prodiguitatea nu este pruden
��, �i economia nu poate fi un termen vag, ea nu este un esces 

veri cînd ne va fi indicat� de exigen
��. 

      Dac� casa domnitoare, dac� Europa vor fi dispuse pentru un moment a apre
�
ui pîn� la 

oarecare punt modestia ce �i-au luat unii dintre Români de punctual lor de plecare, apoi acea 
Europ� �i chiar dinastia nu va lipsi a resplica modestiile flatante, într-un sens dezavantajos 
na

�
iunii române. 

      Venind s� aducem un just criteriu faptelor, ce s-au petrecut la Arad, Timi�oara �i Lugoj cu 
ocaziunea constituan

�
ei comitatului, nu voim nici s�-l blam�m, nici m�car s�-l doctrin�m ! dar 

ne permitem a le observa, c� unii �i al
�
ii r�u �i-au în

�
eles misiunea; �i consecin

�
ele ne las� a 

conchide la pu
�
ina lor activitate �i energie. – Încît pentru fra

�
ii Lugojeni le m�rturisim, c� nu 

putem în
�
elege, cum s-a putut ca într-un district cu 300.000 români �i pîn� la 20.000 de 

germani, maghiari, sîrbi, evrei, s� figureze în contingentul de 400 membri, s� se strecoare 150 
str�ini �i numai 200 români. Nu ne putem explica ingerin

�
a D-lui supreme comite; cu care a 

insistat a se alege un num�r de str�ini, ca cel de sus. Asta va s� zic� propor
�
iune, egalitate, 

ecuitate ? ! 
      Am avut ocaziune d-a cunoa�te sentimentele na

�
ionale �i convic

�
iunile politice ale 

savantului b�rbat, ce este mandatarul potest��ii publice, credeam a-i cunoa�te fermitatea 
caracterului s�u, �i a�teptam, ca Dn. Gozsdu în noua sa misiune s� se ridice peste verice 
pasiuni. În loc de aceasta, îns� în loc de independen

��, l-am v�zut cu triste
�� pledînd cu atîta 

predilec
�
iune cauza maghiar� în centrul românilor s�i, în dezavantajul lor ! �i aceasta pentru a 

satisface ambi
�
iunile unei mici frac

�
iuni de neomaghiari din casta privilegiat�. O 

corespondin
�� a gazetei ne rela

�
ioneaz�, c� Dn. Gozsdu ar fi amenin

�
at pe români cu 

demisionarea sa la caz, cînd ace�tia n-ar primi num�rul de 150 str�ini, propu�i de D-sa ! 
      Cu tot respectul ce avem pentru convic

�
iunile politice ale d-lui Gozsdu, ne credem datori 

a-i observa, c� conduita D-lui izbe�te adînc în interesele na
�
iunii �i c� o misiune r�u în

�
eleas� 

nu poate servi cauzei maghiare ! 
      Ca români �i ca partizani ai libert��ilor publice, regret�m din tot sufletul nostru un 
asemenea spirit de concilia

�
iune, regret�m �i mai mult pu

�
inul tact al inteligen

�
ii române ! Noi 

le cunoa�tem sentimentele na
�
ionale �i suntem mîndri a-i vedea rivalizînd cu fra

�
ii 

transilv�neni. Dar rug�m atît pe eminentul b�rbat Dn. Gozsdu, cît �i pe inteligen
�
a român�, îi 

conjur�m pe sfin
�
enia cauzei ce-i inspir�, îi rug�m în numele intereselor na

�
ionale a se ilustra 

mai mult prin fapte decît prin vorbe, a nu mai adula interese meschine �i ambi
�
iunile 

persoanelor de la putere. Iat� totul ce ne-am fost prpus a le zice deocamdat�. 
      Libertatea, egalitatea �i fraternitatea cu spirit de suprema

�
ie �i exclusivism, practicat� prin 

bastonade, va trebui curînd sau mai tîrziu s� deziluzioneze pîn� �i pe cei mai ardin
�
i partizani 



ai maghiarismului. Practica vi
�
ioas� va precipita decep

�
iunea la to

�
i, cî

�
i puneau temeiu pe 

vorbe. 
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      Gojdu a r�spuns la criticele ce i s-au adus în nr. 21 al Gazetei Transilvaniei, în Foaia 
pentru minte, inim� � i literatur�, în felul urm�tor: 
 
                                                                                         Pesta în 9 Aprilie 1861. 
       Domnule Redactor! 
 
      În Nr.21 al Gazetei se public� o coresponden

�� din Bucure�ti, prin care Domnul 
corespondent, precum se vede, se încearc� a m� face suspicios înaintea na

�
iunii mele, zicînd 

între altele c� mi-am gre�it misiunea, m� nume�te de om f�r� energie, care nu-mi în
�
eleg 

chemarea, �i m� admonesta ca ambi
�
iunea personal� s� nu mi-o ridic deasupra intereselor 

generale, - dup� aceea îmi în�ira cît de r�u �i cu nedreptate am procedat în organizarea 
comitetului, �i încît m-am îmbulzit a m� lingu�i unei clase privilegiate de maghiari.  
      Articolul acesta vine de peste Carpa�i, din pana unui b�rbat, care �i lucrurile de pe la 
noi le judec� dup� împrejur�rile din România. Eu cred c� e deajuns a apela la diferen�a ce 
e între posesiunea, referin�ele de drept �i cu un cuvînt între împrejur�rile noastre �i ale 
fra�ilor de dincolo, ca s� ne convingem, c� aceea ce se poate realiza ast�zi în România, pe 
la noi cade înc� în regiunile dorin�elor pie. [Subl.n. – M.B.] 
      O m�rturisesc c� m-a costat mult timp pîn� m-am determinat s�-i r�spund sau nu. M� 
temeam c� nu-mi voi invesce declara

�
iunea în ni�te cuvinte a�a alese, care s� nu ating� în 

cîtva coardele inimei unora dintre cona
�
ionalii mei; - con�tiin�

a-mi e curat�, �i n-am lips� nici 
de un cuvînt spre defendarea mea; îns� ca opiniunea public� s� nu fie redus� prin ni�te oameni 
nechema

�
i, �i Dzeu îi �tie în ce inten

�
iuni, m� rezolvai a m� supune acestui judec�tor suprem, �i în interesul drept��ii a ar�ta adev�rul în nuditatea sa, �i a-mi motiva to

�
i pa�ii, iar într-

aceasta m� voi n�zui, încît îmi va fi cu putin
��, a nu urm�ri pe Domnul corespondent pe calea 

invectivelor nemeritate, �i voi încerca s� m� exprim cît se poate mai neted, înconjurînd orice 
cuvînt ce ar casiuna (causa) sup�rare cona

�
ionalilor mei. 

      Înainte de toate cat� s�-i coreg datele statistice ale D-lui corespondent, �i anume: în 
comitatul Cara�ului nu se afl� 300.000 români, ci 200.654 �i neromâni nu sunt numai 20.000, 
ci 29.591, iar în comitet nu sunt numai 200, ci 250 români, afar� de ace�tia la votisare iau 
parte înc� 43 direg�tori români, cari cu atît mai mare influin

�� au, încît toate direg�toriile de 
frunte sunt în mînile lor. 
      Ce cauz� putem noi avea dar� s� ne plîngem în contra  num�rului de 250 români fa

�� cu 
150 neromâni, membri ai comitetului de 400 in�i. 
      De cumva s-ar putea lua în considerare numai num�rul locuitorilor comitatului dup� 
na

�
ionalitate: atunci da! Noi românii avem nedisputatul drept a pretinde, c� comitetul s� fie 

mai numai eschisiv din români; îns� nu st� a�a treaba, fra
�
ilor! s� c�ut�m lucrul mai de-

aproape, �i ne vom convinge, c� de ast�dat� nu se poate face altminterea decît cum s-a f�cut. 
      Comitatul Cara�ului, ca �i toate comitatele Ungariei, s-a organizat dup� spiritul legilor din 
1847/48. În aceasta nu st� nici un cuvînt despre modul form�rii comitetului, iar în cele înainte 
de 48 nici atîta, c�ci atunci se guvernau comitatele prin clasa nobililor; eu am trebuit dar� s�-
mi iau cinosur� numai instruc

�
iunea comi

�
ilor supremi. 

      Aceasta sun� din cuvînt în cuvînt a�a: ”La formarea comitetului comitatens trebuie s� fie 
prezentate deplin: posesiunea, inteligen

�
a �i industria, cu un cuvînt: interesele comune �i 

private ale tuturor locuitorilor comitatului, f�r� privire la religie, clas� �i na�tere.” Aceea îns� 
ca num�rul indivizilor diferitelor na

�
ionalit��i s� serveasc� de cinosur�, nici cu un cuvînt nu e 

memorat. 



      1. Posesiunea: 4/5 p�r�i e în mîinile neromânilor, �i în aceast� propor
�
iune contribuie fie�te 

cine �i la greut��ile comune – afar� de sînge, �i numai aceasta ne dau avantaj peste neromâni; 
- �i totu� românii, cari numai 1/5 parte a comitatului o posed, sunt reprezenta

�
i în comitet prin 

5/8 p�r�i. 
      2. Inteligen

�
a român� toat� e în comitet, iar din cea neromân� numai 1/8! 

      3. Industria�ii români to
�
i sunt membrii ai comitetului, de�i z�u! S�r�cu

�
i suntem; pîn� 

cînd industria neromân�, care e foarte respectabil� – mai c� nici n-o po
�
i numi reprezentat�. 

      S� lu�m numai p.e. Societatea drumurilor de fer. Aceasta posed� în comitatul Cara� 22 
miluri – sau 220.000 jug�re de p�mînt, o posesiune cu mult mai mare, decît a românilor toat�, 
are Societatea fabrici de fer, cea mai însemnat� în întreaga Monarchie austriac�, provede cu 
pînea de toate zilele pe 50.000 români, are 400 direg�tori inteligen

�
i, �i totu� din ace�tia numai 

14 in�i sunt în comitet, �i aceasta numai pentru ca s� încap� mai mul
�
i români. Decumva dac� 

este vreo nedreptate ce o pociu recunoa�te, aceasta e aceea. 
      Aci trebue s� ating �i aceea, c� între 150 de neromâni se afl� 26 sîrbi, cari – în Cara� sunt 
mai apleca

�
i a 

�
inea cu românii, chiar �i pentru c� sunt de o lege cu ei; s-a dovedit aceasta �i 

dezbaterea chestiunei limbei, cînd mai to
�
i sîrbii au pledat pentru limba român�; afar� de 

aceea românii cî
�
i sunt membrii ai comitetului to

�
i locuiesc în comitat, �i la congrega

�
iuni 

totdeauna pot fi de fa
��, iar dintre neromâni mul

�
i au locuin

�
a afar� de comitat, �i înc� cî

�
iva în 

o dep�rtare mare, încît foarte arare ori se vor ivi la adun�ri. 
      Decumva dar 250 români din comitet �i 43 direg�tori, fa

�� cu 150 neromâni �i 32 
direg�tori – din cari (neromâni) c� de sigur se mai pot detrage 26 sîrbi – nu vor fi în stare a-�i 
realiza interesele românilor în comitet, atunci pu

�
in� speran

�� de noi, atunci într-adev�r se 
poate aplica asupr�-ne sentin

�
a Mîntuitorului, “perirea ta din tine Israile!” 

      S� mergem mai departe: To
�
i românii capaci a purta direg�torii sunt aplica

�
i, din alte 

comitate înc� am fost silit a aduce români, toat� înteligen
�
a pîn� la cel din urm� – care are 

califica
�
iunile cerute prin lege – e în comitet, �i în urm� ne mai avînd inteligen

��, aleser�m 59 
in�i, �i din 

��rani (plugari). 
      Eu sunt superbu ca, nefiind nobil n�scut, n-am fost desp�r�it nicicînd prin privilegiu sau 
ceva prerogativ� de corpul na

�
iunei mele. – În sim

�
iri, interese, dorin

�
e �i tendin

�
e totdeauna 

am fost �i sunt un membru credincios al marelui corp na
�
ional, �i m� �in fericit, c� chiar eu 

sunt în stare a împ�rt��i unei sume den fra
�
ii mei nenobili binefacerile constitu

�
ionale; îns� 

sfera activit��ii comitetului comitatens e foarte mare, comitetul se sf�tue�te �i delibereaz� �i în 
trebi de ale 

��rii �i el conduce guvernarea comitatului, aci dar� trebue inteligen
�� rutinat� în 

trebile acestea. 
      Decumva eu punînd la o parte instruc

�
iunea regeasc�, luam de cinosur� numai num�rul 

locuitorilor dup� na
�
ionalit��i, atunci negre�it trebuia s� fie între 400 membri, 221 români în 

comitet, �i ne mai avînd inteligen
��, eram silit s� mai bag între ei înc� 62 

��rani, �i prin asta se 
schide 9/10 p�r�i ale inteligen

�
ei comitatului, c�ci ca românii s� nu fie covîr�i�i prin inteligen

�
a 

neromânilor, trebuia ca �i din neromâni s� mai eschid o parte din inteligen
��, �i s� o suplinesc 

cu 
��rani, meseria�i �i oameni mai pu

�
in inteligen

�
i. 

      Acum întreb eu cu toat� modestia: poate-se guverna un comitat prin o majoritate de ��rani?! 
      În leag�n înc� nimenea n-a fost b�rbat! cel din leag�n trebue s� creasc�, s� se înt�reasc�, �i 
cînd pîn� se face b�rbat, �i atunci acela care era neputincios în leag�n, devine în stare s� fac� 
lucruri mari; �i noi dar� s� cre�tem cu înceti�orul, �i va aduce D-zeu �i acel timp, aceea etate 
de b�rb��ie, cînd vom fi în stare a ne folosi de toate drepturile noastre, Dumnezeu înc� n-a 
aflat de bine s� creeze lumea într-o zi. 
      �i asta e cauza, fra

�
ilor, pentruce am zis eu c� mai bucuros mul

�
umesc de postul de comite 

suprem – cari nicicînd nu l-am cercat, nu l-am dorit – decît a guverna comitatul cu o 



majoritate de 
��rani – decît a-mi îngropa tot trecutul meu, - decît omenia-mi cea cu atîta 

gelozie p�strat�, a o c�lca în picioare. 
      �i s� vezi, Domnul meu Bucure�tean, c� �i comitetul acesta în dezavantajul românilor 
compus înc� e în stare a realiza dorin

�
ele românilor în comitet, s-a dovedit aceasta la 

restaura
�
iunea din 28 Februarie, cînd românii-�i aleser� pe to

�
i b�rba

�
ii capaci de a purta 

direg�torii, cînd toate posturile de c�p�tenie, precum e: Vice-conte primar, proto-notar, vice-
notar cu rang de  proto-notar, proto-fiscal, perceptor primar, inginer primar, archivar primar, 
asesor primar, jude central �i posturile care  mai înainte erau de jude suprem, toate devenir� în 
mînile românilor, cînd nici un român capace �i care voi, nu r�mase f�r� direg�torie, m-a 
neavînd nici un medic român în tot comitatul, un chirurg tîn�r, care numai în 12 Ianuarie 1861 
î�i c�p�tase diploma, în 28 Februarie fu ales de chirurg districtual, un post (ca) acesta dup� 
care al

�
ii ar a�tepta bucuros �i 10-11 ani. N-avea dar� nici o temere, Domnul meu, c� în 

comitatul acesta ar deveni vr-odat� românii în minoritate, s-a dovedit aceasta �i în 28 cînd la 
alegerea unui jude a venit treaba la votisare (votare), unde neromânii abia avur� 90 voturi, ce 
v�zînd ei, nici c� mai poftir� votare, ci se aleser� to�i ceilal

�
i prin aclama

�
iune. 

      M� admonestezi mai departe, c� “s� nu-mi ridic ambi
�
iunile personale de-asupra 

intereselor generale”, �i zici c�-mi cuno�ti caracteru. Aceasta din urm� o neg, �i negînd 
aceasta e r�sturnat� �i cea dintîi, c� un om care nu m� cunoa�te, s-a putut convinge, c� de am 
vreo sl�biciune, aceea într-adev�r nu e vanitatea, �i c� înaintea mea totdeauna a fost �i e mai 
sfînt interesul na

�
ional decît lini�tea-mi personal�. 

      La un punct înc� mai am s�-�i r�spund, zici D-ta: c� “m-ai v�zut cu triste
�
e pledînd cu atîta 

predilec
�
iune cauza maghiar� în contul �i în dezavantajul românilor, �i aceasta pentru a 

satisface ambi
�
iunile unei mici frac

�
iuni de neo-maghiari din casta privillegiat�”, �i cumc� 

“conduita mea izbe�te adînc în interesele na
�
iunii”, �i c� cu misiunea-mi r�u în

�
eleas� nu pot 

servi cauzei maghiare. 
      Domnul meu! Eu m-am n�scut în Ungaria, dezvoltarea �i toat� fericirea mea (�i cînd 
zic fericire, nu în�eleg starea prezent�, c�ci aceasta nu e fericire pentru mine) am de a o 
mul�umi na�iunei maghiare; din copil�rie am fost protejat de maghiari; de�i to�i au �tiut 
cum c� sunt român ortodox; aceasta totu� nici un maghiar nu mi-a imputat; numai de la ei �i între ei mi-am cî�tigat o stare înfloritoare; dar� pentru aceea nu s-a aflat unul care s�-mi 
fi zis, s� nu fiu român, - patria mi-o iubesc nem�rginit, �i pentru bun�starea ei sunt gata în 
tot momentul a-mi sacra  via�a, �i pentru aceea eu nu cunosc cauza maghiar� altcum, decît 
sinonim� cu libertatea comun�, îns� pe lîng� aceasta am c�run�it ca un român de omenie – 
modestia nu-mi iart� ca s�-n�ir aci ce am f�cut pentru interesele (na�iei), aceea îns� o 
m�rturisesc, cum c� toate mijloacele cu care-mi pot ajutora na�iunea, le-am c�p�tat numai 
de la maghiari. 
      Acuma-mi spune mie, Domnule! e doar� ru�ine a le m�rturisi aceasta? eu a�a cred c� 
ar fi un lucru necuviincios, necaracter a fi nerecunosc�tor �i a nu m�rturisi adev�rul. E 
lucru greu a te capacita pe D-ta despre nobila inim� a na�iunei maghiare. D-ta zici c� nu-�i 
în�elege misiunea un român, care vorbe�te bine despre maghiari; eu îns�, care am c�run�it 
între maghiari, tocmai din contr� zic: c� tot acela, care a�î�� pe români asupra maghiarului 
e inamicul românului. Nu vorbesc despre România, acolo sunt alte împrejur�ri, ci despre 
românii de sub coroana Ungariei, c�ci aceasta-i toat� fericirea �i o pot a�tepta numai de la 
buna con�elegere cu maghiarii, numai maghiarii sunt aceea na�iune, cari trata�i cu binele – 
toate le împart cu al�ii, dar� cu for�a nu las� a li se lua nimica, - acela pe care soartea l-a 
destinat s� locuiasc� într-o cas� cu maghiarii, nu face alta, decît î�i d� cu capul de p�rete, 
dac� se-ncearc� s� stoarc� ceva cu for�a de la dîn�ii; cînd, de cumva le întinde mîna cu 
amici�ie cî�tig� (cî�tigi) mai mult decît a sperat.[Subl. n. – M.B.] Aceea o recunoscu acum 
Europa întreag� cum c� toate na

�
ionalit��ile din Austria, numai prin maghiari î�i cî�tigar� 



libertatea, decumva nu erau ei, absolutismul se înr�d�cina �i ineterna în Austria. Maghiarul 
consider� libertatea sa ca un soare: lumina soarelui nu o invidiaz� nimeni. 
      S� fim pruden

�
i fra

�
ilor! în

�
elep

�
i �i ju�ti, �i nu ne vom c�i. S� nu uit�m sentin

�
a celui mai 

mare maghiar, a contelui Szécsenyi, care zice: “A magyarral sz�re mentében nyulat lehet 
fogatni” (cu maghiarul po

�
i prinde iepuri – dîndu-te dup� p�r). 

      S� mai zic înc� una �i cea din urm�: Eu sunt asediat pe vîrful turnului, toate furtunile �i 
fulgerile m� ajung mai de grab�, decît pe cei ce se roag� în biseric�, voi suferi viscolele 
elementelor; îns� m� ierte ori �i cine, c� dac� sunt pe turn nu pot fi totdeauna �i pragul 
bisericei, pe care poate c�lca tot insul. – A�tepta

�
i fra

�
ilor, pîn� dup� diet�! �i atunci judeca

�
i 

pe 
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      În acest timp în comitatul Cara�, ca �i în restul comitatelor, s-a dus o sus

�
inut� lupt� pentru 

limb�, �tiindu-se c� limba este expresia na�ionalit��ii �i c� respectîndu-se limba e respectat� �i 
na

�
ionalitatea. Prin votul Comitetului reprezentativ al comitatului Cara�, în �edin

�
a sa din 6 

septembrie 1861, 
�
inut� sub pre�edin

�
ia comitelui suprem Emanuil Gojdu, limba român� a fost 

decretat� “limb� oficial� peste tot în afacerile din l�untru”.       
      Decretul formulat de Gojdu �i colegii s�i este urm�torul:  
      “În considerare, c� comitatul în puterea dreptului s�u autonomic are deplin drept a 
determina în toate trebile sale interne, cari imediat îl ating, iar comitetul acestui comitat 
enum�r� între trebile interne �i defigerea limbei oficiale a comitatului �i se 

�
ine pe sine de 

competent în treaba aceasta a decide, cu atît mai vîrtos, fiindc� comitetul în �edin
�
a sa prim� 

din 27 Februarie  a f�cut unele dispozi
�
iuni în cauza limbei, f�r� ca dispozi

�
iunile acestea ale 

comitetului s� se fi dificulta de c�tr� guvernul 
��rii; mai departe: 

      În considerare, c� dieta conchemat� prin Maiestatea Sa pe 2 Aprilie a. c. în �edin
�
a sa din 

urm� a declarat, c� în cazul dac� s-ar fi reîntregit �i n-ar fi fost împiedicat� în lucr�rile sale 
prin preagra

�
iosul rescript de disolvare, - �i-ar fi 

�
inut de cea mai dintîi �i urgent� datorin

�� s� 
rezolve chestia flagrant� a na

�
ionalit��ilor, spre care scop a �i denumit o comisiune care �i-a 

sub�ternut operatul s�u camerei reprezentan
�
ilor; în fine: 

      În considerare, c� comisiunea în cauza na
�
ionalit��ilor diet� esmis�, în operatul s�u 

concede comunit��ilor �i jurisdic
�
iunilor a-�i alege ele limba manipula

�
iunei interne �i a 

ducerei protocoalelor: 
      Comitatul acesta corespunde inten

�
iunei în treaba aceasta de legisla

�
iune exprimat�, cînd 

cu majoritate absolut� decide, cumc�: 
      $. 1. În cuprinsul comitatului Cara� limba oficial� peste tot în afacerile din l�untru s� fie 
cea român�, �i adec�: 
      a) în congrega

�
iunile comitatense s� concede fiec�ruia a se folosi de orice limb� usuat� în  

comitat. Protocolul congrega
�
ional îns� se duce în limba oficial� român�, purtîndu-se un 

protocol �i în limba maghiar�, - dar în cazul dubiet��ii textul român are putere decis�toare. 
      b) la centrul comitatului limba manipula

�
iunei e cea român�, prin urmare toate 

ordina
�
iunile ce s� dau de la comite �i vice-comi

�
i c�tr� juzii cercuali, ceialal

�
i ofician

�
i �i 

oficiolate comitatense, se dau în limba oficial� român�. 
      c) vice-comi

�
ii, juzii cercuali �i ceilal

�
i ofician

�
i �i oficiolate comitatense corespondeaz�, 

atît cu comitatul de-adreptul, cît �i între sine, în treburi oficioase, în limba român�. 
      $. 2. La sediile comitatense � i la juzii cercuali ca judec�tori, limba oficial� asemenea 
peste tot este cea romîn�, l�sîndu-se deocamdat� �i limba maghiar�. Prin urmare: 
      a) fiecare are deplin drept în trebile sale administrative �i judi

�
iare, atît civile cît �i 

criminale, a se folosi de limba sa, întrucît aceea e una dintre cele trei uzuate de comun în 
comitat, adec� cea român�, maghiar� �i german�. Deciderea acelora îns� s� face în limba 
oficial� a comitatului, observîndu-se, c� dac� vreun proces s-a început �i a decurs în una din 



limbile uzuate în comitat, în cazul acesta senten
�
a, cînd procesul a decurs în limba român� sau 

maghiar�, se estrad� în una din aceste limbi, - iar dac� limba procesului a fost cea german� 
sau mestecat�, senten

�
a s� estrad� în limba oficial�; 

      b) în treburi criminale se face cercetarea, pertractarea �i deciderea cauzei în limba 
înculpatului, precum �i martorii se ascult� în limba lor proprie, dac� e una din cele trei uzuate 
de comun în comitat, - aplicîndu-se în cazul contrar limba oficial�; 
      c) în cazul apela

�
iunilor procesele se sub�tern în original, comitiva jude

�
elor îns� are a se 

acomoda $-lui 14 a determina
�
iunei acesteia; 

      d) juzii cercuali �i ceilal
�
i ofician

�
i �i oficiolate comitatense, în atingere cu locuitorii 

comunei, corespondeaz� în limba respectivilor, întrucît aceea e una din cele uzutate în 
comitat. 
      $. 3. Acelor ofician

�
i comitatensi, cari în urmarea încrederei comitetului actual 

func
�
ioneaz� �i înc� nu au deplin� cuno�tin�� despre limba român�, li se concede în decurs de 

doi ani de la aducerea determina
�
iunei acesteia, precum cu centrul comitatului, a�a �i între 

sine a coresponda �i în limba maghiar�, îns� cu acea îndatorire, ca în decursul acestor doi ani 
s�-�i cî�tige atîta desteritate în limba român�, încît s� poat� coresponda cu centrul comitatului 
a�a precum au datorin

�� a corespunde cu comunit��ile �i cu priva
�
ii români, în�elegîndu-se 

aceasta �i despre acei ofician
�
i, cari în decursul acestor doi ani men

�
iona

�
i, în urmarea 

denumirei ori alegerei, vor func
�
iona neavînd deplina cuno�tin�� a limbei române. 

      Ordina
�
iunile �i decisiunile de la centrul comitatului îns� li se espedeaz� �i acestora în 

limba oficial� român�. 
      $. 4. Pentru sus

�
inera integrit��ii patriei comune, comitatul acesta corespondeaz� cu 

dicasteriile �i celelalte comitate, cari nu au limba român� de limb� oficial�, în limba maghiar�. 
      Determina

�
iunea aceasta tip�rit� este a se comunica cu to

�
i ofician

�
ii comitatensi, precum �i cu toate comunele, spre cuno�tin�� �i strîns� compurtare dup� dînsa, îns�rcinîndu-se oficiul 

notarial comitatens cu esoparea tip�rirei.”101 

       
      Gojdu a în

�
eles astfel – ca fidel ideilor sale politice – s� dea satisfac

�
ia legal� 

revendic�rilor na
�
ionale ale românilor din comitatul Cara�, de�i nu întotdeauna a fost aprobat 

de cona
�
ionalii s�i contemporani. 

 
Membru în Casa Magnailor 

       
      Func

�
ia de prefect al Cara�ului i-a adus lui Gojdu �i calitatea de membru al Casei 

Magna
�
ilor, camera superioar� a Dietei maghiare. Atmosfera ostil� din jurul s�u, nu l-a 

împiedicat s� î�i desf��oare activitatea politic�, cu demnitate �i în deplin� concordan
�� cu 

îndatoririle pe care �i le-a asumat. 
      Ca �i  parlamentul Austriei, parlamentul Ungariei avea dou� camere: Casa magna

�
ilor �i 

Camera deputa
�
ilor (dieta). În prima intrau reprezentan

�
ii marilor familii aristocratice, 

mitropoli
�
ii �i episcopii, comi

�
ii supremi ai comitatelor, iar în cea de a doua deputa

�
ii ale�i de 

cercurile electorale. 
      Alegerile s-au desf��urat în lunile februrarie �i martie, noul parlamnet maghiar s-a întrunit 
la 16 aprilie 1861. “În casa magna

�
ilor românii aveau s� fie reprezenta

�
i de Emanuil Gojdu, 

comite suprem al Cara�ului, de Iosif Manu, comitele Maramure�ului, de Sigismund Pop 
c�pitanul suprem al Cet��ii de piatr� (Chioarul) �i de Ioan Pipo�, comitele Zarandului. 
      În diet� au fost ale�i în februarie �i martie Gavril Mihaly (Maramure�), George Manassi 
(Becicherechul mic, Timi�), Ioan Pop (Beiu�), Vincen

�
iu Bogdan (Comlo�), Ioan Missici 

(Lipova), Sigismund Popovici (�iria, Arad), Simion Bica (Ale�d, Bihor), George Jura 
(Maramure�), iar în lunile urm�toare Vincen

�
iu Babe� (Sasca Montan�, Banat), Vasile Butean 

(�omcuta Mare), Ioan Faur (Oravi
�
a), Aurel Maniu (Lugoj), Filip Pascu (Boc�a, Cara�), 



George Popa (Arad), Iosif Pop (Bihor), Aloisiu Vlad de S�li�te (Zorlen
�
ul Mare), Eftimie 

Murgu (Moravi
�
a), Ioan Popovici-Desseanu (Radna, Arad), Constantin Ioanovici (Lugoj). 

Printre candida
�
ii proclama

�
i ale�i a fost �i Andrei Mocioni, la Lugoj, dar acesta, ca protest 

împotriva încorpor�rii Banatului la Ungaria, refuzînd s� intre în diet�, a fost înlocuit cu 
Constantin Ioanovici. 
      Cel mai mare num�r de deputa

�
i români l-a dat Banatul �i Aradul, deputa

�
ii Cara�ului fiind 

în întregime români.”102 
      La deschiderea parlamentului, 6 aprilie 1861, Emanuil Gojdu a fost ales printre cei 4 
secretari ai casei magna

�
ilor. Îndat� dup� începerea lucr�rilor parlamentare, pentru a stabili o 

platform� comun� de ac
�
iune, Gojdu – care avusese un schimb de scrisori �i cu Andrei �aguna 

- a ini
�
iat o serie de convorbiri cu to

�
i deputa

�
ii români, indiferent de programul pe baza c�ruia 

fuseser� ale�i, �i, în cele din urm�, la 7 mai, i-a convocat pe to
�
i la o conferin

�� confiden
�
ial� 

comun�. În cartea lui T.V.P�c��ean g�sim descrierea acestei întîlniri: 
       “Nimeni dintre reprezentan

�
ii Românilor, intra

�
i în parlament, nu a în

�
eles situa

�
ia grea, 

creat� pe seama lor, atît de bine ca Emanuil Gozsdu. �i nimeni dintre ei nu a fost atît de mult 
convins despre necesitatea stabilirei unei solidarit�� i între lupt�torii no�tri na

�
ionali, pentru ca 

uniform� s� fie procedarea lor, decît tocmai Emanuil Gozsdu. 
      De aceea a �i c�utat s� adune în jurul s�u pe to

�
i factorii politici ai neamului nostru, afl�tor 

pe atunci în Pesta, pentru ca ei împreun� s� discute asupra situa
�
iunii �i s� stabileasc� punctele 

de mînecare în politica noastr� na
�
ional�. 

       I-a întrunit pe rînd, mai de multe ori, la masa sa ospital�, iar pe 7 Mai seara i-a convocat 
la o conferin

�� confiden
�
ial� în localit��ile sale din Pesta. 

      Au r�spuns la invitare urm�torii: Iosif Manu, comitele suprem al Maramure�ului, 
Sigismund Popp, c�pitan suprem în Chior, Teodor Serb, consilier la tabla regeasc�, mai tîrziu 
urma�ul lui Gozsdu în postul de comite suprem al Cara�ului, �i deputa

�
ii dietali Babe�, 

Bogdan, Butean, Faur, Maniu, Mihalyi, Misici, Pascu, George Popa, protopopul Ioan Pop, 
Iosif Pop, Sigismund Popovici � i Aloi� iu Vlad. Au lipsit deci deputa

�
ii: Murgu, Manassi, Jura, 

Bica � i Ioan Popovici-Desseanu. 
      Emanuil Gozsdu a deschis conferin

�
a, accentuînd necesitatea stabilirei unei solidarit�� i 

între deputa
�
ii români, cari, pu

�
in fiind, numai a�a vor putea impune majorit��ii maghiare, sau, 

cum zicea Gozsdu: “Noi numai uni
�
i vom fi în stare s� impunem majorit��ii �i s� cî�tig�m 

respectul Europei, �i numai a�a va fi în stare na
�
iunea noastr� cea de to

�
i persecutat� �i 

dispre
�
uit� s� se ridice la rangul ce-l merit�”...”S� ne ferim deci înainte de toate de orice 

tendin
�
e separatistice”, - a continuat Gozsdu, terminînd astfel: “Nu ne putem mul

�
umi cu 

drepturi sau promisiuni generale, pentru c� acestea se pot explica în tot chipul; ci trebuie s� ne 
specific�m pretensiunile �i s� pretindem cu toat� energia recunoa�terea lor. S� nu primim lege 
permisiv�, pentru c� aceasta e nimica, ci s� cerem lege imperativ� ”. – 
      Cu privire la specificarea preten

�
iunilor Românilor, Gozsdu credea c� înc� nu e sosit 

timpul pentru facerea specific�rii, ci deputa
�
ii români trebuie s� a�tepte pîn� s� va vedea, c� 

dieta ce va trimite monarchului drept r�spuns: adres�  sau resolu� iune ? Pentru c� �i una �i 
alta va trebui s� con

�
in� �i un pasaj referitor la chestia na

�
ional�, în liniamente generale. 

Datorin
�
a deputa

�
ilor români ar fi deci, s� grijeasc�, ca pasajul acesta în adres� sau resolu

�
iune 

s� fie satisf�c�tor pentru Români �i s� con
�
in� garan

�
ii suficiente pentru limba �i na

�
ionalitatea 

lor. 
      A luat apoi cuvîntul deputatul Mihalyi, comunicînd celor întruni

�
i, c� el a luat parte la 

conferin
�
ele Maghiarilor �i se �tie c� Maghiarii sunt hot�rî�i a recunoa�te pe seama 

na
�
ionalit��ilor tot ce li se poate da în cadrele integrit��ii �i ale independen

�
ei 

��rii. Mihalyi 
zicea, c� Maghiarii cam a�a în

�
eleg egala îndrept��ire în privin

�
a limbii, c� acolo unde 

na
�
ionalit��ile nemaghiare se afl� în absolut� majoritate, s� se foloseasc� de limba lor; dar 



procesele �i alte lucruri cari se comunic� �i cu autorit��ile mai înalte s� aib� �i copii f�cute în 
traducere maghiar�. 
      Cei de fa

��, cu Gozsdu în frunte, declar�, c� numai cu atîta Românii nu pot fi mul
�
umi

�
i. 

      Gozsdu zicea a�a: “Noi trebuie s� avem b�rba
�
i români la toate dicasteriile, de jos pîn� sus 

la minister. �i lucrul acesta, numai a�a, de dragul nostru, nu ni-l vor face maghiarii. Trebuie s� 
silim moralice�te la aceasta toate autorit��ile publice, �i aceasta o putem face atunci, dac� 
actele pe cari avem s� le trimitem în sus, de ex. în vreun proces, le trimitem a�a cum sunt 
compuse: române�te. De aceea propun urm�toarele: S� cerem, ca la comune, districte �i 
comitate, limba majorit��ii popora

�
iunii s� fie limba oficial�, iar toate celelalte limbi s� fie 

numai permise. Coresponden
�
a între comitatele omogene s� se poarte în limba lor, iar în sus 

c�tr� autorit��ile înalte, pîn� la guvern, coresponden
�
a s� fie purtat� în limba 

��rii.” 
      Asupra propunerii s-a n�scut o discu

�
ie animat�, la care au luat parte aproape to

�
i cei 

întruni
�
i în conferin

��, învîrtindu-se cei mai mul
�
i în jurul chestiei, dac� trebuie sau nu s� fie 

specificate acum pretensiunile Românilor, - iar în merit consim
�
înd to

�
i cu vederile cuprinse în 

propunerea lui Gozsdu. 
      Deputatul  Misici, ales ca antina

�
ional, zicea a�a: “Maghiarii ne spun, c� afar� de teritor le 

împart toate cu noi. Prin urmare nu e trebuin
�� s� specific�m pretensiunile, pentru c� acolo 

unde noi suntem în majoritate le primim �i le avem toate. Eu nu cer de la nimeni s�-mi dee 
limb�. �i nici n-o primesc ca dar de la nimeni, fiindc� am primit-o ca dar de la natur�. O 
posed ca un drept inalienabil, �i dac� cineva îmi atac� acest drept, m� bat cu el.” – 
      Gozsdu: ”Principiul general e foarte elastic �i cel ce are puterea în mîn� poate s�-�i explice 
cum vrea. La frîngerea pînii vor ie�i toate în detrimentul nostru, dac� nu ne vom îngriji din 
vreme.” Din aceste motive e pentru specificarea pretensiunilor, îns� nu acuma, ci la timp 
potrivit. 
      Protopopul Ioan Pap ar fi dorit, ca Românii s� nu se arate cerbico�i fa�� de “fra

�
ii 

maghiari” de la cari  “a�tept�m tot ce dorim“, dar în celelalte e �i el de acord întru toate cu 
Gozsdu �i cu p�rerile sale. 
     Gozsdu îi r�spunde astfel: “Pîn� suntem pe cale dreapt� nu putem v�t�ma pe nimeni. S� 
nu uit�m, c� atunci cînd e vorba de interese personale, omul poate fi cît se poate de generos �i de loial; dar aici e vorba de interesele na�iunii, �i noi nu suntem aici pentru a cur��i 
ou�le pe seama altora, ci fiecare dintre noi trebuie s� se poarte cu cea mai mare energie, cu 
fruntea deschis�, cum s� cuvine unui cet��ean liber constitu�ional.”  [Subl.n. – M.B.] 
      Au vorbit apoi cu mult� însufle

�
ire na

�
ional� deputa

�
ii Mihalyi �i Vlad, iar în urm� a luat 

cuvîntul deputatul Babe�, punîndu-se pe punctul de vedere, c� comitatele, în în
�
elesul 

rescriptelor preaînalte, afl�toare în vigoare, n-au nici acuma �i nici în viitor s� trimit� în sus, 
pîn� la mister, decît numai acte compuse în limba comitatului. Zicea a�a deputatul Babe�: 
“Fra

�
ii maghiari ne spun c� le împart toate cu na

�
ionalit��ile, afar� de teritor. Foarte bine ! 

dac� o fac aceasta, a�a cum promit c� o vor face, negre�it c� vor aplica b�rba
�
i din toate 

na
�
ionalit��ile în num�r potrivit la toate dicasteriile, pîn� la minister. Prin urmare, procesul 

poate trece de la tribunal la forul mai înalt în limba comitatului, fiindc� �i la forul acesta va fi 
referent care cunoa�te limba aceasta �i n-are trebuin

�� de traducere.” Babe� e deci de p�rerea, 
c� comitatele s� scrie în limba lor oficial� pîn� sus la guvern, fiindc� prin aceasta nu se atac� 
integritatea �i independen

�
a 
��rii, pentru c�: “�ara e tocmai a�a patria mea ca �i a Maghiarului, �i limba mea e tocmai a�a de îndrept��it� ca �i a lui.” În coresponden

�
a cu comitate eterogene 

admite îns� Babe� ca necesar� limba 
��rii. 

      Mai vorbe�te odat� deputatul Mihalyi, care e de p�rerea, s� se amîne luarea unei hot�rîri 
definitive pîn� poimîne (9 Maiu), fiindc� mîine (8 Maiu), e vorba s� rosteasc� un discurs mai 
lung în diet� deputatul Deák Ferencz, care negre�it va atinge �i chestia na

�
ionalit��ilor. “S� 

vedem întîi ce vreau ei, �i atunci ne vom putea pronun
�
a �i noi.” 



      P�rerea aceasta a fost acceptat� din partea tuturor �i cu aceasta conferin
�
a s-a încheiat, 

dup� ce, la propunerea c�pitanului suprem Sigismund Popp �i a deputatului George Popa, s-a 
declarat a r�mîne conferin

�
a în permanen

��, - rugat fiind Emanuil Gozsdu s� primeasc� �i 
pentru viitor preziden

�
ia, iar de notari designîndu-se deputa

�
ii Babe� �i Maniu. 

      Gozsdu a primit cu bucurie propunerea f�cut� �i a asigurat de nou pe to
�
i, c� u�ile locuin

�
ei 

sale r�mîn deschise, ziua, noaptea, pe seama fiec�rui Român de inim�, precum �i el st� la 
dispozi

�
ia na

�
iunei �i în serviciul cauzei na

�
ionale totdeauna, în tot momentul, chiar �i la 

miezul nop
�
ii. O declara

�
ie solemn�, primit� cu vii aclam�ri din partea celor prezen

�
i, cari au 

mul
�
umit lui Gozsdu pentru ini

�
iativa luat� ca s� �in� conferin

�
a aceasta.”103 

      Conferin
�
a din 7 mai 1861 se constitui, în urma propunerii f�cute de Sigismund Pop �i 

George Popa, într-un fel de club, ai c�rui membri urmau s� se întîlneasc� �i pe mai departe cu 
regularitate. Solidaritate des�vîr�it� între membri nu a existat. Principalul subiect de discordie 
era atitudinea de alipirea Transilvaniei la Ungaria, pe care Babe�, Buteanu, Popa, Vlad �i 
Gojdu o socoteau nelegal�, �i chiar dac� ar fi fost legal� ei o socoteau nedreapt�, încît “...nici 
se poate for

�
a realizarea ei contra opozi

�
iunii na

�
iunii române din Ardeal.” 

       
      Gojdu din pres�  a aflat c� Vasile Erdeli, episcopul unit de la Oradea, nu dore�te s� 
participe la lucr�rile dietei. La începutul lunii aprilie 1861, înaintea deschiderii parlamentare, 
într-o scrisoare, îl invit� cu insisten

��, a se prezenta la lucr�rile dietei din 1861, care crede c� 
vor constitui un moment de o mare importan

�� pentru afirmarea na
�
iunii române. 

Coresponden
�
a celor doi b�rba

�
i a fost publicat� în Foaie pentru minte, inim� � i literatur�. 

Mai jos red�m cele dou� scrisori:  
 

Excelentissime Domnule barone, episcopu diecezan �i consilier intim ! 
 
      Cu mare surprindere, ba chiar cu sup�rare am cetit în jurnale, cumc� Excelen

�
a Ta te-ai fi 

absolvat de venirea la diet�; de�i de 8 secoli n-a fost una diet� în Ungaria de o a�a mare 
importan

�� pentru na
�
iunea român� ca asta de acum, la care avem o nespus� trebuin

�� ca s� 
fim prezen

�
i prin toate autorit��ile �i puterile noastre spirituale. 

      Excelen
�
a ta vei fi �tiind, cumc� toate na

�
ionalit��ile cîte se afl� sub sfînta coroan� a 

Ungariei se vor ar�ta cu preten
�
iunile sale juste �i poate �i ultraiste. Croa

�
ii �i sîrbii – încît 

cunosc eu nobila marinimozitate a na
�
iunei maghiare – vor c�p�ta drepturi îndestul�toare, cu 

care ocaziune îns� nici na
�
iunea român�, care ca o na

�
iune compact�, cu num�rul, drepturile 

str�bune �i pozi
�
iunea sa topografic� întrece pe toate celelalte na

�
iuni afar� de maghiara – nu 

poate fi ignorat�. La tabla de jos vom �i avea români, cari vor pleda pentru drepturile noastre 
na

�
ionali în paralel� cu ale altor na

�
iuni, �i cari nu vor ierta ca nou� s� ni se recunoasc� ceva 

drepturi mai subordinate decît p. e. sîrbilor, - cum zic: la Tabla de jos am sperare c� vom avea 
reprezentan

�
i bravi, îns� la Tabla de sus ne va merge foarte r�u: Excelen

�
a Ta te retragi, 

Illustritatea Sa D. Iosif Manu comitele suprem al Maramure�ului r�mîne acas�, episcopii gr. 
r�s�riteni – durere – to

�
i sunt sîrbi; episcopia din Lugoj înc� nu e inarticulat�, magna

�
i n�scu

�
i 

n-avem, - Ardealul unde am mai avea 2 episcopi �i cî
�
iva comi

�
i români nu e încorporat; 

a�adar� vine, c� na
�
iunea român� s� fie reprezentat� numai prin mine în Tabla de sus a dietei 

Ungariei; de la un om îns�, oricît s� se opinteasc� acela nu po
�
i a�tepta minuni, �i m� tem c� 

voi fi silit ca toat� fericirea �i viitorul mult iubitei noastre na
�
iuni s� le a�tept numai de la 

marinimositatea partidei celei de sute de ori preponderante. 
      Eu am toat� încrederea în loialitatea nobilei na

�
iuni maghiare, �i decît ea nu cunosc alta 

mai nobil� pe suprafa
�
a p�mîntului; îns�: “pe copilul mut nici muma sa nu-l în

�
elege,” – �i 

chiar Mîntuitorul înc� ne zice: “b�te�i �i vi sa va deschide, cere
�
i �i vi se va da !” 

      Eu m�rturisesc c� nu-
�
i cunosc credeul politic, nu �tiu, cum une�ti justele pretensiuni ale 

na
�
iunei noastre cu bun�starea patriei comune; aceea îns� �tiu, cumc� ori ce na

�
iune nobil� – 



între cea maghiar� e de rangul întîi – numai pe acea na
�
iune o �tie pre

�
ui �i stima, care se 

pre
�
uie�te �i stimeaz� îns��i pe sine, iar aceea cari venedia popularitatea celor mai potin

�
i, 

poate c� în momentele cele dintîi sunt aplauda
�
i, îns� nicicînd nu pot conta la o stimare 

duravera. – Deci bun�starea patriei, fericirea �i viitorul na
�
iunei noastre, pretind ca interesele 

române s� le reprezent�m cu b�rb��ie în dieta 
��rii, �i c� pe acei fra

�
i ai no�tri , cari �i-ar 

extinde dar� pretensiunile mai departe decît ce poate ierta scopul patriei comune s�-i 
conducem, c�ci de la noi – cred c� doar� mai bucuro�i vor primi sfatul bun, decît de la aceia 
pe care ei îi consider� de contrarii principielor lor; dreptu-aceea eu 

�
in, ca noi avem o sfînt� 

datorin
�� ca autoritatea cu care suntem prov�zu

�
i prin guvernul patriei s� o întrebuin

��m spre 
realizarea dorin

�
elor �i dreptelor pretensiuni ale acelei na

�
iuni, din a c�rei sîn ne-am ridicat. 

      M� vei ierta dar� Excelen
�
a Sa îmi ieu voia a te ruga cu toat� onoarea, ca spre a conlucra 

la m�re�ul edificiu al na
�
ionalit��ii noastre, s� ai bun�tate ori �i cu ce sacrificie a veni la dieta 

Ungariei, ce peste pu
�
ine zile se va deschide. 

      Pesta, 2. Aprilie 1861.             
                                                             Al excelen

�
ei Tale servu plecatu 

                                                               M a n u i l  G o z s d u  m. p., 
                                                         comite supremu al comitatului Cara�iu104 

 
     În foarte scurt timp a r�spuns lui Gojdu episcopul Vasile Erdeli în scrisoarea urm�toare: 
 

Illustrisime Domnule Comite suprem ! 
 
      Fie cu iertare, ca în fruntea c�r�ii mele r�spunz�toare la mult pre

�
uita scrisoare a 

Illustrit��ii Voastre din 2. Aprilie a. c. mie trimis�, îmi împlinesc voia cea mai demult în 
pieptul meu aprins� de a-mi descoperi sim

�
urile cele fierbin

�
i de bucurie al inimei mele, 

pentru c� Dumnezeu dup� sfatul s�u cel necuprins care poart� în mîna sa soarta na
�
iunilor �i 

inima împ�ra�ilor, - îndurîndu-se spre na
�
iuna român� – pe M�ria Ta te au chemat la 

ocîrmuirea unei p�r�i a românilor spre luminarea �i fericirea acelora, în�l
�
îndu-te la str�lucita 

treapt� de comite suprem al comitatului Krassó, tot românesc, - a c�ruia buni�oara parte cu 
dragoste a fost supus� ocîrmuirei mele celei archiere�ti, - la cari î

�
i poftesc din adîncul inimei 

mele, dar împuterit de la Dumnezeu spre ducerea direg�toriei frumoase dar� foarte grele întru 
mul

�
i ani spre înaintarea dulcei noastre na

�
iuni române. 

      Iar� pentru fr��easca bun�voin
��, care M�ria Ta prin scrisoarea c�tre mine ai ar�tatu, 

prime�te prin aceasta de la mine adev�rata româneasca mul
�
umire. 

      Aceste cu umilin
�� permi

�
îndu-le – acum la fiin

�
a provoc�rii fr ��ie�ti a Mariei Tale pe 

scurt cutez a r�spunde. 
      Eu fiind n�scut în patria aceasta din p�rin�i adev�rat români, cari nici n-au �tiut ungure�te, 
apoi crescut între maghiari totdeauna am cunoscut deplin toate sc�derile, lipsele �i dorin

�
ele 

comune dulcei noastre na
�
iuni române; �i dup� ce în statul preo

�
imei peste cercarea �i voia 

mea, numai din darul a tot puternicului Dumnezeu fusei înainte de 20 ani la treapta cea grea 
archiereasc� ridicat; - din început pîn� acum n-am înv��at �i n-am 

�
inut alt� mai adînc� 

datorin
��, decît a iubi dup� Dumnezeu pre dulcea mea na

�
iune român�, �i peste toate altele a o 

stima, f�r� de a consemna �i a huli celelalte na
�
iuni, - apoi dup� credeul meu cel politic în 

privin
�
a na

�
ionalit��ii române �i fa�� cu na

�
iunea maghiar� este asemenea cu al M�riei Tale,  

f�r� de a vîna popularitatea celor mai potin
�
i �i a str�inilor, ziua noaptea neîncetat din toate 

puterile mele, necru
�
înd ostenelile �i cheltuielile mele, numai spre luminarea, fericirea �i 

înflorirea na
�
iunei noastre române �i în st�rile cele mai periculoase �i critice m-am nizuit a 

lucra �i în privat �i în public, - dar� nu vreau s� m� laud, - faptele mele vorbeasc� pentru 
mine; eu m� �in nefericit ca în timpul de acum sunt episcop, îns� m� �in totu�i f�los c� sunt 
român adev�rat. 



      În fine cunosc eu prea bine �i importan
�
a cea mare a dietei prezente în privin

�
a românilor, 

de la care eu nu m-am retras de bun� voie, precum de la cele trecute �i cu mult mai 
periculoase nu m-am absentat, ci totdeauna numai singur am fost român; f�r� voia lui 
Dumnezeu m-au cercat cu morburi �i neputin

�
e trupe�ti, cu cari pe lunga ori ce altel sacrificii 

nu pot nici acum, nici de alt�dat� mai mult a merge la diet�, unde – crede-i-m� mai bucuros a� 
fi acolo, decît aici pe pat. 
      Eu dar� m� voi ruga din locul meu c�tr� atotputernicul Dumnezeu, c� neobosita energie, 
zelul curat �i b�rb��ia român� a Illustrit��ii Voastre, precum �i a celorlal

�
i b�rba

�
i români acolo 

conlucr�tori, n�zuin
�
a s-o binecuvinteze cu darul de sus, �i s� v� înt�reasc� voia, ca �i cu 

loialitatea �i marinimositatea maghiarilor s� poat� �i na
�
iunea român�, precum altele, a c�p�ta 

toate drepturile  îndestul�toare spre mîngîierea �i înflorirea dulcei noastre na
�
iuni române. 

      Întru altele r�mîn cu adev�rata stim� fr��easc� �i reveren
�
ia adînc� român� la to

�
i românii 

de acolo împ�rt��ind�. 
      Oradea mare la 4. Aprile 1861. 
                                                                               Al Illustrit��ii Voastre serv umilit 
                                                                                V a s i l i u  br. de E r d é l y  m. p., 
                                                                           episcop român r�s�ritean din Urbea mare.105 

 
      Dintre deputa

�
ii români în parlamentul de la Pesta ce au adoptat tactica interven

�
iilor 

publice în favorul celor pe care-i reprezentau, se deta�eaz� Emanuil Gojdu. El a�tepta 
momentul oportun pentru a-�i expune punctul de vedere în problema anex�rii Transilvaniei. 
      Restaurarea administra

�
iei comitatense în Transilvania a g�sit Curtea �i pe maghiari în 

dezacord unii cu al
�
ii. La scurt� vreme dup� promulgarea Patentei din februarie, Franz Iosif a 

dat instruc
�
iuni Cancelariei transilvane s� termine organizarea administra

�
iei locale pîn� în 

aprilie 1861 în a�a fel încît alegerile pentru diet� �i trimiterea reprezentan
�
ilor ei în 

parlamentul imperial s� se realizeze cît mai curînd posibil. Demonstrînd din nou reticen
�� fa�� 

de renun
�
area la partenerii aristocra

�
i �i de c�utarea de noi conduc�tori, ea a încredin

�
at aceste 

sarcini cancelarului Kemény �i guvernatorului Mikó. Nici unul dintre ei nu prea ar�tase 
simpatie fa

�� de principiile enun
�
ate în Patent� �i ei inten

�
ionau s� realizeze singurele 

obiective care de fapt contau pentru ei, men
�
inerea suprema

�
iei maghiare prin unirea 

Transilvaniei cu Ungaria. Mai mult, Curtea nu a f�cut nici o încercare serioas� de redefinire a 
raporturilor juridice dintre diferitele na

�
ionalit��i �i, în schimb, a îng�duit Cancelariei s� se 

c�l�uzeasc� dup� sistemul politic existent înainte de 1848. Ca urmare, au dobîndit ascenden
�� 

tocmai elementele opuse politicii Cur
�
ii. Maghiarii au dominat cele mai multe adun�ri 

comitatense, care nu au ezitat s�-�i declare acordul cu Legea de unire din 1848. 
      Românii n-au r�mas, în nici un caz, nep�s�tori �i pe c�i în mare m�sur� tradi

�
ionale au 

încercat ca punctele lor de vedere s� influen
�
eze lupta dintre Curte �i maghiari. Comitetul 

permanent, sub conducerea lui �aguna, a decis s�-�i concentreze eforturile la Viena, surs� mai 
probabil� a concesiilor decît Pesta. În mai �i la începutul lui iunie, comitetul �i grupuri 
independente de intelectuali s-au întîlnit aproape în mod continuu pentru a pl�nui strategia. 
      În anul 1861 a existat o activitate febril� a intelectualilor români. Convin�i c� ar putea 
influen

�
a în mod serios cursul evenimentelor, ei s-au al�turat cu entuziasm (de�i nu totdeauna 

în chip eficient) la reorganizarea conducerii comitetelor �i la preg�tirile pentru convocarea 
dietei. Instrumentul lor politic principal a fost comitetul permanent, stabilit la conferen

�
a din 

ianuarie. Prezidat de c�tre Andrei �aguna �i Alexandru �terca �ulu
�
iu �i reprezentînd un 

spectru larg de opinii, acesta s-a întrunit frecvent în prim�var� �i var� pentru a pl�nui strategia �i pentru a redacta memorii vizînd edificarea împ�ratului �i a diferi
�
ilor mini�tri. 

      �aguna mai era preocupat �i de diferen
�
ele tot mai mari dintre intelectualii români �i 

conduc�torii maghiari atît din Ungaria cît �i din Transilvania. Ca �i colegii s�i din comitetul 
permanent, el �i-a dat seama c� dac� maghiarii conservatori reu�esc s�-�i men

�
in� controlul 



asupra conducerii comitatelor �i a sistemului juridic din Trasnilvania atunci nu va exista 
dreptate pentru români �i în consecin

�� nici pace între cele dou� na
�
ionalit��i. �ulu

�
iu a 

rezumat sentimentele lor atunci cînd a remarcat c� maghiarii sînt strict constitu
�
ionali�ti în 

toate  problemele cu excep
�
ia drepturilor române�ti în Transilvania. Mul

�
i conduc�tori români 

nu se a�teptau la mai mult nici chiar din partea liberalilor maghiari. Promisiunile lui Deák 
Ferenc de a ar�ta simpatie propunerilor române�ti, �i îndemnurile episcopului Haynald ca 
românii s� negocieze cu “ungurii din Ungaria” în temeiul faptului c� ace�tia vedeau 
problemele transilvane dintr-o perspectiv� mai larg� decît transilv�nenii, n-au primit vreun 
r�spuns serios. Totu�i, în ceea ce prive�te pe �aguna, acesta a dorit s� evite o ruptur� cu 
maghiarii, pentru c� el nu putea concepe o Transilvanie prosper� f�r� participarea deplin� a 
acestora la treburile ei. 
      Pentru a se documenta asupra trecutului  na

�
ional, Emanuil Gojdu  a cerut ajutor de la 

George Bari�iu, Andrei �aguna �i Alexandru �terca �ulu�iu, purtînd o coresponden
�� cu ei 

pe aceast� tem�. (v. Anexe) Se consult� cu ei în mai multe cazuri. Înc� din luna aprilie, Gojdu 
inten

�
iona a ob

�
ine informa

�
ii precise despre atitudinea lupt�torilor na

�
ionali din Transilvania, 

pentru a stabili eventuale contacte cu ace�tia �i, bineîn
�
eles, pentru a dispune de argumente 

puternice. 
      Red�m mai jos scrisoarea lui Emanuil Gojdu c�tre mitroplitul Alexandru � t. �ulu�iu 
prin care cere p�rerea acestuia referitor la situa

�
ia românilor din Transilvania: 

 
      Î

�
i este cunoscut,  c� la casa de sus a dietei Ungariei nu suntem mai mul

�
i de doi români, 

c�pitanul Chioarului �i eu, toat� greutatea dar� în privin
�
a pretensiunilor na

�
iunei noastre, cade 

pe umerii no�tri. 
      F�r� îndoial� va veni la dezbatere cauza na

�
ionalit��ii noastre, dar� poate fi, c� �i cauza 

Unirei Transilvaniei cu Ungaria se va dezbate. 
      Din Transilvania nu este nimenea la diet�, care s� reprezinte cauzele românilor. – Eu a-�i 
afla necesariu s� vorbesc pentru interesele românilor din Transilvania, nu din împuternicirea 
lor, ci numai ca un român, care �tie dorin

�
ele lor, �i care trebuie s� se intereseze pentru bunul 

de comun al na
�
iunei sale. 

      Drept aceea dar� îmi iau voia a ruga pe excelenta Ta, s� binevoie�ti a-mi descoperi 
macsimul, sau minimul preten

�
iunilor na

�
iunei române din Transilvania. Te rog îns� s� ai 

înaintea ochilor acea împrejurare, c� cînd na
�
iuni fac pace între sine, nu e consult s� se 

tîrguiasc� ca evreii, s� mai poat� l�sa �i din preten
�
iunile primarie, ci s� zic� deodat� atît 

pretind �i de aci nu mai las nici o iot� ! Eu am sperare, c� �i maghiarii deodat� vor zice, cît 
vreau s� deie, - înainte de toate pot s� Te încredin

�
ez, c� maghiarii din Ungaria nu sunt ca cei 

din Transilvania, acestora le e grea
�� de compilatele �i aprobatele Transilvaniei, ace�tia sunt 

convin�i de tic�lo�ia maghiarilor Transilvani. 
      Dac� ai avea bun�tate a m� în�tiin�

a despre ultimatul preten
�
iunilor, Te rog s� binevoie�ti 

a mi-l comunica în forma de proiect de lege (törvény javaslat alakjában). 
      Eu pentru na

�
iunea român� din Ungaria �i Banat, cuget a propune urm�torul proiect de 

lege: 
      1. A román nemzetnek egyházi és iskolai ügyei a szerbek egyházi ügyeit�l örök id�kre el 
különöztetne. 
      2. Tökéletes egyházi Autonómiája saját nezetéb�l választandó Érsek alatt biztosítattik. 
      3.  Érseküket Temesvári székhellyel, úgy Verseczen, Karánszebesen, Aradon és Nagy-
Váradon székelend� püspökjeiket, egy az egyházi és világi tagokból hasonló számmal, 
választó kerületekben válsztandó 100 tagból álló nemzeti zsinat szótöbbséggel választandja 
meg, s az ország Kormányának meger�sítése végett terjesztendni fel. 



      4. Az érseknek 20.000, minden püspöknek 10.000, minden helység lelkésznek 400 frt. évi 
fizetés biztosíttatik. – Nagyobb községekben 1000 leken felül 100 frt., 2000 lelken felül 200, 
és így tovább évi fizetésként az állam kincstárából biztosíttatik. 
      5. Minden községben csak egy rendes lelkész neveztetik ki, szükség esetén káplárok 
alkalmazandók. 
      6. A román nemzet részére Temesváron egy Akadémia állíttatik fel, melyen minden 
tanulmányok magyar és román nyelven fognak el�adatni. 
      7. A nevelési ügyet a nemzeti Congresus fogja intézni, a f�felügyelés az ország 
Kormányát illetendi. 
      8.  A vallás és közoktatási ministériumban egy osztály, egy államtitkár vezénylete alatt a 
román egyház és közoktatási ügyekért fog felállíttatni, melyben az államtitkár, és valamennyi 
hivatalnokok a napkeleti orthodox román nemzetb�l fognak alkalmaztatni. 
      9. Minden községek, kerületek és vármegyék, melyekben a román nemzet absolut 
többséggel bír, a belkezelésében a román nyelv leend hivatalos. 
      10. Az ily megyékben a nem románok más nyelveni beadványaik elfogadtatnak, és azon 
nyelven beadottak határozattal ellátatnak. 
      11. Oly megyék, melyekben a román nyelv hivatalos, egymással román nyelven 
leveleznek. 
      12. Minden más hatóságokkal és a kormánnyal magyarul leveleznek, s onnan érkez� 
magyar válaszokat elfogadni tartoznak. 
      13. A vallás és közoktatási ministeriumban a román nemzet részére felállított osztályánál 
román nyelven nyerendik. 
      14. Bihar megyének déli része, melyben a román lakosság túlnyomó szám, egy külön 
megyévé alakul, s a szerint fog kezeltetni, mint a többi román megye. 
      15. Minden felebbviteli törvényszékeknél román bírák és el�adók kell� számmal fognak 
alkalmaztatni. 
      16. A törvénykezés a román megyékben román nyelven fog kezeltetni. 
      17. A közigazgatási kormánynál román egyének kell� számmal fognak alkalmaztatni. 
      Dac� Excelen

�
a Ta ai avea vreo reflecsiune în privin

�
a $$-.lor acestora, o primesc cu 

mul
��mit�. 

      Pe lîng� acestea repetîndu-mi rugarea, r�mîn cu distins� stim� �i reverin
��. 

      Pesta, în 2 maiu n. 1861 
                                                                             Al Excelen

�
ei Tale 

                                                                                   serv plecat 
                                                                       M a n u i l  G o z s d u   m. p.106 

 

     Alexandru �ulu
�
iu în 20 mai 1861, r�spunde la scrisoarea lui Gojdu. (v.Anexe) În aceasta  

scrie printre altele: 
     “ Ilustrisime domnule !, deoarece obiectul din scrisoarea de mai sus a ilustrit��ii tale, c�tre 
mine dat�, este foarte important �i care atinge interesele întregii na

�
iuni române din 

Transilvania (la care eu sigur un definitiv r�spuns pe care ilustritatea ta cu siguran
�� s� te po

�
i 

r�zima, în dieta Ungariei, nu pot cu cu acest prilej da), am aflat cu cale, mult pre
�
uita scrisoare �i darul ilustrit��ii tale a-l supune dezbaterii comisiunii noastre na

�
ionale. Prezidiul adun�rii 

na
�
ionale 

�
inut� în 1/13 – 4/16 Ianuarie a.c., în Sibiu,  a încredin

�
at ambilor s�i arhierei, de 

ambele confesiuni române, comisiunii na
�
ionale care cît mai curînd adunîndu-se, precum 

socotesc eu, în 15/27 a lunii curente, va hot�rî cele de lips� �i drepte. Hot�rîrile 
�
i se vor 

comunica ilustrit��ii tale sau drept din sesiunea l�udatei comisiuni na
�
ionale, sau, prin mine, 

f�r� de întîrziere, în form� de proiecte de lege. Pe acestea apoi, ilustritatea ta, ca pe voia �i 
adev�ratele cereri ale na

�
iunii române din Transilvania te vei putea cu siguran

�� r�zima.”107 



      Mitropolitul Alexandru �ulu
�
iu, în 6 iunie 1861, îl în�tiin�

eaz� pe Gojdu într-o scrisoare 
despre decizia comitetului na

�
ional: 

 
Illustrissime Domnule Comite Suprem ! 

 
      Eu Illustritatei Tale în cartea mea din 20/8 Maiu a. c. 

�
i-am fost apromis, c� în privin

�
a 

declar�rii definitive a voiei na
�
iunei transilvane în trebile politice na

�
ionale 

�
i se va face 

cunoscut�, sau prin comisiunea permanent� na
�
ional�, sau prin mine. 

      Eu dar� gr�besc – ca pe un prea vrednic na
�
ionalist a te încuno�tin�ia, c� comisiunea 

noastr� na
�
ional�, a aflat cu cale a trimite la Maiestatea Sa jalbele sale în contra tuturor 

nedrept��ilor, cari fra
�
ii maghiari �i sa�ii ardeleni le fac Românilor în contra vecinicei drept��i, 

a Diplomei din 20 Octobre 1860 �i a “Jogegyenl�ség”-ului, s� se cear� un Congres Na
�
ional, 

în care s�-�i poat� formula �i ar�ta dreptele sale postulate, pe care le ar avea f��i� cu fra
�
ii 

maghiari �i sa�i ardeleni etc. 
      Deputa

�
ii ace�tia se vor abate �i pe la Pesta s� vorbeasc� �i s� în�eleag� �i cu Illustritatea 

Ta �i cu vrednicii deputa
�
i români despre toate, ba s� vorbeasc� �i cu vrednicii maghiari Deák �i br.Eötvös etc. �i s� le spun� toate cîte trebuie s� le �tie fra

�
ii maghiari, c� românii, care în 

doritul Congres Na
�
ional î�i va putea deplina sa voie descoperi, numai a�a, �i nu altmintrelea 

se vor putea aplica la Unirea Transilvaniei cu Ungaria. 
      Cu un cuvînt, de la deputa

�
ii ace�tia cît mai curînd ve

�
i afla toate celea care dorim �i 

poftim. 
      De aceea – precum cred eu – lucru prea de folos va fi, tocmai �i în interesul fra

�
ilor 

maghiari, �i al întregei comunei noastre patrii, dac� Dieta Ungariei înc� va sprijini, �i va 
promova dobîndirea unui Congres Na

�
ional român, c� numai un a�a congres poate fi în stare a 

reprezenta deplina voie a Na
�
iunei noastre, �i a-�i formula postulatele Românilor, quibus ? et 

sine quibus, nu s-ar putea face înfr��irea �i unirea. 
      Despre alta cu osebit� stim� am onoare de pururea r�mîn. 
      Bla�iu în 6 Iunie 1861. 
                                                                              Al Ilustritatei Tale 
                                                                                  umilit servu 
                                                                 A l e s a n d r u  �t. S u l u c z    m. p. 
                                                                    Aepp. �i Metropolitul A. Iuliei108 

 

      Delega
�
ia a �i ajuns în scurt� vreme la Pesta unde s-a consultat cu Gojdu. Despre aceast� 

vizit� am aflat detalii în cartea lui Vasile Netea: 
      “Constat�rile f�cute cu prilejul alegerilor comitatense din Transilvania, ca �i dezbaterile 
din dieta Ungariei, care ar�taser� în mod peremtoriu hot�rîrea aristocra

�
iei �i burgheziei 

maghiare de a impune împ�ratului unirea Transilvaniei cu Ungaria, au determinat comitetul 
românesc de la Sibiu s� trimit� la Viena o nou� delega

�
ie care s� stea în capitala imperiului 

vreme mai îndelungat�. Scopul acestei delega
�
ii era, pe de o parte, neutralizarea intrigilor �i 

presiunilor ungure�ti, iar pe de alta men
�
inerea unui contact mai strîns cu guvernul habsburgic 

care, datorit� rezolu
�
iile comitatelor ardelene �i ale dietei maghiare, devenise din nou arbitrul 

situa
�
iei. Ea trebuia totodat� s� informeze în mod exact pe cei doi pre�edin

�
i de mersul 

lucrurilor pentru ca ace�tia, de acord cu membrii comitetului, s� poat� lua m�surile impuse de 
situa

�
ie. 

      Astfel de delega
�
ii între

�
ineau la Viena �i ungurii �i sa�ii. 

      Ini
�
iativa trimiterii noii delega

�
ii apar

�
inea lui �aguna, care, pentru ca ideea s� fie 

acceptat� �i de �ulu
�
iu, a f�cut apel la Bari

�
iu pentru a lua contact cu mitropolitul Blajului �i a 

stabili împreun� cu acesta componen
�
a delega

�
iei. În urma consf�tuirilor avute delega

�
ia a fost 

alc�tuit� din Iacob Bologa, Elie M�celariu �i Dr. Ioan Ra
�
iu, care la 15 iunie pornir� spre 



Viena. C�l�toria, ca �i la 1849, s-a f�cut prin Banat, pentru a se putea lua contact cu frunta�ii 
b�n��eni, care primiser� marea lovitur� a încorpor�rii Banatului cu Ungaria. La 16 iunie se 
aflau la Lugoj, în 18 la Timi�oara. La Lugoj au avut convorbiri cu episcopul Alexandru 
Dobra, cu canonicii acestuia, �i cu Anton Mocioni, iar la Timi�oara cu Andrei Mocioni care s-
a hot�rît s� plece �i el la Viena. În ambele p�r�i frunta�ii b�n��eni s-au pronun

�
at pentru o 

“cauz� comun�” cu ardelenii �i pentru un congres general al românilor din imperiul 
habsburgic. În 19 soseau la Pesta unde vor avea întrevederi cu unii deputa

�
i români, �i 

îndeosebi cu cei care luaser� ap�rarea Transilvaniei: Vincen
�
iu Babe�, Aloisiu Vlad, George 

Popa. Acordul pentru un congres general �i pentru “cauza comun�” a fost stabilit �i cu ace�tia: 
Murgu a fost ocolit.[Murgu nu a participat la conferin

�
a întrunit� de  Gojdu din 7 mai 1861. 

Fiindc� tr�ia foarte retras, I.D.Suciu precizeaz� c� n-a aceptat s� i se fac� nici m�car portretul, 
al�turi de ceilal

�
i colegi ai s�i. – M.B.] În ziua urm�toare Ra

�
iu a avut o întrevedere cu Gojdu, 

care i-a citit textul cuvînt�rii ce urma s� o 
�
in� în casa magna

�
ilor, acesta modificînd pasaje 

dup� sugestiile frunta�ului ardelean. 
      La casa magna

�
ilor, unde au fost introdu�i de Gojdu, cei trei delega

�
i au avut pe 

nea�teptate o întîlnire cu episcopul Haynald de la Alba Iulia �i cu contele Teleki Domokos, 
care, trecînd peste dispozi

�
iile împ�ratului, participau la lucr�rile dietei în calitatea lor de 

magna
�
i. Ambii frunta�i maghiari au profitat de aceast� întîlnire pentru a face un nou apel pe 

lîng� ardeleni pentru a-i determina s� renun
�
e la autonomia Transilvaniei �i s� accepte unirea 

cu Ungaria. Ca �i discu
�
iile de la Alba Iulia, nu s-a putut ajunge îns� la nici o în

�
elegere. În 

ziua de 22 iunie delega
�
ii români ajungeau la Viena, iar în ziua de 30 iunie – dup� cum îi scria 

Ra
�
iu lui Bari

�
iu – au fost primi

�
i de împ�rat. Asigur�rile acestuia de simpatie �i încredere în 

români s-au reînoit, dar Kemény, care le-a acordat �i el o audien
�� în aceea�i zi, le-a confirmat 

faptul c� guvernul de la Cluj se opune convoc�rii dietei Transilvaniei �i c� maghiarii nu vor 
participa la alegerile acestea. În zilele urm�toare au fost vizita

�
i Schmerling �i Rainer, care s-

au ar�tat favorabili convoc�rii dietei Transilvaniei, dar au evitat s� se pronun
�
e asupra 

�
inerii 

unui congres general al românilor. Schmerling a primit în acelea�i zile �i pe Andrei Mocioni, 
reprezentantul b�n��enilor, care venise �i el s� cear� congresul general, ministrul dîndu-i îns� 
sfatul s� renun

�
e la aceast� cerere �i s� solicite numai un “congres par

�
ial”, numai al 

b�n��enilor adic�. În acela�i sens i-a vorbit �i lui Vasile Na�cu, delegatul fo�tilor gr�niceri 
n�s�udeni, c�ruia i-a precizat c� dificultatea unui congres general const� în faptul c� “în 
fiecare provincie locuit� de români sînt alte rela

�
iuni” politice �i administrative. 

      Pentru a fi mai bine informa
�
i asupra inten

�
iilor ungurilor, cei trei delega

�
i au vizitat �i pe 

baronul Vay, cancelarul Ungariei, care le-a m�rturisit “verde” c� el nu este “amicul 
federalismului c�tre care 

�
intesc tendin

�
ele na

�
ionalit��ilor”, aceasta însemnînd “negre�it 

dizolvarea imperiului”. În locul federaliz�rii Vay le-a propus “egala îndrept��ire” în cadrul 
Ungariei, f�r� a se asigura nici ei recunoa�terea na

�
ionalit��ii. 

      La 8 iulie Ra
�
iu îi scria din nou lui Bari

�
iu anun

�
îndu-l c� delega

�
ii au “colindat pe la to

�
i 

mini�trii, informîndu-i despre starea �i peti
�
iunea noastr� pentru diet� �i congres special” �i c� 

to
�
i, ca �i la 1849, i-au primit “bine”. La sfîr�itul lunii, lucrurile r�mînînd în acela�i stadiu, 

Ra
�
iu era îns� silit s� precizeze c� “pîn� acum ne-au îndopat numai cu vorbe frumoase”, 

singura atitudine clar� fiind cea a cancelarului Kemény care le-a spus tot a�a de “verde” ca �i 
Vay, c� el “nu se va învoi niciodat� ca românii s� �in� congresul cerut”. Acela�i Kemény, 
informa Ra

�
iu într-o alt� scrisoare, înaintase împ�ratului �i un raport prin care ar�ta c� 

proiectul cu privire la legea electoral� propus de români ar fi periculos pentru însu�i 
“principiul monarhic”, fiindc� pe baza lui ar ajunge la dreptul de vot to

�
i ardelenii în vîrst� de 

24 ani ceea ce ar însemna “perirea imperiului”. Pentru a contrabalansa acest proiect �i pentru 
a îndep�rta de la dreptul de vot masele populare (Volkmasse), Kemény propunea men

�
inerea 

censului de 8 fl. 40 m., votat de dieta din Cluj, asigurîndu-se astfel un rol proeminent 



proprietarilor, marilor negustori �i industriei, precum �i profesiunilor intelectuale. “Cancelarul 
– preciza Ra

�
iu în aceea�i scrisoare – este cel mai mare inamic al nostru.” 

      Censul propus de Kemény, prin care se înl�tura de la vot cea mai mare parte a popula
�
iei 

române�ti, a produs chiar �i uimirea lui Schmerling, care a recunoscut c� acesta reprezenta o 
“mare nedreptate pentru români”. 
      Preocuparea delega

�
iei române de a demasca perfidia lui Kemény �i a celorlal

�
i exponen

�
i 

ai aristocra
�
iei maghiare a fost mult u�urat� de dezbaterile dietei din Pesta �i, în cele din urm�, 

de îns��i hot�rîrile ei. Atît Curtea cît �i membrii guvernului începur� deci s� fie mai aten
�
i fa

�� 
de demersurile delega

�
iei, care la începutul lunii septembrie a primit un nou impuls prin 

sosirea la Viena �i a mitropolitului �ulu
�
iu.”109 

  
       În Casa Magna

�
ilor unirea a fost comb�tut� de Gojdu, care în �edin

�
a din 19 iunie 1861 a 

ar�tat c� “na
�
iunea român�, din al c�rui sîn m-am n�scut �i eu, nu are aplecare spre unirea 

Ardealului cu Ungaria”, în care nu vede decît “tendin
�
a de a fi contopit� cu na

�
iunea 

maghiar�”, �i nu o consider� drept “binefacere pentru dînsa”. În cuvîntarea sa justific� 
ab

�
inerea transilv�nenilor în Diet� �i în care critic� încerc�rile centraliste ale Vienei.     

      În 17 iunie 1861 a 
�
inut un discurs , în Casa Magna

�
ilor, episcopul romano-catolic din 

Transilvania, Haynald Lajos, adversar statornic al românilor. Ap�rînd legile din 1848, printre 
care �i legea integr�rii Transilvaniei în teritoriul Ungariei,  precum �i legea electoral�, 
episcopul ad�uga: “Adunarea din Blaj a Românilor, 3/15 mai 1848, n-a avut dreptul s� 
proclame �i s� decreteze independen

�
a na

�
iunii române pentru c� aceast� adunare n-a fost 

Diet�; românii nu pot spune c� uniunea Ardealului s-ar fi f�cut f�r� ei, pentru c� episcopul �i 
nobilii români au fost de fa

�� cînd s-a votat legea uniunii.”110   
      La dou� zile dup� discursul lui Haynald, în 19 iunie 1861, Gojdu prin cuvîntarea sa aduce 
o replic� impecabil�, considerînd declara

�
iile episcopului lipsite de temei. Gojdu pentru 

discursul s�u – precum am ar�tat mai sus - se preg�tise temeinic, cerînd informa
�
ii de la G. 

Bari
�
iu, de la mitropolitul Al. �t. �ulu

�
iu din Blaj �i de la Andrei �aguna din Sibiu. Acesta din 

urm� i-a r�spuns printr-un memoriu întreg la 4 iunie 1861, (v. Anexe),  sf�tuindu-l s� propun� 
convocarea “unui congres na

�
ional, care s� formuleze modul �i chipul egalei îndrept��iri a 

na
�
iei �i limbii române”. În continuare îi ar�ta c� românii transilv�neni, n-ar fi împotriva unirii 

cu Ungaria, dac� ei ar fi trata
�
i în mod echitabil, dar o unire “prejudicioas�” pentru români, nu 

se poate accepta. În sfîr�it �aguna îl sf�tuia s� cear� s� se acorde românilor “egalitatea, 
libertatea �i fr��ietatea individual�, civil�, na

�
ional� �i confesional�”. Cunoscînd opiniile 

acestor trei frunta�i ai românilor transiv�neni, împletite cu vederile sale proprii, Gojdu a rostit 
discursul, care începea cu atacuri curajoase împotriva tendin

�
elor centraliste ale politicii 

vieneze, care în loc de a crea o Austrie unitar�, a creat o Austrie foarte precar�. 
      Mai jos red�m în întregime cuvîntarea din Casa Magna

�
ilor a lui Emanuil Gojdu:                                   

                      
      Excelen�a Voastr�, domnule comite pre�edinte ! 
      Înalt� cas� a magna�ilor ! 
      Dac� deschid istoria patriei noastre la anul 1527, de aci începînd pîn� în ziua de ast�zi dau 
peste un �ir atît de lung în c�lcarea de legi �i de jur�minte, precum �i în neadormitele nizuin

�
e 

de a nimici dup� anumit plan constitu
�
iunea noastr� str�bun�, încît pe mine nici m-au surprins 

evenimentele acestor 12 ani trecu
�
i. 

      Drept-aceea, nu-mi poate fi tendin
�
a s� încerc descrierea tic�lo�iei ce o suferir�m, c�ci o 

f�cur� aceasta mai mul
�
i, în vorbiri str�lucite; dar chiar �i cei mai excelen

�
i, dup�-ce-�i 

de�ertar� toat� puterea oratoric� fur� sili
�
i în fine a m�rturisi, c� nu sunt înc� aflate cuvintele, 

cari ar fi în stare s� prezenteze o icoan� perfect� a pozi
�
iunei în care a fost pus� o na

�
iune 

liber� prin un guvern fa
�� de care se afla pe un teren înt�rit prin tractate sanc

�
ionate cu 

jur�mînt �i prin legi înt�rite prin regi încorona
�
i. 



      “Hungariam fac primo pauperam et dein subiectam”, - f� Ungaria întîi s�rac� �i apoi 
supus�, - e un principiu vechi austriac, �i mania de a germaniza tot �i de a întemeia o Austrie 
nou�, unitar� �i mare, a jucat aci rolul principal. Îns� în locul unei Austrii unitare s-a 
întemeiat a Austrie foarte dubioas�, a c�rei autoritate a sc�zut în 12 ani mal mult decît s-a 
putut ridica într-un secol. Pentru c� pe împ�ratul l-au condus sfetnicii s�i de la Viena pe 
c�i gre�ite, f�r� a se gîndi la aceea, c� pentru c�derea puterii împ�r��iei austriace e de 
ajuns s� pun� popoarele Ungariei în sîn �i s� nu fac� nimica pentru împ�r��ie.[Subl.n. – 
M. B.] 
      Drept-aceea, trebuie s� spunem împ�ratului, celui aplecat de altmintrelea spre tot ce e bun, 
c� pe str�mo�ii s�i, ca pe ni�te regi ale�i �i încorona

�
i, tot popoarele Ungariei i-au mîntuit în 

momentele critice; �i c� dac� popoarele stau nemi�cate, dac� nu se pot însufle
�
i pentru el, 

tronul s�u nu poate fi sc�pat de perire. S�-i spunem deci, c� numai coroana Sfîntului �tefan n-
a avut îndatinarea a se alia decît numai cu aceia, cari au observat cu pietate legalitatea, �i 
numai pe seama acelora a adus binecuvîntare, cari au 

�
inut jur�mîntul depus, cu scump�tate �i 

cu con�tien
�� evlavioas�. 

      �tiu, c� unii dintre însufle
�
i
�
ii no�tri patrio

�
i au f�cut demult atent pe împ�ratul la aceasta; 

îns� machina
�
iunile r�ilor s�i sf�tuitori au fost destul de astute pentru a-i paraliza totdeauna, 

iar sf�tuitorii destul de cutez�tori, pentru a face pe împ�ratul s� cread�, c� e vorba de uneltiri 
de-ale aristocra

�
iei maghiare, dictate de interes egoistic, în scopul de a ap�sa poporul; destul 

de temerari, zic, pentru a-l face s� cread�, c� poporul din Ungaria s� simte mai fericit sub 
curatela politicei de la Viena, decît sub legi constitu

�
ionale. 

      Acum 
�
ara s-a adunat, toate clasele sînt prezentate, poporul, industria, proprietatea mic� �i 

mare, autorit��ile �i demnit��ile, �i toate colorile cultului dumnezeesc. S�-i spunem deci 
fiitorului nostru rege, cu sinceritatea tradi

�
ional� care caracterizeaz� popoarele Ungariei, c� e 

purtat pe c�i gre�ite, c�-l amenin
�� primejdii mari de cari noi avem s�-l mîntuim, �i-l vom 

mîntui cu orice pre
�
, numai cu pre

�
ul independen

�
ei, integrit��ii patriei �i a v�t�m�rii 

constitu
�
iei noastre – nu ! 

      Sunt convins, c� fiitorul nostru rege va pre
�
ui mai mult soarta dinastiei sale, viitorul 

împ�r��iei sale, decît sfaturile periculoase ale sfetnicilor s�i de la Viena, pe cari i-au dat de 
ru�ine tristele urm�ri. Mai ales dac� i le vom face cunoscute acestea într-o form� din care s� 
vad� c� aceasta nu e numai p�rerea unor clase singuratice, ci e p�rerea tuturor popoarelor �i a 
tuturor indivizilor din Ungaria. S�-i facem cunoscut, chiar �i în persoan� dac� se cere, c� toate 
popoarele 

��rii sunt p�trunse de constitu
�
iunea str�bun� �i de spiritul legilor din 1848. Acesta e 

aerul care ne d� via
�
a �i de care sunt p�trunse palatele celor mari, atelierele meseria�ilor �i 

colibele 
��ranilor, stor�i atît de pacien

�� cît �i de avere. Iar dac� nu va folosi nici aceasta, 
atunci numai îndurarea lui Dumnezeu r�mîne pentru împ�ratul �i pentru credincioasa sa 

�
ar�; 

atunci întîmplese ce va voi provedin
�
a divin�, c�ci popoarele Ungariei dezlegate vor fi 

bl�st�mul de a suferi. 
      E posibil, �i la aceasta trebuie s� fim preg�ti�i, c� b�laurul cel cu o sut� de capete al 
machina

�
iunilor nu-l vom putea îndep�rta din jurul fiitorului rege. Poate c� sinceritatea 

noastr� are s� fie r�u explicat�; poate c� pentru franche
�
a noastr� avem s� fim numi

�
i reniten

�
i, 

p�c�to�i, precum am fost numi
�
i atunci, cînd clasa privilegiat�; abzicînd de toate prerogativele 

sale, le-a împ�r�it toate cu clasele popoarelor patriei. �i ce a f�cut clasa privilegiat�; abzicînd 
de toate prerogativele sale, le-a împ�r�it toate cu clasele popoarelor patriei. �i ce a f�cut clasa 
privilegiat� maghiar� ? Pentru ca s� poat� sus

�
ine legea aceasta prin care a fost dezbr�cat� de 

toate privilegiile avute, - �i-a sacrificat averea, via
�
a �i pe fiii s�i. S� ne mai arate istoria o 

astfel de jertf�, neexce
�
ionînd nici chiar pe a lui Avram ! 

      Eu pot s� le spun acestea �i în casa aceasta, f�r� s� vat�m modestia, pentru c� nu m� �in de 
aceasta clas� glorioas�. �i care i-a fost remunerarea ? A fost declarat� de rebel� �i dus� la 
locul de perzare. Eu n-am înv��at alt� defini

�
iune a duelului, decît aceea, c� s� ridic arma 



contra legilor existente. C� pe a cui parte st� defini
�
iunea aceasta, - judece Dumnezeu �i 

lumea. 
      Avem acum iar��i o diet�, care declar� de crim� abaterea de la terenul legal �i v�t�marea 
legilor de la 1848. Se poate s� fie dizolvat�, deci s� ne preg�tim pentru aceast� eventualitate. 
S� ocup�m cu onestitate terenul 

�
inut pîn� aci de inamicii no�tri, atît de f�r� con�tien

��, cari au 
înver�unat pe to

�
i confra

�
ii de alt� limb�, locuitori în patria aceasta, în contra na

�
iunii 

maghiare, �i i-au întrebuin
�
at spre aceea, ca sîngele fra

�
ilor, v�rsat de armele lor proprii, s� 

curg� p�r�u. S� nu l�s�m gol acest teren, pentru c� machina
�
iunea s�-�i continue pe el jocul 

diavolesc. 
      S� nu ne r�sfir�m f�r� a da de �tire popoarelor, cari fra

�
i ne sunt, apriat �i cu sinceritate, c� 

cu privire la ele cum cuget�m, �i c� ce era s� facem pentru mul
�
umirea �i fericirea lor ? Se 

vad� ele, c� de la inamicul comun nu le pot a�tepta acestea, nu le pot spera, �i a�a, s�ge
�
ile 

înveninate s� loveasc� pieptul celor cu machina
�
iunile. 

      Îns�, s� nu le facem acestea în general, pentru c� expresiunile generale, cînd se aplic�, 
cînd se formuleaz�, pot lua extindere mai larg� �i mai îngust�. Trebuie s� recunoa�tem, c� 
încrederea a sc�zut, de aceea s� nu pretindem ca pe cineva s�-l mulcomeasc� expresiunile 
generale. Despre aceea putem fi încredin

�
a
�
i, c� na

�
iunile conlocuitoare vor avea încredere 

necondi
�
ionat� în na

�
iunea maghiar�, pentru c� sunt convinse, c� Maghiarul nu promite u�or; 

dar ce a promis odat� împline�te, chiar de s-ar surpa ceriul asupra capului s�u; pe cînd 
guvernul vienez e generos �i necalculabil în promisiuni; dar i se zgîrce�te inima �i bra

�
ele cînd 

e vorba de împlinirea promisiunilor. Dac� noi ne vom formula deci promisiunile în mod 
special, s� n-avem fric� c� spa

�
iul dintre noi �i fra�ii de alt� de limb�, existent pîn� acum, îl va 

mai putea ocupa machina
�
iunea vre-odat�. Iar dac� am împ�cat pe compatrio

�
ii no�tri, 

întîmplese-se tot ce soarta a croit asupra noastr�, sparg� puterea actual� dieta 
��rii: vom suferi 

to
�
i mai u�or, pentru c� nu va trebui s� ne ascundem fa

�
a de înaintea noastr� �i de înaintea 

lumii, �i nu va întîrzia, pentru c� nu poate întîrzia, Dumnezeul drept��ii, care va face s� 
înving� legalitatea în contra f�r�delegii. 
      Rane adînci �i sîngeroase a cauzat puterea actual� în inima patriei noastre. Mîni rele au 
rupt de la noi Croa

�
ia cu p�r�ile ei anexe, a rupt Ardealul �i arteria inimei noastre, Fiume, cu 

toate c� ne leag� pe to
�
i de olalt� o istorie comun� de o mie de ani, o leg�tur� fr��easc� �i legi 

pozitive. 
      F�r� ei dieta n-o putem considera de întregit�, �i pretindem ca potestatea s� le fac� 
posibil� înfr��irea, chemîndu-i la diet�. Dac� vor veni îi vom primi cu bra

�
ele deschise, iar 

dac� nu vor voi s� vin�, nu ne vom folosi de for
�� în contra lor. Dar atunci de�i nu ne vom 

putea considera de întregi
�
i, vom declara dieta de împuternicit� s� aduc� legi �i vom primi de 

sosit momentul �i ocaziunea de a asculta cauzele � i dorin�ele celor  ce se retrag de la 
înf��i�area la diet�, �i a împlini tot ce nu pericliteaz� patria comun�, iar pe ei i-ar mul

�
umi, ca 

astfel alian
�
a nou� se nasc� puteri noi, spre eluptarea fericirei patriei comune. 

      Medicul, care astup� rana cu plastru, întru-cît e cu putin
��, de culoarea pielei, pentru c� 

rana s� nu se vad�, - nu va vindeca r�ul; pentru c� r�ul, dac� nu va putea str�bate prin plastru, 
va erumpe negre�it în jurul plastrului. De aceea, eu aflu lips� s� c�ut�m unde e r�ul ? 
      Ilustra cas� a magna

�
ilor poate c� a�teapt� tocmai de la mine deslu�iri, de ce cea mai mare 

parte a poporului din Ardeal, adec� na
�
iunea român�, din a c�rei sîn m-am n�scut �i eu, nu are 

aplecare spre uniunea Ardealului cu Ungaria, cu toate c� prin uniunea aceasta tocmai na
�
iunea 

român� ar cî�tiga mai mult ? 
      Nu m� pot re

�
ine de-a nu m�rturisi apriat, c� �i eu sunt de p�rerea, c� na

�
iunea român�, 

care în Ardeal pîn� la 1848 era privit� numai de paria, despre care Aprobatele �i Compilatele 
zic c�: “utque beneplacitum Principis et regnicolarum patiáltatnak”, c�reia paragraful 9 din 
Aprobate îi spune: “Vegye aszibe alacsony voltát” (acestei legi i-a dat na�tere numai 
împrejurarea, c� preo

�
ii români nu s-au învoit ca iobagii români s� mearg� la robot� în 



s�rb�torile mari române�ti, la ce apoi legisla
�
iunea a aflat de lips� a decreta c�: “az oláh papok 

eszükbe alacsony voltukat a magyar naciónak ne prescribáljanak”), �i care în privin
�
a 

na
�
ionalit��ii �i a religiunei a fost eschis� de la toate drepturile civile, de�i mai bine ca 

jum�tate din nobilimea Ardealului e român�, - are un mare num�r de merita
�
i fii pentru patrie, 

cari ar putea primi uniunea cu Ungaria cu bra
�
ele deschise, c�ci pe ei de toate suferin

�
ele 

n�c�jitoare i-a sc�pat ca prin farmec, sistînd pentru totdeauna diferen
�
ele religioase �i 

na
�
ionale, în privin

�
a drepturilor religioase �i politice a�ezîndu-i într-o linie cu celelalte na

�
iuni 

conlocuitoare, iar murul însp�imînt�tor, care îi dep�r�ia, l-a d�rîmat pe vecie, prin 
reprezentarea poporului, cu preponderen

�
a popora

�
iunei ce o are, na

�
iunea român� e f�cut� 

factor de c�petenie în guvernarea 
��rii �i a municipiilor. 

      Dar eu îmi 
�
in de datorin

�� con�tiincioas� s� a�tern unele deslu�iri în cauza aceasta. �tie 
tot natul, c� poporul ap�sat are obiceiul a fi prepuelnic, neîncrez�tor �i închis. Eu, care m� �tiu 
a fi fratele lor, am avut ocaziune a privi în adîncul inimei lor, �i eu, care sunt cet��ean 
credincios al patriei ungare, dar îmi iubesc totodat� �i na

�
iunea f�r� margini, m� sim�esc 

obligat a ar�ta cauzele pentru cari na�iunea român� din Ardeal de prezent nu afl� uniunea 
necondi�ionat� cu Ungaria de dorit �i nu o consider� drept binefacere pentru sine. [Subl. n. 
– M. B.] 

             1. Cu durere au aflat Românii din Ardeal c� dieta din Cluj de la 1848 a decretat uniunea 
Ardealului cu Ungaria f�r� ei, �i ei 

�
in c� dieta aceasta n-a avut alta de f�cut, decît ca pe 

Români s�-i declare de-a patra na
�
iune egal îndrept��it�, �i în cel mai scurt termin s� convoace 

o diet� general� pe baza reprezenta
�
iunii poporului, pntru ca uniunea s� o decreteze laolalt� cu 

na
�
iunea român�. Dac� lucrul se întîmpla a�a, asigur ilustra cas� a magna

�
ilor, c� uniunea se 

proclama �i nu se întîmpla r�zboi civil. 
Aci cu durere trebuie s�-mi aduc aminte de argumentele Escelen

�
ei sale, preameritatului     

episcop rom. cat. al Ardealului, prin cari a afirmat în fa
�
a lumii, c� 1,300.000 de Români au 

fost reprezenta
�
i în dieta aceea prin un episcop �i doi direg�tori guverniali, dintre cari nici 

unul n-a fost alesul poporului. 
       2. În legile Ardealului de la 1848 na

�
iunea român� nu e ridicat� între celelalte na

�
iuni 

îndrept��ite, despre ea se vorbe�te numai per tangentem. Iat� textul legii (îl cite�te, �i apoi 
continu�): Aici, domnilor mei, Românii sunt pu�i numai intra parenthesim �i nu se cere alta 
decît un “nem” pentru ca legea s� fie negativ�. Na

�
iunea român� nu poate în

�
elege egala 

îndrept��ire de estins� �i asupra ei, pentru c� nu exist� lege de mai nainte care s� enumere 
na

�
iunea român� între cele îndrept��ite, de�i, ori-�i-cum, unei na

�
iuni st�t�toare din 1,353.000 

de suflete se putea, �i ea ar fi meritat, s� i se consacre un paragraf de cîteva �ire. În Ardeal 
îns� numai acela se poate bucura de drepturi constitu

�
ionale, care e membru al unei “recepta 

natio” � i “recepta religio”. 
     3.  Legile Ardealului din 1848 dispun, ca armele s� r�mîn� în mîinile m�rgina�ilor Secui, 
iar despre districtele confiniare române nu fac nici o pomenire. 
     4.  Legile Ungariei din 1848 dispun, ca grani

�
a din Croa

�
ia, Sirmiu �i Banat s� fie chemat� 

la diet�, iar pe Ardeleni chiar �i dup� uniune îi trec cu vederea. 
      5. Legile Ungariei din 1848 dispun, ca grani

�
a din art. VII., în cazul uniunii Ardealului cu 

Ungaria decreteaz� “unitatea na� iunii maghiare”. Na
�
iunea român� din Ardeal vede deci în 

aceasta tendin
�
a de a fi contopit� în na

�
iunea maghiar�. Dar Românul taxeaz� mai sus 

sus� inerea na� ionalit�� ii sale decît libertatea sa personal�, pentru c� el via�a na� ional� o 
consider� de baz� a libert�� ii sale, �i nu libertatea individual� de scut al vie

�
ii sale 

constitu
�
ionale. 

      6. Prin legile Ardealului din 1848 nu e îndreptat� cu îndestulire starea suprim�toare 
sufleteasc� a na

�
iunii române, �i pentru aceea pretinde, ca Aprobatele �i Compilatele, 

împreun� cu diploma leopoldin� prin care acestea vin recunoscute, ca ni�te legi dejositoare 
pentru na

�
iunea român� s� fie nimicite pentru vecii-vecilor. 



      La punctul acesta nu se poate face obiec
�
iunea, c� aceste legi def�im�toare, Aprobatele �i 

Compilatele, sunt la fel cu legea f�r� nici o însemn�tate din Ungaria “Lutherani 
comburantur”, care nu mai este în via

��, ci e proprietatea istoriei numai. Dar la obiec
�
ionarea 

aceasta am s� observ, c� în Ungaria au fost aduse legile men
�
ionate sub fanatismul secolilor, 

dar au fost nimicite prin alte legi ulterioare, pe cînd în Ardeal au fost sus
�
inute Aprobatele �i 

Compilatele 400 de ani, �i pe cale public� nu sunt desfiin
�
ate nici ast�zi. Apoi, domnilor, un 

Ungurean nu poate s� aib� nici idee despre legile Ardealului, c�ci Unguri înv��a�i, scriitori 
dintre cei mai excelen

�
i din Ungaria, n-au cunoscut nici pe departe �i nu �i-au putut închipui 

intoleran
�
a care a domnit în Ardeal! 

      7. Nu pot fi mul
�
umi

�
i Românii din Ardeal nici cu partea aceea din legea electoral� 

ardelean� din 1848 care trateaz� despre dreptul de alegere, - pentru c� f�cîndu-se abatere de la 
legile electorale ale Ungariei din 1848 �i de la principiul democratic, e luat� de cinosur� darea 
de p�mînt de 8 fl., prin ce cea mai mare parte a na

�
iunii române e eschis� de la cea mai 

pre
�
ioas� parte a constitu

�
ionalismului. În fine: 

      8. Ei nu 
�
in de perfec

�
ionat� uniunea Ardealului cu Ungaria nici din motivul, c� $. 4 din 

art. VII. Al legilor ungare din 1848 nu a fost executat. Ministerul responsabil unguresc, în 
urmarea consf�tuirii avute cu comisiunea regnicolar� ardelean�, n-a prezentat dietei comune 
un astfel de proiect de lege, care s� fi putut fi înzestrat cu putere de lege, �i chiar �i 
compunerea acelei comisiuni s-a întîmplat f�r� influen

�
a na

�
iunii române, �i fa�� de ea 

procedura a fost foarte vitreg�, pentru c� dintre 28 de membri ai comisiunii numai 3 sunt 
Români, cu toate c� popora

�
iunea român� întrece de dou� ori cu num�rul întreaga popora

�
iune 

a celorlalte trei na
�
iuni. 

      Dar uniunea nici guvernul împ�r�tesc �i nici îns��i na
�
iunea maghiar� din Ardeal nu o 

consider� de fapt� împlinit�. Se dovede�te aceasta prin diploma din 20 Octomvrie 1860, se 
dovede�te prin faptul, c� cancelaria aulic� ardelean� �i guvernul transilvan s-a reînfiin

�
at, iar 

conducerea trebilor în aceasta au primit-o asupra lor magna
�
i maghiari de frunte. 

      Acestea sunt motivele, cari pe Românii din Ardeal înc� �i azi îi intimideaz� �i pentru cari 
necondi

�
ionata uniune a Ardealului cu Ungaria ei o consider� de impus� cu puterea. 

      Aici sunt silit a face o reprivire asupra vorbirii escelente �i pline de înv���tur� a Escel. 
Sale preameritatului episcop rom.-cat. al Ardealului. Escelen

�
a sa a spus, c� legea uniunii din 

1848 nu s-a adus numai prin reprezentan
�
ii celor trei na

�
iuni: maghiar�, s�cuie �i s�seasc�, ci �i prin membrii de origine român� de la dieta Ardealului �i c� a fost înt�rit� cu sigilul celor 

trei na
�
iuni. 

      Cel ce cunoa�te referin
�
ele din Ardeal, sub cuvintele „membrii de origine român�” cu 

voie, f�r� voie, nu poate în
�
elege alta, decît pe acele caractere slabe, cari sub ap�sarea 

insuportabil� a Aprobatelor �i Compilatelor ruinîndu-se, - �i-au p�r�sit legea �i na
�
ionalitatea 

str�bun�. Deci a spune, c� na
�
iunea român� e reprezentat� prin astfel de oameni, dac� cumva 

nu e batjocur�, apoi la toat� întîmplarea e o crudelitate ce sfî�ie din nou ranele inimilor 
sîngerate, �i nu pot decît s� oftez cu Virgiliu zicînd: “Infandum Regina iubes renovare 
dolorem”. 
      Escel. Sa episcopul rom.-cat. al Ardealului recunoa�te, c� în Ardeal na

�
iunea român� 

num�r� 1,300.000 suflete, - pe cînd eu �tiu c� sunt 1,353.000 de Români în Ardeal – �i c� prin 
urmare, na

�
iunea român� face dou� ter

�
ialit��i din întreaga popora

�
iune; recunoa�te deci Escel. 

Sa, c� acest popor intensiv �i estensiv s� spore�te, ba zice, c� na
�
iunea s�seasc�, pe care de 

altmintrelea o încarc� cu tot felul de lauri, azi-mîine o înghite, adec� pe acea na
�
iune, care s� 

nume�te, pe sine cu predilec
�
ie: “provida et circumspecta natio”. 

      Dac� aceasta e a�a, - despre ce eu de altcum nu m� îndoiesc, - ce p�cat mare a avut 
legisla

�
iunea Ardealului, c� o astfel de na

�
iune plin� de via

��, un popor care între cele mai 
grele împrejur�ri a dat dovezi de atîta putere de via

��, a fost condamnat la scl�vie de 400 de 



ani ! Unde ar fi ajuns pîn� acum Ardealul, aceasta Sparta mic�, dac� ar fi avut atî
�
ia cet��eni 

liberi cî
�
i helo

�
i a avut ??.. 

      Fie starea aceasta scus� suficient� �i la observarea f�cut� de Escel. Sa episcopul referitor 
la defectele culturei Românilor. Dar Escel. Sa ne mai arat� �i alt� stare n�c�jitoare de suflet. 
Legile din 1848 au fost sanc

�
ionate prin sigilul celor trei na

�
iuni, cari toate laolalt� fac abia 

600.000 de suflete, iar un milion treisute cincizeci �i trei de mii de Români au fost ignora
�
i, 

tocmai a�a cum face st�pînul care nu-�i întreab� servitorul cînd î�i vinde casa. 
      Ce s� atinge de conclusele congresului român din Blaj, nici eu nu 

�
in c� ele ar avea putere 

legal�. Dar au însemn�tate moral� foarte mare, pentru c� unde se adun� 20-30.000 de oameni 
(dup� Haynald) �i-�i manifesteaz� preten

�
iunile cu voce ponderoas�, �i serbeaz� în fiecare an 

ziua aniversar�, decretînd ca �i în viitor s� o serbeze, - un astfel de congres nu poate fi ignorat 
atît de u�or ! 
      Nu vreau s� fiu r�u în

�
eles, eu, care nu privesc situa

�
iunea na

�
iunii române din punct de 

vedere ardelenesc, ci din punctul de vedere al Ungariei, �i care o mare parte din aceste 
îngrijiri le v�d a fi izvorite din îngustime de suflet, pentru c� de la legisla

�
iune a�tept 

vindecare des�vîr�it�. Nu mi se pare îns� a fi ele totu�i de a�a, c� dac� s-ar rezolvi înainte de 
reîncorporarea faptic�, s-ar periclita fie integritatea patriei, fie autoritatea corpului legislativ. 
      Tr�im în timpuri în cari m�rimea unei 

��ri nu o d� extinderea ei geografic�, ci cî�tigarea 
inimelor, unirea sufleteasc� �i intelectual� a popoarelor, pentru c� aceasta e puterea în fa

�
a 

c�reia se apleac� tronurile car exercizeaz� putere nelimitat�. 
      �i cu aceasta mi-a�i putea declara de încheiere expunerile despre na

�
iunea român�, dac� 

nu m-a�i teme de faima ce s� l��e�te, c� adec�, “precum nou�, a�a nici dinastiei nu-i st� în 
putin

�� a satisface dorin
�
ele na

�
ionalit��ilor slavone meridionale �i române, �i a-�i asigura prin 

aceasta în mod durabil simpatiile lor”. (Bartal  a spus-o aceasta în casa de jos). 
      Aceasta afirma

�
iune, eu, ca din partea na

�
iunii române, nu o pot accepta. Na

�
iunea român� 

a luptat de secole la olalt� cu cea maghiar�, �i înc� totdeauna sub stindardul libert��ii. În 
Ardeal jum�tate din nobilime e român�, în Maramure� din 50.000 Români treizeci de mii sunt 
nobili, în comitatele S�tmarului, Bihorului �i al Aradului cea mai mare parte a nobilimii e de 
origine romîn�, �i to�i ace�tia au primit diplomele nobilitare de la Bocskay, Bethlen, Rákóczy, 
Abafy, Zápolya �i de la Bathore�ti, �i a�a totdeauna s-au luptat pentru libertate în contra 
tiranismului. Dar nici acuma na

�
iunea aceasta nu pofte�te alta, decît aceea la ce e îndrept��it� 

de legile naturii �i de principiile egalei îndrept��iri, - viea�� na� ional� , conservat� de o mie de 
ani printr-atîtea nenorociri, pe care voe�te a �i-o p�stra, cultiva �i l��i �i în viitor, iar pe fiii s�i, 
aplicîndu-i în to

�
i ramii guvern�rii, voe�te a-i preg�ti pentru un viitor mare, pe care îl are 

nedesp�r�it� de na
�
iunea maghiar�. 

      Na
�
iunea român� n-are tendin

�
e separatistice, nu pretrinde teritor separat. Ei tot a�a îi zace 

la inim� fericirea comitatelor Pojon, Mo�on, Heve� �i Bor�od, cum îi zace fericirea 
Maramure�ului, S�tmarului, Bihorului, Cenadului, Aradului, Timi�ului, Torontalului �i 
Cara�ului. O margine a patriei sale se începe dincoace de Leitha, nu dincolo, iar cealalt� 
margine deocamdat� e la Turnul-ro�u. 
      Asigur pe nobila na�iune maghiar� despre aceea, c� nu este Român bine cuget�tor care 
s� nu fie p�truns de convingerea, c� providen�a dumnezeeasc�, însu�i Dumnezeul 
popoarelor din lume a croit �inta, atît pentru seama na�iunii române, cît �i pe seama celei 
maghiare, pentru c� laolalt� s� tr�iasc� într-o alin�� etern�, fiindc� numai laolalt� au un 
viitor glorios, pe cînd punîndu-se una în contra celeilalte, amîndou� trebuie s� piar�. 
      Ambele na�iuni stau singure pe lumea aceasta, f�r� consîngeni, �i sunt aproape în 
num�r egal. Soartea le-a a�ezat una lîng� alta; aplic�rile lor sunt la fel. Amîndou� sunt 
înconjurate de elementul absorbitor al panslavismului, - prin urmare nici una nu poate 
deveni periculoas� pentru ceealalt�. Destinul le cheam� pe aceste do� na�iuni la o alian�� 
etern�. [Subl. n. – M. B.] 



      M� va ierta Escel. Sa episcopul rom.-cat. al Ardealului dac� voi spune, c� alian
�
a aceasta e 

mai natural� �i promite un viitor mai constant decît cea recomandabil� de escel. Sa, - adec� 
alian

�
a cu Nem

�
ii. Baza fiec�rei alian

�
e este stima reciproc� �i sinceritatea. Stimezese întîi 

aceste dou� na
�
iuni una pe alta, fie sincer� una fa

�� de cealalt�, �i atunci alian
�
a va fi etern�, 

iar Dumnezeul popoarelor va întinde peste ele binecuvîntarea sa. Eu cred c� dieta de acum va 
da na�tere alian

�
ei acesteia, iar cu timpul ea va cre�te intensiv �i extensiv. �i eu asigur patria, 

c� na
�
iunea român� va împ�r�i soartea cu na

�
iunea maghiar�, în bine �i în r�u, se va bucura cu 

ea, se va sup�ra cu ea, �i va primi în fericire �i în nefericire solidaritatea cu ea. 
      Mai am s� m� pronun

�
 cu privire la forma actului de stat pus la ordinea zilei. Ungaria nu 

are, nu poate avea alt� tendin
��, decît a-�i clarifica drepturile fa

�� cu fiitorul ei rege. Popoarele 
Ungariei nu s-au l�sat niciodat� s� fie întrecute de cineva în respectul fa

�� de regele lor, �i 
dac� a �i existat vre-o neîn

�
elegere, ceea-ce foarte de multe ori s-a întîmplat, totdeauna 

na
�
iunea a aflat cu cale a face pasul întîi spre împ�care, �i acesta a fost lucru cavaleresc de la 

ea. Eu aflu, c� în adresa casei de jos a exprimat tot ce formeaz� opiniunile mele. De aceea, cu 
toate c� mi-ar fi pl�cut s� r�mîn� a�a cum o contemplase renumitul b�rbat de stat �i patriot 
Deák Ferencz , din cru

�
are de timp �i a�a cum e o spriginesc în întreg cuprinsul ei, �i numai 

aceea mai cer de la ilustra cas� a magna
�
ilor, ca �i pîn� va decide puterea actual� asupra sor

�
ii 

acestei adrese, s� facem un proiect de lege pentru surorile na� ionalit�� i conlocuitoare, ca în 
cazul, dac� dieta de acum ar fi silit� s� se sparg� f�r� rezultat, fra

�
ii no�tri de alt� limb� s� 

vad� ce era s� facem pentru ei, dac� nu ni-se r�pea putin
�
a �i ocaziunea.111 

 

      Discursul lui Gojdu din 19 iunie 1861, “punctul culminant în cariera politic� a lui 
Emanuil Gojdu”, dup� cum îl aprecia Ioan Lupa�, a produs o uimire în rîndul opiniei publice 
din capitala Ungariei �i din Transilvania. Pretutindeni a fost comentat Gojdu �i discursul s�u, 
într-o atmosfer� de senza

�
ie �i surpriz�.  Ecoul deosebit al discursului a fost re

�
inut pentru 

posteritate de tîn�rul Partenie Cosma, care public� în Telegraful Român un raport din care 
cit�m: “Senza

�
iunea �i surprinderea… nu se poate descrie, celor mai mul

�
i ascult�tori se p�rea 

c� le sco
�
i din

�
ii, a�a mi�c�ri f�ceau cînd auzeau adev�rul; iar episcopul Haynald n-avea stare �i alinare. Ast�zi n-auzi alta prin cafenele decît: nu am fi a�teptat aceasta de la Gojdu (ezt nem 

vártuk volna Gozsdutól); obiectul discu
�
iei e pretutindeni Gojdu.”112 

       Dac� opinia public� maghiar� nu a putut s� r�mîn� prea pl�cut impresionat� de acest 
discurs politic a lui Gojdu, în schimb din cercurile române�ti primea oratorul numeroase 
felicit�ri. O emo

�
ionant� scrisoare de mul

�
umire colectiv� îi este expediat� de c�tre Reuniunea 

femeilor din Bra�ov, felicitîndu-l pentru “devotamentul eroic prin care s-a distins (cu 
ocaziunea ap�r�rii cauzei na

�
ionale) în �edin

�
a Casei Magna

�
ilor, luptînd unul contra sutelor 

ap�rînd drepturile 
�
i onoarea na

�
ional� în auzul Europei, sp�rgînd o cale neurmat� pîn� atunci 

de Români din zilele Corvinilor, Maila
�
ilor �i Nada�tilor, pe cînd �i aceia fuseser� Români.” 

(v. Anexe) Ca semn de recuno�tin��, bra�ovenele îi oferise lui Gojdu o cunun�. El le 
r�spundea cu modestie c� meritele lui sînt pu

�
ine, dar se va str�dui s� fie vrednic de cununa 

oferit�. Trimitea totodat�, Reuniunii suma de 100 florini, înscriindu-se printre membrii ei �i 
mul

�
umind pentru buna îngrijire de a care a �tiut s� împ�rt��easc� orfanele din revolu

�
ia anilor 

1848/49. (v. Anexe) 
      Cu o aten

�
ie similar� l-au înconjurat �i alte asocia

�
ii culturale, intelectualii români 

transilv�neni, precum �i unele comunit��i. (v. Anexe) În Gazeta Transilvaniei, George 
Bari �iu, vocea cea mai autorizat� a presei române�ti din acea perioad�, scria:”... ne sosi 
cuvîntul Domnului Comite Suprem Emanuil Gojdu, al c�rui cuprins spre cea mai mare a 
noastr� bucurie ne scute�te de osteneala de a mai continua diserta

�
iunea, din cauz� c� cele opt 

puncte sau temeiuri enumerate de generosul membru român al Casei Magna
�
ilor cuprinde tot 

ce era s� mai zicem �i noi.”113 



      Intelectualitatea din Ardeal �i p�r�ile ungurene, frunta�ii comunelor cu o componen
�� 

etnic� româneasc�, ca �i persoane necunoscute, �i-au exprimat, în coresponden
�
ele lor, 

aprobarea fa
�� de interven

�
ia parlamentar� a lui Gojdu. (v. Anexe) O asemenea adres� a primit 

Emanuil Gojdu �i din partea românilor din Lugoj (5 iulie 1861), re�edin
�
a comitatului, pe 

care-l conducea. Adresa exprim� adeziunea �i recuno�tin�a lugojenilor pentru sprijinul moral �i material acordat de el luptei de emancipare na
�
ional�. “Aceast� împrejurare pl�cut� – se 

arat� în adres� – ne d� ocaziunea cea mai binevenit� ca s� ne adres�m c�tre ilustritatea ta, ca �i c�tre un român cu sim
��minte �i fapte na

�
ionale, �i s�-�i declar�m sincera noastr� 

mul
�
umire, �i umilita reveren

�� pre
�
uindu-te ca pre un b�rbat de încredere, de la care na

�
iunea 

român� a�teapt� �i pe viitor conlucrarea energioas� pentru fericirea �i existen
�
a ei politic� ca �i na

�
iune, ca pe un b�rbat, c�rui na

�
iunea îi va consacra stima sa necondi

�
ionat� �i dup� 

mormînt rezervînd în sînul s�u suveniri dulci, �i în�irîndu-te în istoria na
�
ional� între eroii 

libert��ii �i na
�
ionalit��ii române.”114 

 

      Cînd a venit la conducerea comitatului Cara� Emanuil Gojdu, românii din Lugoj l-au 
primit cu bucurie �i cu entuziasm. “Vasile Brediceanu, care a asistat la instalarea primului 
comite suprem, al Cara�ului, Emanuil Gojdu, la hotelul “La cornul de vînat” în sala decorat� 
cu ambele drapele treiculori, m�rturise�te: “Banchetul s-a început cu De�teapt�-te Române 
cîntat de to

�
i mesenii, cu Gojdu împreun�. �i atunci a zis neuitatul Gojdu, cuvintele: ”Fra

�
ilor 

! A
�
i auzit cîntarea De�teapt�-te Române ! Aceasta s� v� fie rug�ciunea �i de diminea

��, cînd 
v� scula

�
i, �i de seara, cînd v� culca

�
i.” Românii �i-au pus mare speran

�
e în afirmarea na

�
iunii 

în Banat, prin venirea lui Emanuil Gojdu la Lugoj, dar bucuria n-a fost de lung� durat�.”115 

      Func
�
ia de comite suprem  în comitatul Cara�, Gojdu a îndeplinit-o doar cîteva luni. Dup� 

dizolvarea dietei la 22 august 1861, constitu
�
ionalismul abia introdus în Ungaria a intrat într-o 

perioad� critic�. Cancelarul aulic al Ungariei, fidel instruc
�
iunilor primite de la Viena, dorea 

s�-�i asigure colaborarea necondi
�
ionat� a comi

�
ilor supremi pentru noua perioad� a 

absolutismului provizoriu – inaugurat� prin rescriptul împ�r�tesc din 5 noiembrie 1861. În 
acest scop el a trimis tuturor comi

�
ilor supremi o circular� prin care-i invit� s� declare dac� 

sînt sau nu hot�rî�i s� execute f�r� nici o observa
�
ie dispozi

�
iile lui. La aceast� circular� Gojdu 

r�spunde în felul urm�tor: “Excelen�a Voastr� !  Ca legislator n�scut ve�i fi �tiind mai bine 
decît mine, c� un comite suprem constitu�ional, atunci cînd execut� dispozi�iunile 
absolutistice ale unui guvern neconstitu�ional, nu se mai poate considera de comite suprem 
constitu�ional. Eu deci nu m� pot rezolvi s� executez dispozi�iunile unui guvern 
neconstitu�ional, cu atît mai vîrtos nu, pentru c� eu sunt unicul, pe care gra�ia Maiest��ii 
Sale l-a ridicat din popor la demnitatea de comite suprem �i nu voi s� dau îns� istoriei a 
constata, c� un Român din popor, ridicat la demnitatea de comite suprem, nu �i-a priceput 
pozi�ia �i a compromis constitu�ia ungar�.” 116  
      Dup� acest r�spuns al lui Gojdu, care îi ridic� �i mai mult prestigiul de om politic, a urmat 
demiterea lui din post la “cerere proprie”, se pare în cursul lunii noiembrie 1861. Aici se 
încheie activitatea de scurt� durat�, dar foarte rodnic� a lui Emanuil Gojdu în comitatul Cara�. 
 
      În dieta de la 1861 “atît Babe� cît �i Gojdu, vorbind în dubla calitate de cet��eni ai 
Ungariei �i de reprezentan

�
i ai poporului român, �i-au încheiat cuvînt�rile printr-un st�ruitor 

apel la o conlucrare pe baze comune care, prin respectarea drepturilor �i egalit��ii ambelor 
na

�
iuni, s� ajung�, dup� declara

�
ia lui Gojdu, la o “alian

�� etern�”. 
      De�i dezbina

�
i pe chestiunea uniunii Transilvaniei, deputa

�
ii români �i-au manifestat îns� 

solidaritatea cu privire la întrebuin
�
area limbii române în administra

�
ia comitatelor locuite de 

români, la autonomia bisericii ortodoxe române, a egalit��ii în toate domeniile, înaintînd dietei 
în acest sens mai multe mo

�
iuni �i declara

�
ii. 



      Dieta maghiar� aleas� în 1861 a avut îns� o existen
�� decît abia cîteva luni, fiindc�, 

nevoind s� accepte dispozi
�
iile de la 20 octombrie, care nu recuno�tea Ungariei independen

�
a 

constitu
�
ional� dorit�, �i persistînd în atitudinea de a considera Transilvania, �i totodat� 

Croa
�
ia, Slovenia �i Fiume, unite �i ele prin legile de la 1848, ca p�r�i “integrante” ale 

Ungariei, ea a fost dizolvat� de împ�rat la 22 august acela�i an, o nou� diet� urmînd s� fie 
convocat� abia în 1865. 
      Legea cu privire la na

�
ionalit��i redactat� de comisia dietei, ca �i proiectul separat preg�tit 

în acela�i scop de c�tre deputa
�
ii români Aloisiu Vlad �i Sigismund Popovici, n-au mai ajuns 

astfel în discu
�
ia dietei, ele urmînd a fi reactualizate numai dup� proclamarea dualismului.”117 

 
Deputat în parlament 

 
     Emanuil Gojdu revine în Dieta de la Pesta pe perioada 1865-1868, de aceast� dat� în 
calitate de deputat, reprezentînd circumscrip

�
ia electoral� Tinca (Bihor). 

      În toamna anului 1865 începe �i din partea românilor ac
�
iunea de preg�tire a alegerilor 

pentru dieta ce urma s� se întruneasc� la sfîr�itul anului. “Cercurile politice române�ti din 
Ungaria, avînd deja experien

�
a luptelor electorale de la 1848, nu vor fi mai prejos nici în 

campania electoral� pentru dieta convocat�  pe 14 decembrie 1865. Se va tip�ri �i difuza 
bro�ura Înv���tur� scurt� cum are poporul a se folosi de cel mai frumos drept al s�u 
cet��enesc.Condi

�
iile care stabilesc dreptul la vot sunt popularizate �i de Concordia care 

lanseaz� apeluri pentru alegerea celor mai vrednici candida
�
i. Întocmai ca la 1848 �i la 1861, 

metodele �i mijloacele pe care le folosesc oficialit��ile urm�resc acela�i scop �i anume: 
reducerea num�rului de deputa

�
i români în diet� la minimum posibil. ”118 Intelectualii români 

au f�cut tot posibilul ca s� mobilizeze masele populare. 
 
      Campania electoral� �i alegerile au fost foarte înver�unate în Bihor. În aceste condi

�
ii a 

fost ales deputat parlamentar �i Emanuil Gojdu. Dintr-o relatare am�nun
�
it�, ap�rut� în nr.12-

15. din  1866 al Concordiei,  cunoa�tem detaliile alegerii sale, pe care o red�m în întregime: 
      “În num�rul 5. a “Concordiei”  se aminte�te pe scurt rezultatul alegerii de la Tinca, în 
comitatul Biharei, adec� cumc� în 26 ianuarie a reie�it înving�tor D. Emanuil G o z s d u  în 
contra lui Stanislav D e z s �  cu majoritate de 453 voturi, aceasta îns� e foarte pu

�
in, purtarea 

bravilor aleg�tori ai acestui cerc merit� o descriere mai det�iat�, fiind aceea plin� de moral �i 
înv���turi demne de imitat în orice caz, unde cauza românului e periclitat�, �i unde periclul nu 
se poate înconjura decît singur prin sacrificiu �i martir. Deci deoarece dup� decurgere de trei 
s�pt�mîni nu s-a rezolvat nimenea a o descrie, m� încum�t eu, care am fot de fa

�� sub tot 
decursul alegerii. 
      Ca s� fiu bine în

�
eles îns�, e neîncunjurat de lips� ca s� nu m� m�rginesc numai la actul 

alegerei, ci în cîteva cuvinte s� enarez �i celea ce au premers alegerea. 
      Cercul acesta la început avea doi candida

�
i pe Ti s z a László deputatul acestui cerc din 

1861 �i pe D e z s � Szaniszló nepotul episcopului catol. De ritul latinesc de Oradea-mare �i 
diriginte al acestui dominiu foarte extins. 
      În 1. oct. a. tr. i s-a oferit domnului G o z s d u  acest loc din partea românilor, care 
primind cu bucurie încrederea pus� într-însul, a promis c� nainte de alegere va intreprinde o 
c�l�torie prin cerc. 
      Devenind aceasta la cu cuno�tin�a lui Tisza, acesta ca om în

�
elept s-a retras, iar cel�lalt 

încrezut în omnipoten
�
ia sa de diriginte dominal fiind mai întregul cerc aleg�toriu în dominiul 

s�u – a stat la lupt�. 
      În 3. noembre �i-a început d. Gozsdu c�l�toria prin cercul aleg�toriu, care a durat pîn� în 
5. nov. Pe tot a fost întîmpinat cu banderie de c�l�re�i, �i primit cu entuziasm; la reîntoarcere-i 
am fost �i eu de fa

�� în Tinca, era o zi de tîrg, o mul
�
ime mare de popor cu preo

�
imea în frunte 



îl a�tepta, �i cînd sosi vivatele nu erau s� încete, Dl Gozsdu 
�
inu o cuvîntare p�trunz�toare 

care se începu cu cuvintele:” Fra �ilor !” Voi zice�i „s� tr�iasc� Gozsdu”. “Eu zic, ca Gozsdu 
numai pîn� atunci s� tr�iasc� pîn� cînd va lucra spre binele vostru, �i în ora ce va înceta a 
lucra pentru binele vostru, s� nu mai tr�iasc� Gozsdu !” Cuvintele acestea fur� primite cu o 
însufle

�
ire nem�rginit�, aci �i-a desf��urat programul politic, care pentru îngustimea 

coloanelor acestui ziar nu-l pot comunica în întreaga extinderea sa, de ajuns c� acel a fost bine 
primit, atît de inteligen

��, cît �i de popor, oricare român îl poate subscrie. 
      Cine are norocirea a cunoa�te talentul oratoric, afabilitatea �i cordiala modalitate a dlui 
Gozsdu, nu se va mira auzind cumc� Domnia sa într-atîta a fermecat inimele aleg�torilor cu 
ocaziunea acestei c�l�torii, încît nici un modru p�mîntesc, nici momele, nici teroriz�ri, nici 
însp�imînt�ri, nici chiar uciderile de la prima alegere n-au fost în stare a-i cl�tina în credin

�
a 

lor, �i a-i bate de la candidatul lor. 
      Partida contrarie v�zînd cu cine are de lucru, s-a supus din toate puterile dup� corup

�
iuni. 

Mi se pare din 60 comune ce formeaz� acest cerc alegatoriu 53 cad în dominiul 
contracandidatului. Cine cunoa�te referin

�
ile, ce �i de la 49 încoace au mai r�mas neregulate 

între fo�tii proprietari �i iobagi, va trebui s� m�rturiseasc�, cumc� mai ales în locurile 
necomasate, dar �i chiar în cele comasate bun�starea fo�tilor iobagi depinde mult de la bunele 
rela

�
iuni cu fostul proprietar. Aceasta împrejur�rare bine cunoscînd-o partida contrarie, s-a �i 

folosit de dînsa într-un mod foarte neomenos. Comunele, ca atari, au fost amenin
�
ate c� votînd 

pe Gozsdu nu vor c�p�ta p��iuni, lemne, p�duri nici pentru bani, contractele expirate despre 
puste �i alte locuri f�r� de cari multe comune nu pot tr�i nu se vor reînoi; iar din contra votînd 
pe Dezs� toate acestea le vor c�p�ta în dar, �i aceasta s-a �i f�ptuit, multe comune s-au eschis 
în fapt� de la folosirea p��unilor �i a p�durilor pentru c� s-a declarat pentru Gozsdu iar� 
oamenii singurateci, cari s-au declarat pentru Dezs� au p��unat �i lemn�rit gratis, au c�p�tat 
lemne de edificiu s. a. Preo

�
ii au fost amenin

�
a
�
i de cumva vor fi pentru Gozsdu, cu ocaziunea 

comas�rii nu li se va da sesiunea de p�mînt prescris� prin legea urbarial�, iar� din contra o vor 
c�p�ta unde va fi p�mîntul mai bun. Fie�tecare siumariu (gornic de p�dure) a avut datorin

�
a a 

cî�tiga cel pu
�
in 5 aleg�tori pentru Dezs�, din contra va fi destituit din post. O arm� a mai 

cugetat partea contrarie a avea, unii dintre corte�i nu se sfiau a vorbi în gur� mare, cumc� n-au 
ei fric� de români, c�ci “cu o i

�� (1/2 cup�) de vinars pot cump�ra dou�zeci de români”. Au 
început deci a se folosi �i de acest mijloc demoralizator, to

�
i birta�ii din întregul dominiu, cît e 

de la Oradea pîn� la Beliu au avut instruc
�
iune ca oamenilor lui Dezs� s� li se dea b�utur� �i 

mînc�ri  gratis. De aceasta favoare s-au �i folosit oamenii lui Dezs� birta�ii sunt în pl�cuta 
pozi

�
iune a nu mai pl�ti arenda în cî

�
iva ani decît numai cu conte de la alegere. 

      Mii �i sute sunt neonestele arme de cari s-a folosit aceasta partid�: fie îns� destule cele 
amintite, din aceasta se poate convinge on.public, cumc� un popor lipsit cum e al nostru 
numai cu mari sacrificii �i abnegare de sine a putut rezista, �i sc�pa curat. Una mai amintesc: 
v�zînd partea contrarie cumc� cu toate mi�elile sale va s� p��easc� ru�ine de cumva se vor 
înf��i�a aleg�torii lui Gozsdu cu 2 s�pt�mîni nainte de alegere a f�cut dispozi

�
iuni, ca toate 

c�ru�ele din comunele ce cad în dominiu s� fie conduse pe ziua alegerei pentru 4 fl. cîte una 
ca s� duc� la locul alegerei pe aleg�torii lui Dezs� în locul alegerei Tinca s-a închiriat toate 
birturile �i casele private spre a se primi oaspe

�
i, ca nu numai partida lui Gozsdu dar nici chiar 

însu�i Gozsdu s� nu-�i primeasc� cvartir. Rectorul calvinesc din Tinca avuse curajul a-�i oferi 
casa pentru Dl Gozsdu ce devenind la cuno�tin�a conlocuitorilor s�i, au n�v�lit noaptea asupra 
lui, i-au spart ferestrele �i i-au d�rîmat casa, iar� pe dînsul declarîndu-se pentru Gozsdu l-au 
declarat de nebun, �i o noapte întreag� l-au de

�
inut închis într-o chilie rece. Toate acestea sunt 

faptele a�a numitei “inteligen
�
e din Tinca” care a�a zice c� numai pentru aceea a fost în contra 

lui Gozsdu pentru c� atît partida lui cît �i d. Gozsdu a încunjurat-o, nu i-a cerut concursul, - 
frumoase, oneste fapte ! demne sunt de dînsa; astfel de oameni ar fi �i meritat s�-i 
cumanaceasc� românii ! 



      G�tai cu preg�tirile alegerei, promis�i c� le voi descrie pe scurt, �i totu�i umplui cîteva 
coloane, mai pu

�
in îns� n-am putut scrie despre atîtea mi�elii, c�ci de le-a�i fi descris de-a 

m�runtul a-�i fi putut umplea un nou volum. 
      Sosi ziua alegerii adic� 27. novembre a. tr. se ivir� aleg�torii din Tinca, partida lui Dezs� 
era to

�
i maghiarii din întregul cerc afar� de foarte pu

�
ini din Ginta, to

�
i siumarii dominali �i 

c�teva rudenii de ale lor, �i românii din 3 comune slabi la anger cari stau sub patronatul 
episcopului latin (îmi place a crede c� nu din alt motiv) adec� comunele Siuai, Mociaru �i 
Beliu, - iar� partida lui Gozsdu era grandioas�, victoria era sigur�. 
      Sosi �i d. Gozsdu desc�lec� în mijlocul pia

�
ului, - loc pentru dînsul nu era – în

�
elegînd 

cumc� pre�edintele alegereii s-ar afla la plebanul latinesc b. B. se duce acolo s� i se 
prezenteze, acolo iar��i fu primit în mod demn de inteligen

�
a de Tinca, domnul casei ca baron 

cult îi zise între altele: “altmintrea domnule de vei �i deveni ales, po
�
i fi convins c� între 

aleg�torii d-tale nici un inteliginte nu va fi, ci numai 
��ranii (prostii) �i cel mult popi 

române�ti”. 
      Se începu votarea, aleg�torii lui Dezs� erau to

�
i în voia bun�, birturile �i pivni

�
a 

episcopului erau deschise; - dup� alfabet votar� pîn� la G. Pîn� ce trecur� peste Ginta, cu 
aceasta se �i g�tar� votan

�
ii lui Dezs� de ai lui nu mai era inderetru decît Tinca, �i a�a de�i 

pîn� aci erau în majoritate totu�i prev�zur� c�derea, ce era dar� de f�cut, decît a provoca un 
conflict (poate precalculat) �i a sista alegerea. A�a s-a �i întîmplat. 
      Pe la 4 ore dup� miaz�zi Arpadanii începur� b�taia cu ni�te români în birt (românii erau 
despoia

�
i nu  numai de bastoane, ci chiar �i de cu

�
itele ce �i le dusese ca s� aib� cu ce î�i t�ia 

pîinea iar� ceilal
�
i era acas�, aveau de toate) se l��i vestea ca fulgerul c� în vale omoar� 

maghiarii pe români, începur� �i ��tialal
�
i cu mîinile goale a porni nainte pentru ap�rarea 

conso
�
ilor, începuse partidele desp�r�ite prin gendarmi a arunca cu pietre �i pari din garduri 

peste capetele gendarilor una asupra alteia, probalmente a c�zut vreo piatr� �i asupra 
gendarmilor, ace�tia desc�rcar� armele asupra românilor, doi c�zur� mor

�
i, unul se r�ni de 

moarte, se continua atacul cu baionete �i sabie �i se r�nir� mul
�
i; se sista alegerea, maghiarii-�i 

ajunser� scopul, iar� românii cu capetele sparte, l�sîndu-�i martirii acolo, persecuta
�
i se 

reîntorser� indigna
�
i de atîta brutalitate. Se vorbe�te cumc� împu�c�rile ce au omorît n-ar fi 

ie�it din armele gendarmilor, cari ar fi împu�cat în aer, ci s-ar fi desc�rcat – dintr-o gr�din� 
lîng� care s-a întîmplat conflictul, - asta îns� nu s-a aflat de bine a se constata cu ocaziunea 
investiga

�
iunei. 

      Cel ce judec� pe om a�a pe cum e, se va mira cum de nu s-au r�zbunat românii aduna
�
i 

acolo într-un num�r atît de impozant, asupra acelora  cari cu atîta obr�znicie i-au eludat, i-au 
persecutat �i omorît ?! Într-adev�r acesta e un lucru mare, ei, cei batjocori

�
i au dovedit �i în 

acest caz o maturitate politic� peste aceia cari se consider� a fi chema
�
i prin providen

�
ia de 

tutorii românului, au dovedit o t�rie de caracter, �i o moralitate, cu care pu
�
ine popora

�
iuni din 

patrie se pot l�uda. 
      Românii deci s-au retras mîhni

�
i, �i au cerut dreptate, de unde ? de la comitetul central, ca 

de la unicul corp constitu
�
ional (!?!) ce dispune cu alegerile. 

      Comitetul central a exmis o deputa
�
iune compus� din trei membri, a c�ror conduc�tor a 

fost unul dintre cei mai de frunte corte�i a lui Dezs� adec� advocatul din Oradea Lázár Miska; 
comitele suprem înc� a exmis o comisiune pentru investigarea crimei. 
      Comisiunea comitetului central �i-a 

�
inut de unica datorin

�� a investiga în contra judelui �i 
juratului din Beliu dd. Vasiliu Lazaru �i Demetriu Sima, (unicii dereg�tori români în acest 
cerc cari au 

�
inut cu partida lui Gozsdu) �i în contra partidei lui Gozsdu protocol despre 

nimica n-a luat, ci dup� ce a petrecut cîteva zile în Tinca, s-a reîntors la Oradea, �i din 
memorie a f�cut o rela

�
iune c�tr� adunarea comitetului central din 18. decembre a. tr. Prin 

care numai partida lui Gozsdu se învinuie�te, în care se zice apriat, cumc� “de�i s-a dovedit c� 



b�taia au început-o nealeg�tori din partida lui Gozsdu totu�i nu li-au succes a �ti pe 
încep�tori”. Minunat� logic� ! 
      Se vorbe�te cumc� nici majoritatea comisiunei comitatense n-a fost str�in� de par

�
ialitate 

c�tr� Dezs� �i mai cu seam� despre domnul subfiscal comitatens B. Se zice cumc� din toate 
puterile s-ar fi nizuit s� apese pe oamenii lui Gozsdu, eu îns� nu voi s� presupun nici un r�u 
despre dereg�tori ce servesc sub jur�mînt (!). În r�stimpul acesta pîn� la terminul alegerei a 
doua (26.ianuarie) s-au continuat corte�ele �i mai cu putere, siumarii cari n-aveau vot s-au 
destituit, s-au denumit al

�
ii cari erau mai cu influen

�� în comunit��i �i cari aveau neamuri 
votan

�
i, etc. etc. 

      Nainte de alegere cu cîteva zile la 200 de aleg�tori de a lui Gozsdu c�p�ta citatorie de la 
susmen

�
ionatul subfiscal comitatens B. Ca pe 25 ianuarie s� se înf��i�eze naintea tribunalului 

criminal, pentru participare la conflictul alegerei celei dintîi; rudele �i amicii dlui Gozsdu din 
Oradea în

�
elegînd de aceasta apuc�tur�, deloc acurser� la guvernul comitatens, �i esoperar� 

retragerea acestei ordina
�
iuni pîn� dup� alegere. 

      Lumea cea rea zice cumc� domnul subfiscal comitatens i-ar fi citat pe ace�ti oameni 
tocmai pe ziua nainte de alegere, tenden

�
ios, numai ca s� nu poat� participa la alegere, c� �i cu 

ace�tia s� se mai împu
�
ineze votan

�
ii lui Gozsdu, eu îns� precum am zis �i mai sus nu pot 

presupune despre dînsul ca dereg�toriu aceasta, mai gata sunt a crede cumc� dlui doar� nu �i-a 
fost însemnat ziua alegerii, �i numai pentru aceea i-a citat atît de repede, ca s�-�i scuture de pe 
umeri �i acest proces voluminos. 
      Tot pe acest timp, dl Lázár Miska merse în persoana la dl v.comite J. R. Cu acea 
impertinen

�� rugare, ca pe notarul Ursadului, care cade în cercul Beiu�ului pe ziua alegerii s�-
l citeze la Beiu� pentru reclame militar�. Fire�te c� prin dl v.comite fu respins; de ajuns c� nici 
de ast� dat� nimica nu r�mase nemi�cat în favoarea lui Dezs�. 
      Sosi ziua alegerii, Dezs� era informat prin oficialii s�i dominali cumc� învingerea e 
sigur�, Gozsdu nu mai are partid�, lor le-a succes a cî�tiga cea mai mare parte dintr-în�ii, iar� 
o parte intimidat� din cauza conflictului de la alegerea prim� nu va veni la alegere, �i a�a 
f�cur� de se mai spedur� de la Oradea 5. bu

�
i de vin, dou� bande de muzican

�
i, �i o mul

�
ime 

de oaspe
�
i ce se vor împ�rt��i din bucuria cea mare, vor face bal dup� alegere ca �i care nu s-a 

mai pomenit în Tinca. 
      Aleg�torii lui Dezs� sosir� to�i în Tinca în c� în 25 seara, to

�
i fur� adu�i cu c�ru�e pe 

spesele candidatului, to
�
i fur� prov�zu

�
i cu mînc�ri �i b�uturi �i încortela

�
i prin Tinca. 

      Tot în aceea�i zi sosise �i o campanie de vîn�tori ces. Reg. 
      Aleg�torii lui Gozsdu neavînd, ne putînd avea cortel în ora� nu venir� pîn� în ziua alegerii, 
totatunci sosi �i dl Gozsdu înso

�
it de cîteva rude �i amici al dniei sale, �i descalec� la 

negu
��torul C. care-i oferise cortel înc� nainte de a sosi în Tinca. 

      Partida lui Gozsdu a venit de acas� în ordinea cea mai bun� fiecare comun� cu flamura sa; 
comunele ce erau dintr-o parte se a�teptau una pe alta, �i cînd intrau în Tinca erau laolalt� cu 
sutele, impozant� era intrarea lor din toate p�r�ile, româna�ii uitase deocamdat� nenorocirea 
de la alegera cea dintîi, �i încuraja

�
i de bravii s�i conduc�tori, favori

�
i �i de cer prin un timp de 

prim�var�, veneau voio�i, horind �i saltînd, mai fiecare comun� î�i avea cimpoia�ul sau 
l�utarul s�u. 
      Românii înc� la alegerea cea dintîia se declarase, cumc� vor merge �i la a doua alegere, 
îns� nu vor intra în ora� unde sunt înconjura

�
i de inamici, ci se vor a�eza pe �esul din jos de 

pod. 
      Tinca e situat� pe un deal, la poalele dealului curge Cri�ul Negru, un �es mare se întinde 
de la Cri� c�tr� Belfiriu etc. cam pe la mijloc e acest �es t�iat prin un canal de moar�, atît 
peste Canal cît �i peste Cri� este edificat cîte un pod, între Cri� �i  între canal dar� au ocupat 
loc partida lui Gozsdu, podurile le-au ocupat osta�ii �i a�a partida contrar� s-a numai s� se uite 



la a lui Gozsdu din dep�rtare, dar s� vin� în atingere cu dînsa numai atunci era cu putin
�� cînd 

mergea cîte o comun� la votare. 
      La 10 ore s-a început votarea, nainte de începerea vot�rii s-a ar�tat domnul Gozsdu 
partidei sale unde fu primit cu cel mai mare entuziasm atît a fost de numeroas� aceasta 
partid�, încît în 3 locuri a trebuit s� stea �i s� cuvinteze ca s�-l poat� auzi to

�
i. 

      Pe scurt le-a cuvîntat cumc� de�i contrarii l��ise faima despre dînsul c� s-ar fi l�sat de 
candidatur� el a venit în persoan� ca s� conving� aleg�torii despre neadev�rul acelei faime, le-
a mul

�
umit pentru alipirea ce o au c�tr� dînsul, i-a încredin

�
at cumc� le va fi sincer interprete �i adev�rat reprezentant al poporului român, i-a rugat s� fie în lini�te, s� se fereasc� de orice 

demonstra
�
iuni, cînd vor merge în sus s� nu-i strige nici m�car numele lui, ci s� mearg� în 

pace s� voteze fiecare pe cine va voi. 
      Însufle

�
irea poporului nu se poate descrie, încrederea în candidatul �i conduc�torii s�i era 

nem�rginit�, victoria sigur�, c�ci aceasta nu mai atîrn� de cît de la pacien
�
a aleg�torilor, adec� 

de acolo ca aleg�torii s� nu p�r�seasc� locul pîn� dup� votare, ceea ce considerînd caracterul 
cel tare al românului, �i împrejurarea c� cerul înc� �ine cu cauza noastr�, dîndu-ni un timp 
frumos, scutind neinfesta

�
i în largul s�u bra

�
 pe reprezentan

�
ii cauzei drepte, cari îns� în acest 

ora� corupt nu aflau scutin
�
a, eram convin�i cumc� se va împlini. 

      Era zi de vineri, poporul nostru postea �i-�i petrecea voios neconturbat, unica împrejurare 
ce a profanat “lag�rul românesc” (ungurii îl numeau Oláh láger) au fost cele �ase vite ce s-au 
omorît între dîn�ii (c�ci locul de t�iat era peste pod) pentru aleg�torii lui Dezs�. Poate c� D-
i�tii cugetau c� �i aceasta era un mod de corte�eal�, ca celor ce fl�mînzesc �i îns�to�eaz� 
pentru dreptate s� li se arate cît de bine le merge celor ce 

�
in cu domnii, îns� nu �i-au ajuns 

scopul, c�ci românii î�i b�teau joc de dîn�ii �i de pescele cu cari î�i tracteaz� cî
�
iva români 

corup
�
i V i n e r e a. 

      S-au încercat oamenii lui Dezs� mai de multe ori s� str�bat� peste pod, îns� fur� respin�i 
prin mili

�
ia care avea instruc

�
iunea a nu l�sa s� intre la Gozsdu oameni din partida lui Dezs� �i 

a�a toat� speran
�
a le mai r�mase în aceea numai c� durînd votarea mult timp Gozsdu-i�tii se 

vor urî a a�tepta sub cer liber nemînca
�
i �i vor merge acas� nainte de votare. Asta ar fi fost 

lucru cam firesc la ni�te oameni indiferen
�
i, îns� românii �i în asta privin

�� au dovedit c� �tiu 
pre

�
ui acest drept sfînt �i de�i a durat votarea 33 de ore neîntrerupt, adic� de Vineri de la 10 

ore diminea
�
a pîn� sîmb�t� la 7 ore seara, ei totu�i fl�mînzi �i seto�i au stat pîn� în fine. Într-

adev�r era un lucru p�trunz�tor a vedea aceasta alipire, a vedea cum aleg�torii lui Dezs� se 
îmbuib� în mînc�ri �i b�uturi, sub tot decursul alegerii sunt prov�zu

�
i cu cortel, afar� de aceea 

înc�rca
�
i cu promisiuni; de alt� parte pe ai lui Gozsdu amenin

�
a
�
i prin oficialii dominali cu 

denegarea celor mai trebuincioase în via
��, dou� zile �i o noapte postind în cîmpul liber în 

timp de iarn�, c�ci cea mai mare parte n-a venit preg�tit� pe atîta timp, sîmb�t� diminea
�
a nu 

mai aveau nici pîine, erau foarte mul
�
i �i chiar f�r� vestminte de iarn�, �i totu�i nu numai c� 

nu treceau de cealalt� parte; ci într-adev�r î�i exprimeau indigna
�
iunea pentru acea cump�rare 

de suflete, �i ei r�bdau cu paciin
�
a f�r� nici m�car a ofta alta remunera

�
iune decît învingere. 

Perseveren
�
a lor, alipirea lor, a fost renumerat� �i de ast�dat� cu rezultatul dorit, c�ci sîmb�t� 

seara la încheierea vot�rii dl Gozsdu avu 1169 de voturi, iar Dezs� numai 716 a�a dar� 
raportar� învingerea str�lucit�, învingere asemenea c�reia nu cred s� fi fost alta în întreaga �
ar�. 

      Derîz�torii românului r�maser� ru�ina
�
i, cei ce se l�udau cumc� cu 1 i

�� de vinars cump�r� 
20 de români, sîmb�t� dup� amiazi despera

�
i sa c�rau care în c�tr�u, cei ce se preg�teau s� 

mearg� la balul Dezs�i�tilor r�maser� cu buzele umflate, n-aveau sperare de bucurie. 
      Cam c�tr� cap�tul vot�rii, se l��ise faima, cumc� Dezs�i�tii fiindu-le sigur� c�derea, de 
c�tre sear� vreo 25 vor trece Cri�ul c�lare, vor n�v�li asupra românilor, �i pîn� va sosi la dîn�ii 
mili

�
ia va fi conflictul gata, iar cei de sus din acest motiv vor esopera sistarea alegerii. 



      Aceasta se aduse la cuno�tin�a pre�edintelui alegerii prin d. M. St. f�cînd pe dl pre�edinte 
r�spunz�tor pentru toate eventualit��ile, pre�edintele f�cu dispozi

�
iuni ca mili

�
ia pe 

��rmurele 
cri�ului s� se înmul

�
easc�, informîndu-se despre aceasta �i comisarul de securitate din Salonta 

d. Lakatos Sándor, el înc� s-a declarat cumc� fiind el viu, în Tinca nu se va putea isca 
conflict, �i deloc a f�cut dispozi

�
iunile de lipsa pentru asigurarea bunei ordini. Atingînd aci 

persoana sus-men
�
ionatului domn comisar de securitate, m� simt îndatorat a-l l�uda în public, �i a m�rturisi cumc� sub decursul acestei alegeri s-a purtat ca un b�rbat drept, energic �i 

nepar
�
ial, buna ordine i se poate cu tot dreptul foarte mult atribui neobosin

�
ei �i energiei Dniei 

sale. 
      Cu toate dispozi

�
iunile energice faimele însp�imînt�toare nu voiau s� încete, �i românii 

cari erau acuma cu victoria în mîn� tot mai aveau fric� c� partida contrarie va provoca vreo 
dezordine �i se va sista alegerea, conduc�torii românilor deci a decis sîmb�t� c�tr� sear� ca pe 
aleg�torii, cari au votat – c�ci ei nici dup� votare nu p�r�seau “lag�rul” – s�-i trimit� c�tr� 
cas� iar patru comune ce nu votase s� le aduc� sus �i înconjura

�
i de mili

�
ia de acolo s� a�tepte 

cap�tul. A�a s-a �i urmat, bie
�
ii româna�i de�i a�teptau cu dor finea ca s�-�i vad� �i ei cu ochii 

rezultatul ostenelilor sale, totu�i s-au plecat voiei conduc�torilor s�i, �i în cea mai bun� ordine, 
sub steagurile sale horind �i jucînd p�r�sir� Tinca. 
      Cele patru comune venir� sus, Dezs�i�tilor ce umpleau strada naintea localit��ii de votare, �i cari nici acum nu încetau a mai strica aerul  cu s�lbatecele lor urlete, atît prin c�pitanul 
mili

�
iei cît �i prin sus-men

�
ionatul domn comisariu de sec. Li se d�dea ordine ca s� mearg� 

acas�, �i aceasta ordine în în
�
elesul cuvîntului fu �i executat� prin persecutori, a�a încît peste 

cîteva minute nu mai vedeai om beat pe strad�, �i a�a decurse votarea în lini�te pîn� la 7 ore. 
     La 8 ore ie�i pre�edintele afar� �i public� rezultatul alegerii, restul aleg�torilor lui Gozsdu 
cari votaser� în urm�, acurser� la alesul lor, �i prin notarul din Ursad dl Ioan Roiti îl 
bineventar� ca pe ablegatul cercului Tincei, �i ridicîndu-l între vivate, domnul ablegat le 

�
inu 

o cuvîntare, prin care le mul
�
umi cu lacrimi de bucurie încrederea ce �i-au pus într-însul, “mai 

toat� via�a-mi am petrecut-o între str�ini – zise – m-am silit îns� s�-mi cunosc cona�ionalii, 
pe poporul român, �i eu cugetam c�-l cunosc pe deplin, îns� acuma v�d cumc� multe 
însu�iri nobile ale bravului popor român nu le-am cunoscut, atîta perseveren��, t�rie �i 
alipire c�tr� cauza na�ional�, cît� avui norocire a experia cu aceasta ocaziune în poporul 
nostru n-am a�teptat, m-a pus în uimire, credin�a �i alipirea voastr� c�tre mine nu se poate 
cu nimic în lume remunera decît iar��i cu credin��, v� jur dar� �i din partea-mi credin�a 
necl�tit�, fi�i convin�i c� to�i pa�ii mei vor fi îndrepta�i pentru fericirea �i binele poporului 
român, Dumnezeu a�a s�-mi ajute!”  [Subl. n. – M. B.] 
      Cu acestea mul

�
umiri se îndep�rtar� �i ace�ti aleg�tori, r�mînînd ablegatul numai cu cei 

mai de aproape ai s�i. 
      Sub cin� cam pe la 11 ore sosi �i d. S.T. (chiar acel domn care scrisese în contra lui P. N.) 
ca încredin

�
atul pre�edintelui cu creden

�
ionalul care predîndu-i-l în o cuvîntare scurt� îl roag� 

ca decumva a fost v�t�mat prin partida contrarie s� uite toate, c�ci aceea nu s-a întîmplat din 
r�in

�� ci poate din nepricepere. Dl Gozsdu îi r�spunse cumc� un veteran constitu
�
ional 

cunoa�te bine apuc�turile corte�e�ti, �i acelora nu le atribuie mai mare însemn�tate decît 
merit�, el deci bucuros trage valul uit�rii peste toate ce s-au comis contra persoanei sale. 
      S� vedem îns� cum a uitat partida aceea ce s-a rugat pentru uitare ? iac� a�a: pe la orele 12 �i ½ dup� miezul nop

�
ii cînd dl Gozsdu �i amicii s�i dormeau îi de�teapt� o zuruitur� mare. Ce 

e ? toate ferestele sunt sparte ! Numai asta a mai fost r�mas inderetru – zice dl Gozsdu – doar� 
asta e cea din urma fapt� a inteligen

�
ei din Tinca, nobil� fapt� ! demn� e de dînsa ! 

      A�a a �i fost, asta fu cea din urm� fapt� ruginit� a contrarilor, care îns� precum �i celelalte 
naintea oarec�rui om civilizat numai pe dîn�ii îi dezonoreaz�, iar dlui Gozsdu îi d� cu un titlu 
mai multe a-�i modifica nem�rginita încredere ce a nutrit-o pîn� acuma în ecuitatea �i parola 
maghiarului. 



      Duminic� diminea
�
a a plecat c�tre Oradea, unde precum am în

�
eles fu onorat seara prin 

români cu o serenad� �i conduct de tor
�
e. 

      Balul proiectat pe seara alegerii în Tinca r�mase pe dos, oaspe
�
ii cei mul

�
i aduna

�
i pentru 

petrecere se reîntoarser� nemîngîia
�
i, miile cele multe predate pentru corup

�
iuni n-avur� alt 

efect decît c� cu acelea sunt mai pu
�
ine în punga lui Dezs�, cei ce se în�l

�
ase dup� cuvîntul 

scripturei se umilir�, �i cei umili
�
i se în�l

�
ar�. Ru�inea �i c�derea contrarilor îngîmfa

�
i dup� 

atîtea opintiri e enorm�, gloria �i învingerea mult batjocoritului popor român str�lucit� ! Aci 
într-adev�r a învins dreptatea �i moralitatea, �i a c�zut trufia �i depravarea. Contrarii au trebuit 
s� se conving� cumc� cînd vorbesc de român, dispre

�
ul de pîn� acuma trebuie s�-l înlocuiasc� 

cu respectul, cumc� românii sunt un popor de la cari ei au mult s� înve
�
e, cu care trebuie tratat 

fr��e�te, �i pe deplin mul
�
umit, decumva ei într-adev�r doresc înflorirea �i binele patriei. 

      Cu aceasta a� fi încheiat descrierea acestei alegeri; mai sunt îns� unele momente cari nu 
mi-e iertat s� le trec cu vederea, �i anume sunt dator sfîntei drept��i a m�rturisi cumc� în 
reie�irea acestei învingeri are foarte mare merit P. O. D. S i m e o n  B i c a, care ca 
protopopul acestui cerc de la început pîn� în fine a lucrat cu o neobosin

�� de admirat întru 
consolidarea �i informarea poporului �i a preo

�
imei, recuno�tin�� �i laud� merit� preo

�
imea, 

care afar� de preotul cel b�trîn din Botfia, �i cei patrona
�
i din Siuai, Mociariu �i Beliu – to

�
i s-

au luptat ca tot atî
�
ea eroi pentru cauza na

�
ional�, a�i�derea to

�
i notarii de român �i înv���torii; 

îns� nu m� pot uita nici de judele cercual Tinca D. Brindu�iu, care ca român s-a purtat cu mult 
mai r�u, decît mul

�
i maghiari, nu sunt cuvinte �i fapte cu care acest domn s-ar putea scuza 

naintea românilor; �i în fine merit� eternizare �i numele advocatului din Orade Lázár Miska, 
pe care onoare publicul a-l cunoa�te înc� din faptele lui de la Ceica. Acest fecior de dasc�l 
românesc, care cîndva ca teolog de Ungvár a invescut �i reverenda, oriunde în întregul 
comitat cei mai favori

�
i de soarte afl� cu cale a împiedica interesele române, dînsul e 

instrumentul, �i de ast�dat� afar� de cele amintite mai sus nu �i-a cru
�
at osteneala a c�l�tori la 

Tinca �i de a se încerca cu limba sa cea dulce român� de care în alte împrejur�ri i-e ru�ine – 
ca s� corump� oamenii de partea lui Dezs�, nu s-a sfiit a se îmbulzi �i a corte�i chiar �i în casa 
unde se 

�
inea votarea, de unde îns� prin mijlocirea b�rba

�
ilor de încredere ai lui Gozsdu �i a 

c�pitanului mili
�
iei de trei ori fu alungat afar� – astfel s-a purtat, m�car c� unui amic de a lui 

Gozsdu î�i d�duse cuvîntul de onoare cumc� lucr� în interesul dlui Gozsdu. Trebuie însemna
�
i 

astfel de b�rba
�
i ! 

                                                                                            Bihoreanul”119 

 

      În scurt� vreme dup� deschiderea oficial� a dietei (14 decembrie 1865), deputa
�
ii români 

din Ungaria �i Banat, în num�r de 24, la 27 ianuarie 1866, se constituir� în club na�ional, 
avîndu-l ca pre�edinte pe Anton Mocioni. “Programul comun  -  “eluptarea drepturilor 
na

�
ionale pe temeiul egalei îndrept��iri” – trebuia urm�rit în deplin� solidaritate cu deputa

�
ii 

sîrbi. În ciuda concep
�
iei largi, de alian

�� cu alte popoare amenin
�
ate în existen

�
a lor na

�
ional�, 

clubul nu putu îns� realiza o solidaritate deplin� a membrilor s�i nici în sesiunea parlamentar� 
recent început�. Se conturar� grupuri mai mari sau mai pu

�
in omogene, în func

�
ie de opiniile 

profesate �i de pozi
�
ia pe care o preconizau pentru reprezentan

�
ii na

�
ionali în fa

�
a puterii 

politice. Vincen
�
iu Babe� sus

�
ine a fi distins la vremea lor trei asfel de grupuri. Dintr-unul, cel 

al “radicalilor”, f�ceau parte Alexandru Roman, Iosif Hodo�, Andrei Medan. Ei cereau 
“autonomia politic�, na

�
ional� pentru românii de sub coroana Sfîntului �tefan, cu 

reprezenta
�
iune a lor proprie, printr-un congres cu atribu

�
iuni de stat, ca bun�oar� dieta 

croat�”. De aceste revendic�ri nici Babe� nu era dealtfel str�in, dar ele p�reau acum imposibil 
de înf�ptuit. Un alt grup, cuprinzînd, ca �i primul, vreo �ase persoane, num�ra printre al

�
ii pe 

E. Gojdu, Gh. Ioanovici, I. Faur, Sig. Pop, func
�
ionari guvernamentali, cu spinarea flexibil�, 

dup� p�rerea lui Babe�. Al treilea grup, din care f�cea el însu�i parte, preconiza angajarea 



tuturor elementelor valoroase ale na
�
iunii într-o ac

�
iune viguroas�, dus� cu modera

�
ie �i tact. 

(…) 
      Din îns�rcinarea clubului, Aurel Maniu, Anton Mocioni �i Vicen

�
iu Babe� încearc� un 

sondaj al terenului în anturajul personalit��ilor politice maghiare, pentru a-�i forma, în noua 
atmosfer� politic�, o p�rere despre inten

�
iile probabile ale majorit��ii din parlament fa

�� de 
problema na

�
ional�. Discu

�
iile purtate cu Deák Ferenc nu avur� îns� rezultate mul

�
umitoare. 

Liderul maghiar nu formul� nici o promisiune care s� fi putut luat� în seam�. Fa
�� de 1861, alt 

vînt sufla acum în pînzele afacerii dualiste. El va fi înte
�
it într-o m�sur� nelini�titoare de 

e�ecul militar suferit de Austria în vara lui 1866. Românii putuser� în�elege dealtfel, din 
antecedente nu prea îndep�rtate, c� în starea în care se afla imperiul rezisten

�
a cercurilor 

centraliste sc�dea progresiv în fa
�
a manevrelor dualiste. 

      Clubul deputa
�
ilor români dezb�tea la întrunirile sale nout��ile politice cele mai 

importante. Preocuparea sa sus
�
inut� �i timpurie pentru un proiect de lege comun cu sîrbii în 

problema na
�
ional� î�i poate avea obîr

��a în inten
�
ia de a pune aceast� problem� în parlament �i, eventual, a dobîndi o rezolvare constitu

�
ional�, înainte ca încheierea unei în

�
elegeri 

definitive între Viena �i Pesta s� reduc� �i mai mult din �anse. A�a se explic� probabil c� înc� 
în lunile de iarn� ale lui 1866 clubul în deleg� pe Iosif Hodo�, Sigismund Popovici �i Vicen

�
iu 

Babe� s� elaboreze un proiect de lege în chestiunea na
�
ional�. În luna martie cei trei deputa

�
i 

români avur� o conferin
�� comun� cu sîrbii, în care se discutar� principiile ce ar fi trebuit s� 

constituie punctul de plecare al proiectului. Proiectul românesc întocmit în 1861 nu a mai fost 
g�sit corespunz�tor, neputînd fi reprezentativ pentru cauza na

�
ionalit��ilor. El nu d�dea 

posibilitatea de a controla aplicarea legilor de na
�
ionalitate, culte �i instruc

�
iune public�. În 

urma mai multor propuneri se primi una de mijloc, cea a lui Vicen
�
iu Babe�, al c�rui con

�
inut 

nu a fost dat publicit��ii din motive de pruden
�� politic�, urma s� devin� baza unui proiect de 

lege comun, dac� sîrbii �i-ar fi însu�it principiile cuprinse în el. 
      Paralel cu ac

�
iunile din club, deputa

�
ii român propun în diet�, la 21 aprilie 1866, ca în 

compozi
�
ia comisiei dietale care se va ocupa de rezolvarea situa

�
iei na

�
ionalit��ilor s� intre în 

cuvenit� propor
�
ie numeric� �i reprezentan

�
ii acestora.”120 

 

      În Dieta dintre anii 1865-1868, perioada este mai delicat�, ace�tia fiind anii care preg�tesc 
formula politic� a dualismului austro-ungar. În acest ciclu parlamentar, momentul care re

�
ine 

aten
�
ia opiniei publice asupra activit��ii lui Emanuil Gojdu, se consum� în dezbaterea legii 

pentru egala îndrept��ire a na
�
ionalit��ilor. În prima sa cuvîntare din Dieta din Pesta (21 

februarie 1866) Gojdu – referindu-se la cuvîntarea deputatului sîrb G. Stratimirovici care a 
sus

�
inut c� în Ungaria sînt mai multe na

�
iuni, nu numai cea maghiar� – s-a raliat la punctul de 

vedere a lui Deák. Acesta afirma c� nici o na
�
ionalitate din Ungaria – inclusiv ungurii – nu e 

independent�, independent fiind numai complexul de na
�
ionalit��i din aceast� �ar�. Din cartea 

lui T. V. P�c��ean cit�m aceste discursuri pe aceast� tem�: 
      “La discu

�
ia pe articole, în 21 Februarie, deputatul sîrb, George Stratimirovici, propune la 

punctul 16 din adres�, ca în loc de: “ca na
�
iune liber� independent�, fa�� de alt� na

�
iune liber� 

independent�”, s� se zic�: “ca na� iuni libere independente, fa�� de alte na� iuni libere 
independente”,  - �i motiveaz� pe larg aceast� mo

�
iune reclamat� de faptul, c� în 

��rile 
coroanei sfîntului �tefan tr�iesc mai multe na

�
iuni, ceea ce trebuie remarcat, iar de alt� parte 

trebuie dat na�tere la preceden
�
e, cari în interesul p�cii interne au s� fie evitate. 

       I-a r�spuns imediat Deák Ferencz, cu urm�toarele cuvinte: 
       “Onorat� cas� ! Cînd am introdus cuvintele acestea în proiectul de adres�, n-am avut de 
loc inten

�
iunea s� provoc�m discu

�
ie asupra principiilor politice. Am depus în ele numai 

ideea, ca �i ei. (Cei din Austria !) �i noi trebuie s� fim liberi �i independen
�
i, �i atunci ne vom 

putea în
�
elege cu ei. Fie c� e spus� în singular, sau în plural, ideea aceasta se cuprinde în ele. 

Ce se atinge de chestia îns��i, cred c� în Ungaria numai o singur� na� ionalitate politic� este. 



Dar tema aceasta la nici un caz nu apar
�
ine discu

�
iei, pentru c� �i a�a ne vom consulta �i vom 

discuta chestia na
�
ionalit��ilor, �i cel ce are nedumeriri, va avea posibilitatea s� vorbeasc� �i 

s� discute atunci. Eu declar numai spre lini�tirea celor ce au nedumeriri, c� aceasta nu e decît 
asem�nare, c� adec�, precum o na

�
iune liber� trateaz� cu alt� na

�
iune liber�, a�a voim s� 

trat�m �i noi cu ei.” (Aprob�ri. S� r�mîn�.) 
       Vorbe�te apoi deputatul 
       Emanuil Gozsdu: “Onorat� cas� ! Condeputatul antevorbitor a propus acea modificare, 
c� nefiind la loc cuvîntul singular “na

�
iune” ar dori s� fie schimbat cu plurarul “na� iuni”. Dac� 

cineva din dieta aceasta ar crede, c� în Ungaria sub numirea de na
�
iune liber� independent� se 

în
�
eleg singuri locuitorii �i cet��enii cu buze maghiare, m�rturisesc c� m-a� al�tura �i eu la 

p�rerea deputatului preopinent. (Aprob�ri.) Dar fiindc� eu g�sesc, - �i a�a cred c� to�i g�sim, - 
c� sub denumirea “na� iune liber� independent�” se în

�
elege totalitatea, complexul tuturor 

locuitorilor, de orice limb� din Ungaria, (Aprob�ri) aflu c� trebuie conservat� expresiunea. 
(Aprob�ri.) M�rturisesc chiar, c� în plural nici nu se poate folosi expresiunea, pentru c� atunci 
ar suna astfel: “ca na

�
iuni libere independente, cu na

�
iuni libere independente”, �i eu neg 

existen
�
a na

�
iunilor libere independente în Ungaria, pentru c� independent e numai complexul. 

P�r�ile singuratice nu sunt independente, �i a�a nici maghiarii. Se poate, c� na
�
ionalit��ile 

dincolo de Leitha sunt mai norocoase în separarea lor geografic� decît na
�
ionalit��ile din 

Ungaria, �i atunci s-ar putea face modificarea aceasta: “ca na
�
iune liber� independent� cu 

na
�
iunile libere de dincolo de Leitha”, dac�  într-adev�r exist� astfel de na

�
iuni. (Zgomot.) S� 

r�mîn� ! Dar cu privire la na
�
ionalit��ile din Ungaria, a�a e bine cum e în adres�. 

      Cu privire la nedumerirea de care e st�pînit stimatul deputat antevorbitor, �i pe care �i-a 
dezvoltat-o mai pe larg, c� anume, în Ungaria s-ar ignora existen

�
a celorlalte na

�
ionalit��i, 

afar� de na
�
ionalitatea maghiar�, eu g�sesc garan

�� deplin� în aceste cuvinte ale proiectului de 
adres�: “La compunerea acestor legi vom urma principiile drept�� ii � i ale fr�� iet�� ii .“ 
Adev�rat, c� frazele : fr�� ietate, echitate, egalitate, pot fi explicate în diferite moduri, pentru 
c� nu sunt expresiuni precizate astfel ca s� aib� anumite linii demarca

�
ionale. Dar aceea �tim, 

c� dreptatea ce e ! �i fiindc� na
�
ionalit��ile primesc garan

�
ii cu privire la principiul drept�� ii, 

eu prin aceasta m� sim
�
esc lini�tit �i individualice�te. Nu v�d decretarea unui principiu, care 

ar putea s� sl�beasc� mo
�
iunea pe care membrii cu buze române ai dietei din 1861 au cerut s� 

fie luat� în prima adres�, ci din contr�, o v�d mai bine sprijinit� �i dezvoltat�. De aceea, în 
numele deputa

�
ilor de buze române îmi iau voie a declara, c� noi, în privin

�
a aceasta suntem 

deplin lini�ti�i prin pasajul acesta, (Aprob�ri) �i nu vrem s� îngreun�m sau s� lungim 
pertract�rile referitoare la el. Cu expunerile f�cute suntem deci pe deplin mul

��mi
�
i, �i 

deocamdat� satisf�cu
�
i, pîn� va veni rîndul la dezbaterile speciale.”121 

 
       În spiritul lui Gojdu ideea na

�
ional� româneasc� nu dobîndea înc� destul� claritate. Se 

pare c�, înaintea  cuvînt�rii sale nu a conciliat în mod corespunz�tor cu ceilal
�
i deputa

�
i 

români.  Cu prilejul constituirii din 1866 a Comisiei pentru preg�tirea proiectului de lege în 
chestia na

�
ional�, Vincen�iu Babe� a spus între altele, c�  “oriunde a fost vorba de români, 

de regul� sau nu s-a ales oameni dintre noi, sau s-a ales unul, despre care e îndeob�te 
cunoscut, c� nu se �ine tocmai de cei mai buni �i mai credincio�i români.” 122  [Subl. n. – M. 
B.] 
      Gojdu – care fiind ales în comisia pentru preg�tirea proiectului de lege în chestia 
na

�
ional� – considerîndu-se vizat de Vincen

�
iu Babe�, într-o cuvîntare a cerut ferm acestuia s� 

spun� care e acel român r�u la care s-a referit: “ Mie-mi pare r�u din inim�, c� aceasta 
mo

�
iune în sine atît de nevinovat� a cauzat astfel de c�tr�nire, ce cred, c� n-ar fi cauzat dac� 

întru ap�rare-i nu s-ar fi întrebuin
�
at cuvinte neghioabe; într-adev�r totu�i e drept aceea c� nu 

e mai mare inamic decît amicul neghiob (Ilaritate, aprobare, se-n
�
elege din partea 

ungureasc�.) Eu mo
�
iunea precum s-a f�cut �i precum e scris�, o v�d acceptabil�; dar nu m� 



mir c� aceea precum a fost explicat� a cauzat mare înver�unare. S� m� ierte onorata cas�, c� 
sunt silit a trece la persoana mea (s-auzim) �i aci s�rb�tore�te provoc pe d. Babe�, s�-mi 
spun�, cine a acel r�u român, pe care casa s-a îndatinat a-l alege în comisiuni, pe cînd pe 
românul cel bun nu-l alege ? (Aprobare, se-n�elege.) Eu o declar c� de�i am avut norocirea 
a fi ales într-o comisiune prea respectabil�, totu�i nu vreau a lua pe mine titlul de “r�u 
român” c� declar înaintea lumii c� pe tot cercul p�mîntului mai bun român �i mai bun 
patriot ungur ca mine nu exist�. E adev�rat, c� pe alte c�i umbl�m a ferici na�iunea 
român�, pe c�i cu totul diverse �i eu pun votul, c� pe acea cale, nu m� voi întoarce 
niciodat�, doresc �i m� rog lui Dumnezeu, ca el (Babe�) s� se întoarc� pe c�ile mele. 
Arunce-�i oricare ochii pe mapa �i va vedea, c� acel român, care a�î�� na�iunea român� la 
continua inamici�ie contra ungurilor, acela e cel mai mare inamic al na�iunei române �i 
dac� are numai un pic de experiee�� de via�� �i lume, se va convinge, c� frec�rile între unul �i altul, scurt� via�� la amîndoi; pentru c� dac� piere azi ungurul, mîine românul va pieri. 
(Aprobare.) Repetez dar�, c� nu vreau a lua pe mine înaintea lumii acea suspiciune, ca �i 
cumva doar� eu a� fi acel “r�u român”; eu pe mine m� �in de bun român. S� se declare 
dar� d. Deputat Babe�, care e acel r�u român, care se las� totdeauna a se alege prin 
unguri; numeasc�-l pe acela, c� altmintrelea – nu vreau a fi f�r� respect înaintea casei – 
dar pe alta cale îi voi spune numele.” 123 [Subl.n. – M. B.] 
      La aceste cuvinte Babe� a r�spuns urm�toarele: “Onorat� cas� ! A�a cred c�-s dator cu 
r�spunsul condeputatului Manuil Gozsdu. Eu acele ce le-am zis despre român r�u �i ungur 
r�u, a�a le-am luat precum le exprim�m în toate zilele �i le-am espert mai ales în trecut. M� 
provoc la trecut, dar nici prin minte nu mi-a fost c� d. deputat Gozsdu ar fi r�u român, din 
contr� pe dl Gozsdu îl �in �i l-am �inut totdeauna de bun român. [Subl. n. – M. B.] A�a cred, 
c� în parlamente nu e datina a numi persoane �i ori de cîte ori în asta cas� s-a f�cut provocare 
la certe personale, acelea niciodat� nu s-au numit; pentru aceea eu provocîndu-m� la 
experien

�
a ce a�a cred, c� o are oricare membru din aceasta cas� a putu face ca �i mine – nu 

voi numi persoana �i nici nu-s dator a o face aceasta; de altmintrelea acela nici nu este între 
noi �i nici n-am zis c� ar fi aici. Eu ce-am zis, n-am priceput despre o anumit� persoan� din 
aceasta cas� �i chiar �i pentru aceea a�a cred, c� asta n-are nime drept de a o interpreta a�a. O 
repetesc, nu 

�
in c� ar pretinde parlamentarismului, ca s� se numeasc� vreo persoan�.”124 

       Vincen
�
iu Babe�125, care avea rela

�
ii  aproape totdeauna tulburi cu Gojdu, la un moment 

dat, în campania electoral�, îl suspectase c� a inten
�
ionat s� candideze în cercul electoral 

Sasca, circumscrip
�
ia sa preferat�. Auzind de aceste zvonuri, Gojdu în Concordia  a publicat o  

Declara�iune: 
      “Cu mare mîhnire am în

�
eles, c� la alegerea reprezentan

�
ilor dietali, în comitatul 

Cara�iului �i eu a� fi fost candidat de deputat în cercul aleg�toriu Sasca. Drept aceea m� simt 
datorat a m� declara, c� eu n-am avut nici o cuno�tin�� despre o atare candida

�
iune, nici n-am 

împuternicit pe nimenea dar nici nu voiesc s� m� candideze sau s� m� aleag� nu numai în 
cercul aleg�toriu Sasca dar nic�ierea unde este român candidat; �i dac� totu�i numele meu s-ar 
fi amintit între aleg�torii acestui cerc ca al unui candidat de ablegat, - atuncia s-a f�cut un 
abuz neexcuzabil cu numele meu. 
      Pesta 7. decembre 1865. 
                                                                             Manuil G o z s d u    m. p.”126 

 

      Dup� incidentul cu Vicen
�
iu Babe�, Emanuil Gojdu sufer� numeroase atacuri ale presei 

române�ti. Atitudinea lui Gojdu în privin
�
a legii egalei îndrept��iri a fost sever sanc

�
ionat� �i 

de aleg�torii s�i din Tinca. Într-o coresponden
�� semnat� la 18 mai 1866 de c�tre preo

�
ii �i 

înv���torii din cercul amintit, Gojdu era amenin
�
at cu retragerea mandatului electoral. 

Con
�
inutul coresponden

�
ei îl putem cunoa�te din memoriul adresat c�tre Gojdu: 

 



Respectate Domnule Deputat ! 
 
      Pe cînd a�teptam o lupt� eroic� de la deputa

�
ii no�tri nu cu arme sîngeroase, ci cu piepturi 

b�rb�te�ti �i inime sincere în privin
�
a fericirii �i înaint�rii na

�
iunei noastre române, tocmai 

atunci ni aduc în�tiin�
area destul de trist� despre lucr�rile unora dintre ei stimatele noastre 

ziare, - nou� pîn� acuma ne-au lipsit ni�te indivizi ca �i aceia, care punînd laolalt� umerele �i 
bra

�
ele lor puternice s� ne ridice �i pe noi la culmea mai înalt�, la o culme asemenea unor alte 

na
�
iuni, îns� durere putem spera, c� dac� providen

�
a ne-au înzestrat cu a�a fel de b�rba

�
i, care 

voind a face, mult ar putea s� fac� pentru na
�
iunea lor dec�zut�, cu durere zicem ! providen

�
a 

divin� ni i-au dat �i totu�i nu-i avem, - tocmai �i pe respect. Dumneavoastr� v� enumer�m 
între acei b�rba

�
i. Respect. Dvoastr� sunte

�
i unul ca �i acela care mult a

�
i face, dac� a�i voi. 

Respect. Dvoastr� sunte
�
i �i cuprinde

�
i ast�zi ca un “reprezentante” a unui Cerc frumos 

inpopulat cu români loc în dieta Ungariei conchemat� la “Pesta care Cerc”, înlocuit de români 
nu va dat putere s� intra

�
i în acel mare edificiu, ca s� lucra

�
i spre ruinarea �i c�derea lui, ci va 

trimis acolo ca pe un crezut, ca pe un reprezentant �i ca pe un erou ca s� face
�
i �i s� lucra

�
i 

spre înaintarea na
�
iunei române; da durere ! durere ! zicem �i iar��i durere ! c� tare ne-am 

în�elat, pe cînd noi aleg�torii Cercului Tinca eram învin�i de cuvintele respect. Dvoastr�, care 
le rosti

�
i publicului român, cînd ei “intonau de tr�iasc� Gojdu deputatul Tincei” respect 

Dvoastr� reintonînd iar��i contra publicului: “voi zice
�
i s� tr�iasc� Gojdu” ad�ugînd înc� c�: 

“numai pîn� atunci s� tr�iasc� Gojdu, pîn� cînd va împlini dorin
�
ele voastre, iar� cînd Gojdu 

va înceta de a lucra pentru fericirea voastr� atunci Gojdu s� nu tr�iasc�”. A�a fel de exprim�ri 
ni-au adus pe noi încît �i sîngele ne-am v�rsat, precum �ti�i bine �i via

�
a �i-or jertfit dintre noi, 

dar apoi pe lîng� aceea cît de tare am suferit în foame, în sete �i în frig zile �i nop
�
i întregi �i 

agricultuara din Tinca, - asta e mul
��mita Nestore bun �i Respect. Domn deputatu ? astea sunt 

dorin
�
ele noastre ce Respect. Dumneavoastr� ni le cî�tiga

�
i ? prin asta ar�ta�i c� sunte

�
i omul 

publicului român �i reprezentantul a unui Cerc român care atîta a suferit ? pîn� abia a reu�it cu 
aceea c� se va trimite de reprezentant al Cercului Tinc�i �i a publicului român, ale sentimente 
ce ni se fac cunoscute din stimatele noastre ziare care exprima

�
i în dieta Ungariei ne vor duce 

la o neîncredere, cu a�a fel de sentimente Respect. D. Deputat nu stîrni
�
i în noi nici un 

sentiment de bucurie, ci mai mare am�r�ciune �i întristare. – Pe cînd vedem cum c� ceilal
�
i 

b�rba
�
i �i reprezentan

�
i ai no�tri se lupt� pentru înaintarea na

�
iunei române Respect. Dvoastr� 

da
�
i pe alt� cale cu totul r�t�cit� ? �i face

�
i numai un abuz cu exprim�rile Respect. Dvoastr�, 

zicînd: cum c� “to�
i deputa

�
ii români au proectat aceea ce dvoastr� o spune

�
i”, de�i ei nici nu �tiu de aceea. – Noi Respect. Dvoastr� Nestore �i D. Deputat a�tept�m s� ni se vindece r�nile 

ce le-a
�
i exprimat Spept. Dvoastr� în pia

�
a opidului Tinca publicului român zicînd: c� din 

tinere
�
e le tot suferi �i Spept. dvo., �i c� acuma s� le vindeci dac� Dzieu î

�
i va ajuta s� dai 

mîna cu al
�
i bravi b�rba

�
i români în dieta Ungariei, pofta 

�
i s-a împlinit D. Deputat, reaz�mii 

na
�
iunei române care ziua �i noaptea lucr� pentru fericirea ei Te înso

�
esc în dieta Ungariei 

numai Spept. dta s� faci dac� nu mai mult cel pu
�
in cît aceia, - dar� noi ne aducem aminte �i 

de alta ! c�: în loc de a se vindeca r�nile vor deveni de vor fi în mai mare pericol �i pentru 
na

�
iunea român� vor fi mai comp�timitoare dec�t pîn� acu. Ne pare foarte r�u c� stimatul 

nostru ziar “Concordia” 17-30 linia II ne aduce o a�a v�t�m�toare lovitur� cît tr�im o vom 
sim

�
i, ce o f�cu�i Spept. dta nu în contra Speptatului Domnu �i deputat D. Babe�, ci în contra 

na
�
iunii noastre întregi �i chiar în contra Spept. Dtale fa

�� cu promisiunile f�cute înaintea 
publicului român în pia

�
a opidului Tinca. Zise�i Spept. D. Deputat �i Nestore bun ca pe alt� 

cale voie�ti a aduce na
�
iunea român� la fericire ? �i rogi pe Dzieu s� deie �i Dlui martir Babe� 

cuget ca s� urm�reasc� pe acea cale ? m� fereasc�-l Dzieu pe D. Deputat Babe� de c�ile care 
Spept. Dvoastr� le-a

�
i c�lcat în privin

�
a fericirei na

�
iunei române în dieta Ungariei. 

      Deci dac� Spept. D. Deputat noi în numele poporului din Cercul aleg�tor Tinca cu 
ast�dat� de rug�m a nu ne posomorî �i nu în public fa

�� de ceilal
�
i ablega

�
i români a se certa, 



mai vîrtos  atuncea cînd e vorba despre dezbaterile �i înaintarea na
�
iunii române: �i te mai 

rug�m Nestore bun �i D. Deputat pentru totdeauna a încunjura astfel de nepl�ceri; - calea �i 
politica pe care voi

�
i Spept. Dta a ferici Na

�
iunea român�, nu în public în casa dietal� o po

�
i 

face cunoscut� conso
�
ilor deputa

�
i a Spept. Dvoastre, ce în conferin

�
ele ce le 

�
ine

�
i  Spept. 

Dvoastre. Noi prin astea orduri de scrisoare Spept. D. Deputat voim a v� face cunoscute 
dorin

�
ele noastre, mai departe precum ne ve

�
i mîngîia Spept. D. Deputat, a�a ne vom sili �i noi 

a v� da onoarea �i omagiul cuvenit, �i a te 
�
inea de acel b�rbat care nici cînd nu-�i str�mut� 

vorbele exprimate. – Drept e proverbul românului: “sacu e care 
�
ine macul �i b�rbatu care-�i �

ine cuvîntul”. 
      Altcum m�rturisim sincer c� f�r� de nici o cru

�
are, ne vom opune tuturor nepl�cerilor 

f�cînd cunoscut �i onoratului public, �i în ultima ne mai putînd suferi va urma cu subscrierile 
noastre proprii �i cu voturi de neîncredere, de care pe noi s� ne fereasc� atotputernicul Dzieu 
de ce n-au ferit pe deputatul din Cercul Ceica în anul 1861. 
      În urm� poftindu-v� o nou� �i apt� cale, pe care s� v� pute

�
i conduce îndestul spre 

împlinirea dorin
�
elor noastre fierbin

�
i, mai cu bun succes decît pîn� acuma, r�mînem: 

A Speptat Domniei Voastre 
De pe lîng� Cri�ul Negru 18 mai 1866. 
      Iosif Pintea, preotul gr. or. a Suplacului 
      Ioan Balint, înv���tor în Suplac 
      Vasile Dancea, preot în C�pîlna 
      Nicolau Popovici, preot gr. R�s. din Rîpa 
      Solomon Popovici, preot în Miheleu 
      Jova Onu

�
iu, m. p., tutorul bisericii 

      Lazuran Flore m. p. 
      Mih�il� Bron

�
iu, preot gr. r�s. Din Cociuba 

      Ion Albu, docent rom. în Cociuba 
      Popovici Moise, preot în Cociuba 
      Ioan Moga, paroh în Che�ea 
      Vasilie Moga, preot în Che�ea 
      Simeon Gruia, înv���tor în Che�ea 
      Ioan Cr�ciun, preot în Rohani 
      Dimitrie Pop, înv���tor în Rohani 
      Teodor Su�man, înv���tor127 
       
      Precum se vede, raporturile lui Emanuil Gojdu cu aleg�torii s�i – din motive 
concep

�
ionale – au suferit, dup� intensitatea ini

�
ial�, o r�ceal� explicabil�, el nedînd curs 

favorabil a�tept�rilor lor. Fire�te, conservatorismul politic al lui Gojdu era ireconciliabil cu 
radicalismul localnicilor plasei Tinca. De aici �i conflictul iscat, despre evolu

�
ia sau �tergerea 

c�ruia nu dispunem de informa
�
ii. 

 
      Încrez�tor în generozitatea politic� a maghiarilor, în primul rînd a lui Deák Ferenc, cu care 
avea rela

�
ii foarte bune, Gojdu, membru în comisia de elaborare a legii, accept� formula 

maghiar�, �i anume c� na
�
iunea maghiar� este complexul tuturor na

�
ionalit��ilor. Partida 

na
�
ionalit��ilor considera în schimb, c� ungurii nu pot fi singura na

�
iune politic� din Ungaria. 

Încercînd s�-�i l�mureasc� atitudinea în fa
�
a colegilor români, el ar�ta c� : “Dac� a� �ti c� 

numai unul din colegii mei deputa
�
i maghiari interpreteaz� terminul “na

�
iune politic� unitar� 

ungar�” astfel, ca sub aceea s� se în
�
eleag� numai na

�
iunea genetic� maghiar�, a� sprijini �i eu 

amendamentele colegilor mei Români, eu îns� nu admit aceasta, ci pe “na
�
iunea politic� 

maghiar�”o consider de “complexul” tuturor na
�
ionalit��ilor din patrie, între cari  �i elementul 

maghiar formeaz� numai “na
�
ionalitate.” Dup� Gozsdu ,Fr. Deák a constatat corectitatea 



defini
�
iunii lui Gozsdu, ceea ce îns� ast�zi nu mai vor s� recunoasc� Maghiarii, nici chiar 

fo�tii deaki�ti. Pentru aceasta cuvîntare l-a luat la goan� jurnalistica român�, �i cuvîntul 
“Complex”, folosit în batjocur�, era identic cu Gozsdu pîn� dup� moartea lui, cînd cu 
testamentul s�u a dovedit aceea, ce deseori accentua în via

��, cînd amicii îl reflectau la 
expector�rile ziarelor exclamînd: “Dup� moartea lui vor vedea ei cine a fost Gozsdu !”128 

     Acest incident din via
�
a politic� a lui Gojdu a fost uneori interpretat exagerat de adversari 

sau chiar de istorici. Indiscutabil, Gojdu a fost un adept al apropierii româno-maghiar�.  
Teodor Ne�, în cartea sa Oameni din Bihor, Oradea, 1937, scria: “Obiectivul practic �i imediat 
al luptelor lui Gojdu a fost g�sirea unui fel de a tr�i cu ungurii.” �i ad�uga: “Gojdu nu a 
în
�
eles nici o clip� s� priveasc� pasiv dizolvarea na

�
ionalit��ii române în na

�
iunea maghiar� 

dominant�.” 
      Tot Teodor Ne� a scris un studiu intitulat Figuri Bihorene, ap�rut în revista Familia, unde 
descrie în felul urm�tor epoca în care a activat Gojdu: 
      “Perioada na�ionalismului oportunist: 1848-1881. Reprezentan

�
ii acestei perioade sunt: 

Emanuil Gojdu, stegarul curentului, Aloisiu Vlad de Seli�te, Sigismund Pop de �omcuta 
mare, Alexandru Roman �i Partenie Cosma. În jurul lor se grupau osta�ii f�r� grada

�
ii care 

luptau dup� acela�i plan. Ideologia politic� a perioadei acesteia se rezuma în teoria 
“complexelor” despre patrie �i na

�
iune. Na

�
iunea era o fic

�
iune, era complexul tuturor 

na
�
ionalit��ilor coordonate ca valoare politic�. Nici o na

�
iune, deci nici poporul maghiar, n-

avea dreptul la o asupritoare hegemonie fa
�� de na

�
ionalit��i. Din egala valoare politic� a 

na
�
ionalit��ilor rezult� ca un corolar imperativ, egala îndrept��ire cultural� �i economic� a 

tuturor neamurilor din Ungaria. Lupt�torii recunosc integritatea teritorial� a Ungariei; 
recunosc �i unirea Ardealului cu Ungaria, de�i aceasta s-a s�vîr�it neîmplinindu-se unele 
forme legale, încît Ardelenii în�i�i au dreptul de a contesta legalitatea unirii din punctul de 
vedere al dreptului public. În jurul acestei concep

�
ii centrale, f�urite de Em. Gojdu, se 

rînduiesc vederile celorlal
�
i lupt�tori, ab�tîndu-se unii la stînga (Alosiu Vlad), care preconiza 

sistemul federativ de stat, în care Românii ar alc�tui o provincie autonom�; al
�
ii (Sigismund 

Pop) se ab�teau spre dreapta, admin
�
înd Budapestei o mai mare putere politic�, decît cea 

rezultat� din concep
�
ia complexist�. 

      Liderii acestei perioade, dup� irosirea energiilor în lupta apucat�, s-a topit – cu excep
�
ia 

lui Partenie Cosma, - în tab�ra anonimilor resemna
�
i. Cu iluziile zdren

�
uite, cu concep

�
iile 

sf�rîmate de pumnul de fier al guvernului distrug�tor de na
�
ionalit��i, cu sentimente pacinice 

în�elate, s-au retras la o slujb� de stat. Fe
�
ele obidite, încadrate în argintul p�rului albit, 

oglindeau – ca amurgul de toamn�, - o lumin� trist�, aproape glacial� a luptelor aprinse, 
purtate pentru neam în apogeul puterii lor combatante. Am�gi

�
i, Em. Gojdu �i Nic. Zsiga 

instituesc celebrele funda
�
iuni pentru conservarea neamului prin cultur�; Partenie Cosma trece 

în tab�ra ultrai�tilor, ajungînd pre�edintele partidului na
�
ional român, înfiin

�
at în 1881; Al. 

Roman se izoleaz� la catedra sa universitar�, pîn� unde nu se mai aude z�ng�nitul armelor de 
pe arena politic�; iar ceilal

�
i duc via

�
a de magistra

�
i ori pensionari de stat, în suflete cu palide 

amintiri, tincturate cu sentimente elegice.”129 

      Emanuil Gojdu decep
�
ionat  de “cavalerismul maghiar”, în 1868 s-a retras din via

�
a 

politic�, în 1869 a fost numit jude la Curtea Suprem� a Ungariei. 
       
        
       
 
       



Filantropul Emanuil Gojdu i tineretul studios 
 
 

Cercurile literar-culturale ale studen�ilor români din capitala Ungariei 
 
      “În primele decenii ale secolului al XIX-lea, num�rul celor care frecventau �colile înalte 
din Italia, Germania, Austria, Ungaria �.a. era în plin� cre�tere. Faptul dovedit de cifra relativ 
ridicat� a intelectualilor români cu titluri academice din anii imediat urm�tori revolu

�
iei. Lista 

întocmit� în 1849 la cererea Cur
�
ii vieneze cuprinde 346 de intelectuali români, dintre care o 

bun� parte trecuser� prin �coli înalte. Mul
�
i din ace�tia studiaser� la Viena �i la Pesta. Pe lîng� 

studiile propriu-zise, studen
�
ii români desf��urau aici o activitate larg� în scopul cultiv�rii 

limbii �i literaturii române. Ei î�i manifestau dorin
�
a de a suplini prin propria lor activitae ceea 

ce nu g�seau în Transilvania �i, cu atît mai mult, în cele dou� metropole. Sprijini
�
i de coloniile 

române�ti de aici, tinerii studio�i vor crea în Viena �i Budapesta veritabile “universit��i” de 
limba �i literatura român�.”130 

      Înc� de la sfîr�itul secolului al XVIII-lea, la Pesta se desf��oar� o activitate cultural� 
româneasc� mai întîi sub form� religioas�, apoi, treptat, primind un pronun

�
at caracter 

na
�
ional. S-a înfiripat o mi�care cultural� �i na

�
ional� româneasc� avînd în frunte pe corifeii �

colii Ardelnee. Odat� cu cre�terea coloniei române, precum �i a num�rului studen
�
ilor, Buda �i Pesta devin un focar de r�spîndire a unor idei îndr�zne

�
e în lupta pentru afirmarea na

�
ional�. 

Baza material� pentru sus
�
inerea culturii române�ti din capitala Ungariei o asigur� colonia 

macedoromân�. 
      Prin anii 1820, Damaschin Bojinc�, Pavel Vasici, Paul Iorgovici, Eftimie Murgu, studen

�
i, 

se adunau în casa parohului român de la biserica Greco-valah� Ioan Teodorovici, împreun� cu 
al
�
i colegi. Acest cerc îl mai frecventa �i al

�
i români din cercul coloniei macedoromâne ca: 

Emanuil Gojdu, Atanasie Grabovsky, �tefan P. Niagoie, Constan Lecca, Zaharie Carcalechi. 
      În 1844, studen

�
ii români din capitala ungar� trec în mod practic la organizarea într-o 

societate literar�, ceea ce prilejuie�te studentului Ioan Thomici o exploziv� scrisoare c�tre 
George Bari

�
iu. El anun

�� întemeierea unei societ��i “pentru mi�carea literaturii române�ti”, 
de c�tre studen

�
imea din Pesta, dup� exemplul dat de studen

�
imea român� din Oradea. Roag� 

pe Bari
�
iu s� lanseze un apel prin pres� pentru sprijinirea societ��ii. 

      Efortul de asociere într-o organiza
�
ie cu caracter cultural �i politic este prezent �i la 1848. 

Spre sfîr�itul lunii august se consfin
�
e�te oficial realizarea unit��ii deputa

�
ilor �i a celorlal

�
i 

frunta�i �i studen
�
i români afl�tori în Pesta, într-un club politico-na

�
ional-cultural cu numele 

Societatea na� ional� român�. Societatea ia na�tere le 22 august 1848. Ea s-a constituit sub 
pre�edin

�
ia lui Andrei �aguna. Printre membri îl g�sim �i pe Emanuil Gojdu . Ziarul Amicul 

poporului, editat de Sigismund Popp în 1848 la Pesta, public� în num�rul 14, Statutele 
Societ�� ii Na� ionale din Pesta, în 26 de puncte, unde se spunea: “Membru ordinariu poate fi 
oricare român care se va învoi cu scopul Societ��ii �i pl�te�te o cotiza

�
ie de 5 florini, iar 

pentru calitatea de “patron” al Societ��ii, 50. Societatea are un pre�edinte, un vicepre�edinte, 
doi notari, un preceptor �i un econom. Scopul ei era “binele de ob�te al Patriei �i înaintarea 
interesurilor române”. Pentru aceasta “So

�
ietatatea va 

�
ine toate foile politice, literare, 

economice, comerciale �. a., iar dincele de alte limbi cîte-i vor fi prin putin
��” (p.24.), apoi “se 

va nevoi, dup� putin
�� a înfiin

�
a �i o bibliotec�, pe cît se poate mai româneasc�, cu c�utare 

mai ales la literature nou�”. 
      În afar� de pre�edintele �aguna, Societatea are un vicepre�edinte, Teodor Serb, �i doi 
secretari (notari): Vincen�iu Babe� �i Petru Farchici. Societatea ar fi dorit s� înfiin

�
eze un 

organ de pres� independent ceea ce nu i-a reu�it. 



      În preajma revolu
�
iei de la 1848 studen

�
imea român� a reu�it s� închege un cerc de 20-30 

de tineri, sub denumirea Adunarea studen� ilor români la Universitatea din Pesta, în frunte cu 
Iosif Popescu. Printre membri se num�ra �i Vincen

�
iu Babe�. Evenimentele din 1848-49 va 

pune cap�t acestor încerc�ri.131 
  
 

Încerc�rile lui Gojdu pentru  constituirea liceului românesc din Lugoj 
 
            “Factorii economici �i sociali specifici au contribuit ca în Banat, Cri�ana, Maramure�, 
care f�ceau parte din regatul Ungariei, s� se formeze o burghezie român� mai puternic�, mai 
avut�. Exponen

�
ii burgheziei de aici nu erau reprezentan

�
i numai de intelectualitate, ca în 

Ardeal, ci �i de mari comercian
�
i, bancari, ac

�
ionari, func

�
ionari ajun�i în administra

�
ia 

superioar� �i în aparatul juridic. Reprezentan
�
ii acestei burghezii din care f�cea parte �i 

Emanuil Gojdu, doreau însc�unarea rînduielilor democratice care s� asigure libertatea, 
egalitatea �i dezvoltarea tuturor popoarelor de pe teritorilul Ungariei, cerînd totodat� folosirea 
limbii române în administra

�
ie �i �coli, asigurarea autonomiei biserice�ti, promovarea �colii �i 

culturii poporului român.”132  Folosind înalta func
�
ie de comite suprem al Cara�ului, în 

prim�vara anului 1861 a ini
�
iat ac

�
iunea de ridicare a unui liceu românesc la Lugoj. Lipsa unui 

num�r de intelectuali-func
�
ionari români, l-au încredin

�
at pe Gojdu de necesitatea stringent� 

de a crea prin toate mijloacele posibile, o p�tur� masiv� �i bine preg�tit� de intelectuali care s� 
poat� ocupa cele mai înalte func

�
ii în administra

�
ia de stat, ca �i pe aceast� cale, s� poat� servi 

interesele na
�
iunii sale. Pentru înfiin

�
area liceului el a donat 2.000 de florini, organizînd �i alte 

dona
�
ii, iar pentru des�vîr�irea ac

�
iunii întreprinse a cerut guvernului maghiar un ajutor de 

18.000 de florini, dar n-a ob
�
inut nici un ajutor. Deák Ferenc i-a sugerat ajutorul celorlalte 

comitate. Despre aceast� ini
�
iativ� se relateaz� în presa vremii: 

 
Rela�iunea 

Comisiunei denumite în cauza înfiin�îndului gimnaziu românesc 
din Lugo�iu 

 
      Comisiunea denumit� în cauza înfiin

�
îndului gimnasiu românesc adunîndu-se dup� 

în
�
elesul decoziunii sub Nr.544 sub pre�edin

�
ia Ilustritatei Sale Dlui E m a n u i l  G o z s d u  

comite suprem, ar�ta rela
�
iunea sa din �edin

�
a din  3. Septemvre 1861 precum urmeaz�. 

      Comisiunea denumit� în cauza înfiin
�
îndului gimnaziu român, adunîndu-se dup� în�elesul 

deciziunei comitatense din (. Aufust a.c. Nr.544 sub pre�edin
�
ia Il. Sale Domnului Emanuil 

Gozsdu comite suprem, ca s� se sf�tuiasc� în privin
�
a agendelor mai urginte �i de lipsa pentru 

înaintarea cauzei înfiin
�
îndului gimnaziu român, face urm�toarea rela

�
iune c�tre comitetul 

comtatens. 
      Il. Sa Dl comite suprem deschizînd în persoan� ca �i prezide a �edin

�
ei comisiunii, 

refereaz�, c� deoarece prin ceciziunea sub Nr.544, în cauza institutului român, a fost 
îns�rcinat, ca spre înmul

�
irea funda

�
iunii s� strîng� eoerte marinimoase în cercul tablei 

magna
�
ilor �i al reprezentan

�
ilor la diet�, a vorbit cu ambii pre�edin

�
i ai caselor înc� mai 

nainte de a fi primit deciziunea din partea comitatului, �i aceia primir� bucurie �tirea despre 
înfiin

�
area unui gimnaziu român; îns� dore�te aceia m�rturisire, cu numai o �edin

�� vor 
�
inea 

casele, �i în aceea va fi cuvîntul numai despre dizolvarea dietei, �i exprimar� p�rerea de r�u, 
c� cu acea ocaziune nu se pot face colecte pentru institutul român. 
      Il. Sa Dl comite suprem, împ�rt��i despre înfiin

�
area acestui institut na

�
ional, pe cale 

privat� �i cu Dl Francisc Deák, b�rbatul de încredere al Ungariei, care î�i d�du p�rerea, c� 
trebuiesc provocate oficios în numele comitatului Cara�iu toate jurisdic

�
iile din 

�
ar�, ca acele 

concurînd cu intrevenirea lor, s� adune oferte pentru înfiin
�
area proiectului gimnaziu român 



na
�
ional în Lugo�; - pentru ce Il. Sa propune, ca s� se fac� o provocare înfl�c�r�toare în 

numele comitatului, �i s� se adreseze din acest scop, c�tr� toate jurisdic
�
iile din Transilvania, �i aci anume s� se invite la oferte: Excelen

�
a Sa Dl. Alexandru �terca Sulu

�
iu mitropolitul 

Albei Iuliei, Es. Sa Dl. Andrei baron de �aguna eppul Sibiului, - Es. Sa dl. Haynald eppu 
catolic al Ardealului, �i Il. Sa Dl. Ioan Alexi, eppul Gherlei, apoi de sine se în

�
elege c� sunt de 

a se ruga pentru oferte spre scopul atins �i Il. Sa Dl. Dr. Alexandru Dobra eppul Lugo�iului, 
Es. Sa. Dl. Vasiliu Erdélyi eppul Oradei mari, precum �i Dnii episcopi catolici din Timi�oara �i Cianad, �i aceasta s� se considere de întregimea deciziunii sub Nr.544, în cauza institutului 
na

�
ional. 

      Propunerea aceasta a Il. Dale Dlui comite suprem, precum �i aceia a Dlui Alexandru 
Makay, ca s� se provoace deosebi comunele comitatului Cara�iu – ca acestea s� primeasc� pe 
sine o concure cu un ajutoriu anumit pe an din partea lor ca �i comune, �i s� se deoblige c�-l 
vor da pe viitoriu pentru totdeauna, respective pîn� cînd gimnaziul va veni în a�a pozi

�
iune, cît 

nu va mai avea lips� de ceva sprijinire – s-a primit cu unanimitate �i pl�cere din partea 
comisiunii, care î�i exprim� dorin

�
a, ca aceste provoc�ri cît mai curînd s� se efectueze – mai 

totodat� s� se  provoace �i alte personalit��i private cu autoritate �i popularitate – oridecare 
na

�
ionalitate – ca �i aceasta s� ajute întru adunarea colectelor. 

      Dup� aceasta Dl. Ioan Faur întîiul vici�pan de ordine propune, ca s� se fac� statute pentru 
gimnaziul român na

�
ional, �i din acest scop, Il. Sa Dl comite suprem, denumeasc� din 

membrii comisiunii o alt� subcomisiune, �i anume pe Dl Mihai Nagy canonic gr.cat., Ion 
Marcu protopop gr. n. U., Ioan Faur, Alexandru Atanasievici, Alexandru Makay �i 
Dr.Atanasie Marienescu pentru elaborarea statutelor pîn� la congrega

�
iunea viitoare, - dar 

totodat�, îns�rcineaz� pe Rsmul Dl. Mihai Nagy ca s� cî�tige gimnaziul din Blaj �i din Beiu�, 
iar� pe Rsmul Ioan Marcu, pe cele a gimnaziilor din Bra�ov �i Carlovi

�
, promi

�
înd �i Il. Sa c� 

va cî�tiga de la institutul reformat din Debrecen, pentru de a procede în formularea statutelor 
dup� o orientare, �i pa�i mai siguri. 
      Tot Spectab. Dl întîiul vici�pan propune c� mai întîi ar fi ca s� se hot�reasc� caracterul 
gimnaziului, �i pofte�te, ca - servindu-se de supremul scop, �i ultima tendin

��, caracterul de 
“gimnaziu român na

�
ional s� se adauge �i caracterul confesional, prin numirea de r�s�ritean – 

în urmare s� fie “gimnaziu român na
�
ional r�s�ritean”. 

      Motivele atinsului Domn, �i membrilor de aceasta p�rere sunt: a) pentru c� oricare institut 
în 

�
ar� are �i caracter confesional, �i guvernul trebuie s� fac� provocare, ca s�-i d�m �i 

caracter confesional. – b) pentru c� mul
�
imea locuitorilor în comitat �i în Banat sunt r�s�riteni, �i fiind sili

�
i a-i da caracter confesional nu poate s� fie decît r�s�ritean. C) pentru c� acela, 

care face ofert, dore�te s� �tie la ce institut d� banii s�i. Dar altmintrelea ideea de un institut 
na

�
ional, e înc� o idee nou� la noi, �i mai cu greu va putea str�bate decît a�a institute ca �i cari 

asemenea se mai afl� înc� au caracter �i confesional. – poate veni îns� un timp critic, o criz� 
politic� – ca în trecutul decurînd – �i dac� are gimnaziul �i carater confesional biserica 
r�s�ritean� cu autonomia sa îl ia sub scutul s�u, �i de la aceasta nu-l poate r�pi nimeni. 
      La acest r�spuns Rsmul Dmnul Mihai Nagy, �i membrii de o p�rere, a) cînd s-a proiectat 
înfiin

�
area unui gimnaziu român, nu a fost vorba, decît de gimnaziu na

�
ional, �i to�i ca un 

suflet oferir� pentru gimnaziu român na
�
ional. – Ce se atinge de condi

�
iunea pus� a treia de la 

protocol, ca s� fie �i “r �s�ritean” – oferatoriul î�i poate retrage ofertul. – b) prin carater 
confesional, mult ajutoriu ar cade de la acest gimnaziu. c) �i de ar veni un timp critic, ca 
comitatul s�-�i piard� autonomia, în contra puterii fizice, �i absolutistice, nu se poate opune 
nimeni, �i-l r�pe�te, sau se amestec� în cauzele institutului dup� pl�cere. – d) acest institut 
trebuie s� fie a na

�
iunei întregi, ca s� avem speran

�
a, c� în viitor va deveni de o academie 

român�, �i altele. 
      Membrii comisiunei înt�rind sau r�sturnînd aceste dou� p�reri diverse pentru carcaterul �i 
de confesional, se v�zu de lips� de votare, �i Il. Sa primind voturile a aflat c� Dnii Mihai 



Nagy, Basil Stoian, Jova Popoviciu, Costa Popoviciu �i Dr. Marienescu votar� pentru 
“gimnaziu român na

�
ional”; - �i ace�tia cerur�, c� a�a s� se a�terne la consiliu, �i numai în 

cazul cînd consiliul ar face sila de-ai da caracter confesional, s� se ia chestiunea aceasta 
înainte, - iar� Dnii Ioan Faur, Bela Szende, Alexandru Atanasievici, Demetriu Popavi

�
ia, Ion 

Marcu, - J. Liszka �i Alexandru Makay �i-au dat votul ca s� fie “gimnaziu român na
�
ional 

r�s�ritean”. 
      Aflîndu-se voturile împ�r�ite, pe de o parte cu majoritate, Il. Sa f�r� a mai vota, a 
pronun

�
at votul majorit��ii de înving�toriu, ca adec� s� fie “gimnaziu român na

�
ional 

r�s�ritean”, - �i în acest mod s� se refereze opiniunea comisiunii c�tre comitetul comitatens. 
      În fine Domnul Mihai Nagy pretinde, ca �i votul minorit��ii s� se ieie în protocol. 
 

D e c i z i u n e 
 
      Rela

�
iunea comisiunii din �edin

�
a din 3. Sept. în cauza gimnaziului român adresat� c�tr� 

comitetul comitatens, �i referirea Il. Sale Dlui comite suprem Emanuil Gozsdu cumc� a vorbit 
în interesul înfiin

�
îndului gimnaziu român na

�
ional cu ambii pre�edin

�
i ai caselor din diet�, �i 

cu Dl Francisc Deák, precum �i aceea, cumc� s-a denumit o subcomisiune pentru elaborarea 
statutelor gimnaziele, se prime�te de �tire îmbucur�toare. 
      Ce se  atinge de acele propuneri ca s� se provoace toate jurisdic

�
iile din Ungaria �i 

Transilvania pentru a face oferte, precum �i to�i anumi
�
ii preaînal

�
i b�rba

�
i ai bisericillor 

diferite, asemena �i alte personalit��i private �i deosebi comunele comitatului Cara�iu pentru 
un ajutoriu anual pentru totdeauna, �i respective pîn� nu va mai avea gimnaziul lips� de 
sprijinire, comitetul comitatens ordineaz� ca aceste provoc�ri s� se efectueze cît mai curînd. 
      Comitetul comitatens, luînd la dezbatere deosebit�, �i de nou chestiunea caracteriz�rii 
gimanziului român na

�
ional �i din punct de vedere confesional, dup� o pertractare serioas�, �i 

înfocat�, s-a alipit cu majoritate îndoit� c�tr� p�rerea majorit��ii din comisiunea pentru cauz� 
gimnaziului român na

�
ional, �i primind cu ponderozitate motivele aduse a�a în rela

�
iunea 

comisiunii, precum în decursul  pertract�rii chestiunii de caracterizare, a enun
�
at, �i decis c� 

gimnaziul s� se numeasc� “g i m n a z i u  r o m â n  n a 
�
 i o n a l  r � s � r i t e a n” �i pentru 

aceasta comitetul comitatens ordoneaz�, c� aceasta s� se pun� în protocolul comitatului 
Cara�iu, s� se împ�rt��easc� cu comisiunea gimnaziului pentru efectuarea circul�rii provoc�rii 
pentru oferte. 
                                                                                                    însemnat de 
                                                                                              Dr. M a r i e n e s cu 
                                                                                                     Vicenotariu133 
      În cele din urm�, datorit� neîn

�
elegerilor intervenite între ortodoc�i, care ar fi dorit un 

liceu pur ortodox, �i greco-catolici, care-l doreau mixt, ini
�
iativa a fost abandonat�. 

 
Comitetul pentru ajutorarea tinerilor juri �ti la Universitatea Pestan� 

 
      Emanuil Gojdu a r�mas în toat� via

�
a sa consecvent ideii  c� progresul na

�
iunii depinde de 

dezvoltarea culturii. A fost membru fondator sau ordinar a mai multor societ��i culturale. Ca 
membru fondator l-a ajutat pe prietenul s�u, Andrei �aguna, la constituirea societ��ii ASTRA 
din Sibiu la 1861. A ajutorat materialice�te mai multe �coli, biserici, societ��i na

�
ional-

culturale. Primele manifest�ri ale lui Gojdu pe linia st�ruitoare �i ascendent� de sprijin a 
culturii române�ti, le-a avut înc� de tîn�r. Numele lui apare printre primii abona

�
i �i 

colaboratori ai revistei lui Zaharia Caraclechi,  a Bibliotecii române�ti. A dat un ajutor 
substan

�
ial atît revistei amintite cît �i Calendarului românesc, tip�rit de �tefan P. Niagoie. 

      Una dintre remarcabilele etape din activitatea de mecenat a lui Emanuil Gojdu const� din 
organizarea Comitetului pentru ajutorarea tinerilor juri�ti de la Universitatea Pestan�, 



înfiin
�
at� în iarna anului 1861. Acest comitet a c�rui pre�edinte era chiar Gojdu, a lansat un 

apel c�lduros în Concordia �i în circulare nominale, c�tre înteaga popula
�
ie din Transilvania �i 

Ungaria, pentru a contribui, prin dona
�
ii, la înfiin

�
area unui fond de ajutoare a studen

�
imii 

române merituoase �i lipsite de fonduri, înscris� la Facultatea de Drept din Pesta.134 
      Apelul con

�
inea urm�torul text: 

 
Invitare 

 
      Na

�
iunea român� numai prin cultur� va putea ajunge la culmea acea a m�rirei sale, de pe 

care str�bunii no�tri a �tiut s�  s� insufle respectul lumei întregi, �i care acuma, cu dreapta 
renumera

�
iune pentru suferin

�
ele de 17 secoli, iar�-i comp�time�te. Numai atunci î�i va putea 

cuprinde locul cuvenit între popoarele Europei, dac� cu h�rnicia, cu puterea sa va �terge 
urmele triste l�sate pe fa

��-i prin vitregia timpurilor. – Numai atunci v-a reie�i înving�toare 
din luptele continue purtate pentru drepturile ei eredite de la str�mo�i îns� prin viclenia r�pit�, 
cînd va cre�te din sînu-�i b�rba

�
i rezolu

�
i de a-i sacra via

�
a pentru eluptarea drepturilor ei ! 

      Aceste cugete, aceste convingeri au condus pe comitetul mai în jos însemnat, cînd �i-a 
propus a face colecte de bani pentru ajutorarea juri�tilor lipsi

�
i de la Universitatea de Pesta; 

pentru ajutorarea acelor tineri români, cari nesperiîndu-se de nenumeratele piedice, cari le 
stau în cale, - luptîndu-se cu s�r�cia ce-i apas�, au prosperat în capitala 

��rii spre cercetarea 
Muzelor, cu scop de a putea fi cîndva tot atî

�
i ap�r�tori bravi ai na

�
iunei, tot atî

�
i lupt�tori 

pentru drepturile ei. 
      Cei mai mul

�
i dintre cetitorii acestor �ire vor �ti nezmintit, cît are s� se lupte un tîn�r 

român, pîn� ce ajunge la o stare înc�i încîtuva nedependent�, �i totu�i cu cea mai mare bucurie 
observ�m, c� din an se înmul

�
esc num�rul acelor tineri, cari f�r� ajutoriu, l�sa

�
i numai în grija 

lui Dumnezeu sfîntul, �i r�zimîndu-se pe h�rnicia gr�besc la �tiin�
ele mai înalte, alegîndu-�i 

mai cu seam� sfera juridic�, în care cuget� a putea face mai mare serviciu patriei �i na
�
iunii. 

     Tineri ca ace�tia merit� ajutoriul na
�
iunei, merit�, ca tot insul, care se afl� în o stare 

material� mai favoritorie, s� confereze dup� puteri la sus
�
inerea lor ! 

      Deci Comitetul susînsemnat î�i ia voia de a se adresa c�tre tot binesim
��roriul român cu 

rugarea, ca încît îl va ierta starea material� �i inima, s� sacrifice spre acest scop frumos din 
averea-i cî�tigat� o p�rticic�, s� prospereze spre ajutorarea acestei institu

�
iuni filantropice, 

avînd în înaintea ochilor, c� cu tot denariul, ce va da spre acest scop, �terge o lacrim� de pe 
fa
�
a trist� a unei comuni – a na

�
iunei, �i stîrne�te mul

��mit� fierbinte în inimia acelora, cari 
prin astea ajutoare se vor pune în stare de a se putea sacrifica cu trup cu suflet chem�rii, ce �i-
au ales. 
      Sumele adunate sunt de a se trimite sub adresa: Dl E m a n u i l  G o z s d u  (Nagyhid 
utcza Nr.4.) 
      Numele mare – a inimo�ilor contribuin

�
i, precum �i sumele se vor publica în “Concordia”. 

      Dat în Pesta 22. Noemvre. 1861. 
                                                                                          C o m i t e t u l 
                                                                             pentru ajutorarea juri�tilor lipsi

�
i 

                                                                                   la Universitatea de Pesta 
                                                                              Semnatu prin Ios. Popu notariu135 

 

      “G�sind o în
�
elegere aproape unanim� în rîndurile maselor popula

�
iei române�ti din 

Transilvania, Cri�ana, Banat, S�tmar �i Maramure�, �i mai ales în rîndurile intelectualit��ii 
sute de donatori se înscriu cu sume mai modeste sau mai substan

�
iale pe listele de ajutorare a 

comitetului. Sînt semnificative pentru în
�
elegerea rolului acestui Comitet r�spunsurile primite 

chiar personal de Emanuil Gojdu de la diferi
�
i organizatori ai anchetelor, ce transmit, 

adeziunea nu numai material�  �i spiritual� la aceast� ini
�
iativ� .(...) 



      Din nenum�ratele scrisori venite pe adresa Comitetului, mai din toate col
�
urile Ardealului, 

putem deduce anvergura ac
�
iunii ini

�
iate de Gojdu. Activitatea de propagand� dus� pentru 

constituirea fondurilor necesare ajutor�rii tinerimii studen
�
e�ti �i adun�rile populare 

�
inute în 

acest scop, au transformat întreaga ac
�
iune într-o adev�rat� mi�care a românilor, care au 

cuprins p�turi sociale diferite din mai toat� �ara.”136 
     S� spicuim din cîteva scrisori adresate Comitetului �i personal lui Emanuil Gojdu: 
      “Lîng� aceste �ire de scrisoare, al�turez, cu cuvenita onoare 101 florini, adec� una suta �i 
unu florini valut� austriac� din partea poporului bisericei r�s�ritene or�dene, pe sama 
studen

�
ilor români, mai s�raci, de la Universitatea din Pesta, dimpreun� cu lista, în care-�i 

înscrie numele conferatorilor; prin ajutoriu îns�, dar de adev�rat sim
�
 de iubire na

�
ional�, �i 

patriotic dat. 
      Dee Dumnezeu ca �i al

�
i confra

�
i ai no�tri, carie voesc, �i doresc înflorirea na

�
iunei 

române �i naintarea ei în cultur�, s� fac� �i mai mult, c�ci numai a�a va înflori na
�
iunea 

român�, �i va ajunge la epoca de aur, dac� fiii ei o vor sprijini. 
      A�a a zis odat� un b�rbat [este vorba despre Gojdu – n.n. - M. B.]din timpurile noastre, �i 
iubit fiu a Na

�
iunei române, c� numai acela tempu se poate numi... în care patri

�
i se întrecu �i 

cu îns��i a�a scedere a aduce jertf� pe altariul na
�
iunii, �i al patriei, atunci înflore�te patria, 

atunci înflore�te na
�
ia, �i cu dînsa pe stîlpul m�rirei �ed fiii patriei –( Biblioteca român�, 1830, 

partea III, pagina 32.)” (Oradea, 3 ianuarie 1862).137 
      “Noi în lista al�turat� subscri�ii locuitori din comunitatea Belin

�
i, cunoscînd lipsele cu 

care au de a se lupta tinerii no�tri pe la universit��ile �i �colile str�ine, �i iar� prev�zînd 
foloasele care le vom putea avea noi �i na

�
iunea întreag� dac� vom ajuta cu to

�
i s� ni se 

sporeasc� inteligen
�
a, contribuind fiecare dup� putin

�� am adunat suma de treizeci �i �ase de 
florini �i 40 krei

�
ari vechi austrieci care trimitîndu-o Domniei Tale [lui Gojdu – M. B.] ca 

pre�edintelui comissiunei în cauza ajut�rii studen
�
ilor s�raci, rug�m pe onorata comissiune a 

împ�r�i �i micul nostru dar între tinerii lipsi
�
i dup� cum va afla a fi mai bine. 

      Primi
�
i totodat� o slutare fr��easc� de la conna

�
ionalii Dvoastre cari v� poftesc mult spor �i 

ajutoriu din toate p�r�ile.” (Belin
�
i, 1 februarie 1862)138 

      “(...) din zel na
�
ional fac colecta prezent� pentru ajutorimea tinerilor români lipsi

�
i de la 

Universitatea pestan�; suma 15 fl. 10 cr.v.austr. se expedieaz� în zilele acestea prin O. D. 
Nicole Ribaroviciu (Adminis.) Illustritatei Sale Dlui Emanuel Gozsdu ca prezide comitetului 
pentru ajutorarea acestor tineri, pe lîng� comitiva urm�toare. 

Ilustre Domnule ! 
      Contribuen

�
ii subscri�i din comuna Saágh v�zînd necesitatea cu care au a se lupta tinerii 

no�tri pe la universit��i �i �coli str�ine, dar �i �tiind c� numai cu puteri �i sacrificînd fiecare 
dup� putin

�� vom putea ajunge un viitor mai fericit; suma de 15 fl. 10 cr.v.austr. o trimit D-
tale ca prezidelui comisiunei spre ajutorarea tinerilor pauperi a�a dar� rug�m pe onorata 
comisiune a împ�r�i micul nostru don dup� circumstan

�
ii.” (Saágh, 9 martie 1862)139 

 

      Cu timpul, din acest  fond s-au acordat burse �i studen
�
ilor de la alte facult��i. Printre 

beneficiari s-au num�rat �i studen
�
i maghiari �i sîrbi. Gojdu î�i exprima dolean

�
a, de a se 

adresa cu un apel �i p�turilor neromâne�ti. “Comitetul format ini
�
ial pentru ajutorarea 

studen
�
ilor de la facultatea de drept î�i pierde chiar la propunerea lui Gojdu, caracterul 

exclusivit �i din aprilie 1862 g�sim al�turi �i studen
�
i la medicin�, veterinar� �i silvicultur�, 

ajuta
�
i din fondurile Comitetului. Prin acordarea sumelor fixate, Gojdu urm�rea pe lîng� 

simplu fapt de ajutorare a studen
�
imii �i încurajarea �i stimularea unei preg�tiri profesionale 

cît mai temeinice a tinerilor. Pentru ob
�
inerea ajutorului, studen

�
ii trebuiau s� depun� al�turi 

de cerere, un certificat de pauperitate �i o dovad� de calificativele ob
�
inute la examen. 

Men
�
ion�m acest lucru deoarece aceste dou� cerin

�
e, lipsa de posibilit��i materiale �i în 



special buna preg�tire, constituie �i vor constitui �i peste opt ani cerin
�
ele de baz� �i în cazul 

solicit�rii burselor de la Funda
�
ia Gojdu.”140 

      Comitetul, în ciuda faptului c� s-au adunat colecte din multe localit��i, nu întotdeauna 
dispunea de fondurile necesare. Din protocoalele Comitetului (v. Anexe) reiese, c� însu�i 
pre�edintele î�i exprima “mirarea �i p�rerea de r�u, c� a�a pu

�
ini bani încurg, �i c� de ar curge 

tot a�a de rece lucrul, nu merit� ca s� existe comitetul”. Scepticismul motivat al lui Gojdu va 
fi înl�turat prin intermediul unui nou “apel c�tr� na

�
iune” pentru a sprijini, “cu c�ldur�”, 

ini
�
iativa comitetului, deoarece o nereceptivitate ar fi determinat “mai mul

�
i tineri.... a p�r�si �coalele”, ceea ce ar fi anulat par

�
ial rosturile comitetului. 

      Între membrii Comitetului g�sim nume binecunoscute. Pe baza protocoalelor cunoscute 
reiese c� membrii comitetului erau: Gavril Mihali, Ioanichiu Miculescu, Ioachim Mure�ianu, 
Vasile Bogdan, Alexandru Roman, Iacob Mure�ianu, Sigismund Pop, George Popa, Simion 
Popovici, D. Ioanescu. Ca notari au func

�
ionat: Partenie Cosma �i Iosif Vulcan.141 

 

      Emanuil Gojdu este unul dintre membrii fondatori ai �colii de Arte �i Meserii din 
Budapesta, deschis� la 1846, institu

�
ie care în 1871 va deveni Universitatea Tehnic� Regal� 

Maghiar�.142  În 1862 studen
�
imea român� din Pesta îl sprijin� cu bani pe viitorul pictor 

Nicolae Popescu sosit în capitala Ungariei pentru studii. Acesta este recomandat lui Emanuil 
Gojdu care, în calitatea sa de membru fondator al �colii de Arte �i Meserii, intervine cu toat� 
autoritatea �i Nicolae Popescu este înscris la cursuri. Un fost student bihorean î�i reaminte�te 
despre acest fapt în paginele Viitorulului din Pesta, în felul urm�tor: 
      “...Nu pot a nu-mi aduce aminte de o alt� fapt� frumoas�, umanitar� a tinerilor români din 
Budapesta, care revars� o lumin� foarte favorizat� pentru cugetele �i sim

��mintele lor. 
      A venit odat� de la Timi�oara un tîn�r român la Partenie Cosma, ac�rui cvartir era primul 
“Hotel” al tinerilor veni

�
i la Pesta, spunînd, c� el este pictor �i ne mai avînd ce s� înve

�
e la 

Timi�oara, ar dori s� se perfec
�
ioneze în arta picturei la Conservatoriul de pictur� din 

Budapesta. S�rac cum era, f�r� nici un cruceriu în pung�, tîn�rul nostru fu primit cu mare 
bucurie, aflînd pe un tîn�r român pe o alt� carier� de art�, pe care pîn� acuma n-a umblat nici 
unul. 
     Acest tîn�r a fost  N i c o l a e  P o p e s c u.   
     Partenie Cosma, care vorbea pu

�
in, dar f�cea mult pentru colegii s�i tineri români, a �i 

f�cut deloc o colect� spre ajutorarea acestui tîn�r talentat; apoi a mijlocit prin E m a n u i l 
G o z s d u , ca Popescu s� capete instruc

�
iune gratuit� în C o s e r v a t o r i u. Aceasta îns� nu 

era destul pentru sus
�
inerea lui Popescu. Cosma deci a f�cut, ca fiecare jurist român, fie a fi 

fost oricît de s�rac, s-a deoblegat a da pentru Popescu 50 cr. la lun�, prin ce  p i c t o r u l  
nostru devenise la un ajutoriu lunar de circa 24 fl., iar cvartir avea la Partenie Cosma. 
      Popescu, f�cîndu-�i studiile cu mult� sîrguin

��, timpul s�u liber l-a folosit pentru facerea 
unei icoane biserice�ti intitulat�  “Î n t o a r c e r e a  l u i  S a u l”  �i acest prim op frumos al 
s�u un concept independent, l-a oferit tinerimei române din Budapesta, în semn de 
recuno�tin��, tinerii îns�, voind a p�stra aceasta icoan� frumoas� cu culori în ulei, au donat 
asemenea în semn de adev�rata stim� reveren

�
ia Dlui Ioanichie M i c u l e s c u, care �i ast�zi 

p�streaz� în od�ile sale primul op a renumitului pictor român N i c o l a e  P o p e s c u. 
      El abia dup� un an �i jum�tate �i-a finit studiile sale în Pesta, avînd a le continua la Viena. 
Ei bine ! dar de unde paralele necesarie ? 
      Partenie Cosma a �tiut s� ajute �i aicea. El adec� v�zînd la doamna Haica, soacra Dlui Dr. 
Aurel Maniu portretul scobit în o

�
el a lui Mihai Viteazul, a cerut acest portret frumos spre a-l 

putea întrebuin
�
a spre un scop filantropic. 

      Cosma a �i f�cut contract cu renumitul sculptor din Pesta, Rohu, spre a decopia portretul 
lui Mihai Viteazul în cel pu

�
in 1000 de exemplare �i s�-l �i p�reasc� pe hîrtie fin�. – Aceasta 

s-a �i realizat peste cîteva s�pt�mîni, �i – lumea român� din Budapesta fu inundat� cu portrete 



d-alui Mihai Viteazul, constînd exemplariul 1 fl. v. a. �i a avut o trecere atît de mare, cît din 
venitul curat pictorului nostru i s-a dat succesive aproape la 700 fl. ajutoriu, care i s-a trimis la 
Viena. 
      Încît �tiu eu, pe pictorul nostru, care f�cuse deja progres admirabil în arta de pictur�, în 
Viena l-a luat sub scutul s�u B. G. P o p o v i t s, comerciant de nume bun �i român zelos. De 
la Viena s-a dus apoi Popescu la R o m a pe spesele mecenatului s�u, M o c i o n i, de unde �i 
reie�i ca  a r t i s t  a d m i r a t  de la care �i la expozi

�
ia universal� din Viena la anul 1873 au 

fost expuse dou� icoane minunate, admirate �i binecuvîntate chiar de c�tr� Sfin
�
ia Sa Pi u  a l  

IX. Papa de la Roma. Prin moartea lui grabnic� urmat� pe la anul 1878, românii au pierdut în 
Popescu un luceaf�r puternic de pe orizontul artei de pictur�. 
      Vede

�
i, cum lucrau �i cum se însufle

�
eau înainte de 25 ani tinerii români din Budapesta 

pentru tot ce era frumos, nobil, folositor �i na
�
ional ! “143 

 
Rela iile lui Emanuil Gojdu cu tinerii de la Societatea “Petru Maior” 

 
      Ideea înfiin

��rii unei societ��i – care s� strîng� �i s� apropie pe to
�
i studen

�
ii români de la 

universitatea din Pesta – e reluat� în anul 1859 de vreo 30-35 de studen
�
i în frunte cu Atanasie 

M. Marienescu, Ion Marin �i Partenie Cosma. Ace�tia s-au adunat, ca �i de alt� dat�, la 
cafeneaua Carol din strada Uri spre a dezbate problemele legate de acest deziderat. Ideea se 
cristalizeaz� în anii urm�tori. Printre ini

�
iatori îl întîlnim pe Iosif Vulcan, venit de la Oradea, 

care avea o oarecare experien
�� acumulat� la conducerea “Societ��ii de leptur�“ de acolo. 

Proiectul prime�te contururi precise în anul 1861, prin munca sus
�
inut� de Vulcan. La 9 

februarie 1862 studen
�
ii hot�r�sc întemeierea societ��ii alegîndu-l ca pre�edinte pe Iosif 

Vulcan, c�ruia i s-a încredin
�
at sarcina de a întocmi �i statutele societ��ii asistat de o comisie 

format� din Mihai Be�an, Iosif Illovits, Ion Iovi
�
ia, Teodor Man �i Ioan Nichita. 

      Inaugurarea societ��ii are loc la 20 februarie 1862, cînd cu o votare secret� s-a ales primul 
comitet al societ��ii “Petru Maior”: Partenie Cosma pre�edinte, Ioan Nedelcu vicepre�edinte, 
Iosif Vulcan �i �t. Perian de notari, Iosif Illovits casier �i Saba Fercu bibliotecar. 
      Dup� 25 de ani de la constituirea Societ��ii “Petru Maior” un fost student, semnînd 
Bihoreanul, în paginile Viitorului astfel scrie despre începuturi: 
      “Tinerii români de la universitatea din Budapesta, înainte de 25 ani, au fost foarte activi în 
toat� direc

�
iunea. Ei au sim

�
it necesitatea d-a se ocupa serios nu numai cu studiul juridic, ci �i 

cu cultivarea limbei române �i cu înv��area limbelor romanice. Erau între noi unii, mai vîrtos 
cei din Biharia �i Arad, cari foarte r�u ori nimic nu �tiau vorbi române�te, fiind crescu

�
i de 

mici tot la �coale maghiare. Pe ace�tia seniorii no�tri, în frunte cu Dr At. Marienescu, i-au luat 
la trei parale, li-au procurat �i dat c�r�i, jurnale române�ti spre a putea înv��a limba literar�. �i 
tinerii no�tri f�cur� în pu

�
in timp un sporiu atît de mare, cît chiar ace�tia au început în 

Budapesta a edita o foaie româneasc� scris� cu mîna care s� dedea din mîn� în mîn� spre 
cetire. Aceasta foaie avea un con

�
inut mai vîrtos beletristic �i umoristic (caricaturile cele mai 

nimerite le f�cea George Ardelean), din care apoi mai tîrziu, v�zîndu-se tinerimea înt�rit� 
spiritualmente, a r�s�rit jurnalul beletristic “A u r o r a  R o m â n �”  sub redac

�
iunea 

nominal� a Dlui Ioanichie M i c u l e s c u. Spre caracterizarea timpurilor de atuncea este 
destul de a men

�
iona numai atîta, c� de exemplu Iosif V u l c a n  cînd a venit la Budapesta 

(1859), foarte r�u vorbea române�te, �i în urm� se f�cu cel mai activ literat �i jurnalist român; 
Mihai Be�an în Budapesta înv��ase române�te din fundament, �i apoi a scris pentru 
“Concordia”, “Telegraful român”, �i “Aurora român�”, articole politice fulminante, 
dimpreun� cu Titu Ha

�
eg �i Partenie Cosma au f�cut studiu �i din limba francez�, Ioan Man 

înv��ase italiene�te, iar cu un an mai tîrziu Saba Fercu s-a apucat de limba spaniol�. B�n��enii 
tot cî

�
i erau au înv��at fran

�
uze�te, pe cînd Alexandru Mocioni, fire�te prin educa

�
iunea sa de 

acas�, era perfect; iar Dr At. M. Marienescu foarte înaintat în aceast� limb�. 



      Va s� zic�; juri�tii români de atuncea nu s-au îndestulit numai cu studiile academice, ci pe 
lîng� ocupa

�
iunile, ce le aveau în diferite cancelarii ale advoca

�
ilor, mai aveau timp de a se 

ocupa �i cu studiile limbilor romanice, de cari e mare trebuin
�� în via

�
a practic�. 

       Toate acestea îns� n-au putut alina din destul setea tinerilor români pentru progresul 
spiritual. Ei au sim

�
it lipsa de conveniri literare, �i a�a se întrunir� în cvarterul lui P a r t e n i e 

C o s m a  într-o societate literar�, la început privat�, sau cum îi zicea: secret�, care mai tîrziu 
s-a f�cut public� sub numele de “S o c i e t a t e a  P e t r u  M a i o r”, �i care exist� �i ast�zi 
în Budapesta. În aceasta societate tinerii no�tri tot la dou� s�pt�mîni care de care emula cu 
cetirea operatelor proprie beletristice în limba român�, acestea apoi se predau altora spre 
criticare, ceea ce se cetea în �edin

�
a urm�toare. 

      Secret îns� n-a putut r�mîne mult timp aceasta societate. Ea din îndemnarea Dlui A l e x a 
n d r u  R o m a n, fiindc� tinerimea mult se interesa de aceste �edin

�
e �i avea deja �i o 

bibliotec� tot în cvarterul lui Partenie Cosma, - esmise o comisiune de trei, constatorie din 
Iosif Vulcan, Mihai Be�an Teodor Man spre elaborarea statutelor societ��ii. Proiectul fu 
dezb�tut �i definitiv stabilit în adun�rile tinerimei, �i aceste cu o rugare separat� Mihai Be�an, 
Ioan Iovi

�
a �i Teodor Man (dac� mi-aduc bine aminte) le-au prezentat Dlui profesor de la 

universitate K o n e k, care pe acel timp era totodat� �i decanul facult��ii juridice. Aceste 
statute subcernute din senatul profesorilor academici la locotenen

�
a reg. din Buda, au adormit 

în Domnul pe mai mul
�
i ani în arhiva Locotenen

�
ei, c�ci întrevenind iar� provizorie, 

st�pînitorii de atuncea, str�ini de orice mi�care na
�
ional�, �i crescu

�
i în �coala conservativilor, 

nu voiau odat� cu capul a concede dreptul de publicitate pentru societatea “P e t r u  M a i o 
r”, (c�ci deviza nu mai era “p ro g r e s” �i “l i b e r t a t e” ci s u p r i m e r e) cugetînd fire�te, 
ca din aceasta societate nevinovat� va r�s�ri arborele unei “Daco-Românie”, un grelu�, care 
chiar �i ast�zi umbla gîd�le ererii unor jurnali�ti �i politici maghiari. 
      Cînd îns� Zichy Herman devenise Cancelariu aulic al Ungariei în locul conservativului 
Forgách: ie�i la lumin� �i statutul tinerilor români �i fiind prov�zut cu clausula de înt�rire mai 
înalt�, s o c i e t a t e a “P e t r u  M a i o r” d e v e n i  p u b l i c �, �i ea tr�ie�te ca atare pîn� 
în ziua de ast�zi. Va s� zic�: primul fundament al acestei societ��i s-a depus înainte de p�trar 
de secol prin juri�tii români de atuncea. 
      Fire�te, ca în asemenea împrejur�ri spiritul na

�
ional al tinerilor români începuse a se 

dezvolta cu toat� puterea, românii, ca atari, au voit s� r�mîn� români pe lîng� toate 
suprim�rile venite chiar �i din partea Colegiului academic al profesorilor. Românii v�zînd 
delaturat� limba român� �i în biserica greceasc�-româneasc� din Budapesta, care �i pîn� ast�zi 
e constituit� be baz� dualistic�, (român� �i greac�) s-au amestecat �i în trebile biserice�ti. 
Anume la “învierea Domnului” ori era s�pt�mîna românilor, ori a grecilor, archimandritul 
grecesc, totdeauna începea grece�te serviciul Dzeiesc, ceea ce nu corespundea parit��ii, drept 
aceea tinerii români la prima ocaziune a învierii (Pa�tile) cînd liturghia avea s� se 

�
in� 

române�te, de la cel mai mic pîn� la cel mai mare dis de diminea
�� s-au sculat �i f�r� de a 

c�uta, care dintre noi este unit ori neunit, s-au gr�bit la biseric� �i îndat� ce grecul a început 
grece�te, tinerii români deloc au intonat cîntarea româneasc� din toate r�sputerile �i a 
sugrumat cîntarea greceasc� a Archimandritului. Fire�te c� aceasta f�cu mare turburare în 
inimile grecilor, pentru care �i Ioanichie Miculescu avuse unele nepl�ceri, dar în urma 
urmelor românii au învins, �i de atuncea încoace r e c i p r o c i t a t e a  între români �i greci 
se respecteaz� în biseric� �i pîn� în ziua de ast�zi.”144 
      Activitatea societ��ii a cuprins mai multe sfere de ac

�
iune: literar�, na

�
ional-cultural�. Cel 

mai important loc îl ocup� dezbaterile privind problemele de limb� �i literatur�. În cadrul 
seratelor literare, membrii î�i prezint� crea

�
iile lor originale (nuvele, schi

�
e, poezii, teatru, 

etc.). La aceste serate sau alte manifesta
�
ii culturale organizate de studen

�
ii români din Pesta, 

participau foarte mul
�
i membri a coloniei române de aici, bineîn

�
eles �i Emanuil Gojdu 145 

 



      Partenie Cosma146, care în timpul studen
�
iei a fost secretarul personal al lui Gojdu,  a scris 

urm�toarele în Enciclopedia Român�: “Ceea ce nu era lucru mic atunci �i nu este lucru mic 
nici ast�zi în Pesta, casa lui atît nainte cît �i dup� 1848 era recunoscut� de cas� româneasc�, 
unde to

�
i Românii erau bine primi

�
i �i sprijini

�
i. În cancelaria lui advoca

�
ial� aplica numai 

tineri Români. Tr�iesc înc� mul
�
i din acei tineri universitari de odinioar�, cari Duminicile �i 

serb�torile dup� amiazi vara le petreceau în vila lui Gozsdu, unde f�r� nici o invitare erau 
bineprimi

�
i �i ospeta

�
i. Gozsdu î�i petrecea cu ei, glumea �i cînta cu ei cîntece na

�
ionale, 

însufle
�
indu-i pentru idealuri na

�
ionale. Era unul din acei rari b�trîni din Ungaria, cari aveau 

ferma speran
�� în viitorul na

�
iunei române…”147 

      Tinerii români din capitala Ungariei aveau rela
�
ii foarte bune cu Gojdu. Neavînd urma�i, 

împreun� cu so
�
ia sa Anastasia, le 

�
inea de grij�, se comportau fa

�� de ei ca ni�te adev�ra�i 
p�rin�i.Vizitele studen

�
ilor erau permanente, �i se desf��urau  într-o atmosfer� amical�, 

precum vom vedea mai jos din reamintirea unui student, semnînd Bihoreanul: 
      “...Un patron ...mare �i...puternic al tinerimei române era fie-iertatul E m n u i l  G o z s d 
u, cel mai renumit advocat �i orator în toat� Ungaria. Casa lui ospital� era totdeauna deschis� 
pentru tinerii români, �i pentru noi iar� o mic� s�rb�toare cînd aduna

�
i to

�
i la un loc, mai în 

toat� Dumineca în timpul mai c�lduros mergeam pe picioare pestre strada regelui �i p�duri
�
a 

ora�ului afar� la villa lui Gozsdu, situat� aproape de p�duri
�
a ora�ului între �inele trenului 

Viena �i Czegléd. Petrecerea noastr� o conducea singur Gozsdu în persoana sa c�ci se punea 
totdeauna în mijlocul tinerilor �i conversa cu ei ca un tat� adev�rat cu pruncii s�i cînd despre 
teme juridice, cînd din istorie, cînd despre politic�, biseric�, na

�
ionalitate. Experien

�
a cea lat�, �tiin�

a profund� �i totul atr�g�toriu de conversare a b�trînului Gozsdu pe noi, cei mai tineri 
juri�ti, într-atîta ne-a pus la uimire încît noi cel pu

�
in niciodat� nu-i contraziceam. Seniorii 

no�tri, rigorosan
�
ii, duceau discursuri de regul� cu b�trînul, �i eu îmi aduc înc� bine aminte c� 

mai vîrtos dintre ardeleni se afla cîte unul care nu era de acord cu Gozsdu în vederile politice, �i-i contraziceau, ba chiar disputau cu el, - la ce expertul Gozsdu, crescut �i c�run
�
it în onoruri 

între maghiari, adeseori îi accentua pe acei ardeleni cu asemenea expresiuni: “voi sunte� i înc� 
tineri, înfoca� i � i exalta� i, dar mai tîrziu, ca b�rba�i a�eza� i dup� ce a� i dat de cîteva ori cu 
capul de perete, � i voi ve� i cugeta întocmai ca mine”. Odat� un b�n��ean, care nu �tia nimic 
ungure�te, zise în ton de indigna

�
iune: “de ce s� înv�� eu limba maghiar� cînd maghiarul nu 

înva
�� române�te ?” „Fra

�
ilor r�spunse Gozsdu în auzul tuturora – s� �ti�i, c� pîn� atuncea îi va 

merge bine românului, pîn� cînd el va înv��a �i ungure�te dar ungurul nu va înv��a române�te; 
c�ci vede

�
i, dac� Ungurii vor începe a înv��a române�te: atuncea de român nu mai este nici o 

lips�, �i românul cu greu, ori nicidecît nu va mai ajunge la atare func
�
iune de stat.” 

      Altcum fie-iertatul G o z s d u  era foarte mare amic al na
�
iunei maghiare, �i ca atare, 

totdeauna �i la toat� ocaziunea nu înceta a ne da sfaturile p�rinte�ti ci: S� fim modera
�
i, în 

pretensiunile noastre �i cu orice pre
�
 s� fim prietenii cei mai buni cu maghiarii, “c�ci – precum 

zicea adesea ori – aceste dou� na�iuni sunt avizate una la alta, în bine �i r�u; cînd piere 
maghiarul: piere �i românul, �i vice versa, ambele sunt na�iuni mici, dar bellicoase, ambele 
strîmtorate între colosul german �i rus; dar dac� vom �inea strîns la olalt�, �i vom da piept 
cu puteri unite ori cu Rusul, ori cu Neam�ul: nu vom pieri una cu dou�.” 
      Dup� cina splendid� apoi ce ne-o d�dea G o z s d u , au urmat cînt�ri peste cînt�ri 
poporale, cari au durat adeseori pîn� la miezul nop

�
ii; �i b�trînul Gozsdu, s�-l fii v �zut, cum s-

a pus în mijlocul tinerilor, cu ce suflet tîn�r, �i cu voie nem�rginit� cînta al�turea cu noi toate 
cîntecele pîn�-n fine ! Nu e mirare apoi, dac� G o z s d u  înaintea fiec�rui tîn�r român era 
obiect de cea mai profund� stim�, nem�rginit� iubire �i sincer� alipire. A m�rit aceasta 
venera

�
iune în tineri �i împrejurarea, c� punga mecenatului nostru adeseori se deschidea 

pentru alinarea neajunsurilor noastre. 
      Nici n-a practicat la dînsul jurist de alt� na

�
ie, decît numai român. 



      La el �i-a f�cut praxa juridic� în timpurile de mai nainte – precum �tiu – Ioan F a u r  jude. 
reg. la Curie, r�pausatul George P o p a, jude la tabla reg. apoi referent la cancelaria aulic� în 
Viena �i mai pe urm� Comite suprem al Comitatului Arad �i al

�
ii, iar pe vremile mele, adec� 

înainte de 25 ani erau în cancelaria lui: renumitul jurist Dr. Demetriu H a 
�
 i e g a n, Partenie  

C o s m a  �i Mihai  B e � a n. 
      Adeseori ne adunam mai vîrtos iarna �i în ora� la casa ospital� a lui G o z s d u, unde cina 
totdeauna se începea cu – m�m�lig� cu lapte. Ardelenii trebuia s�-l fac� pe buc�tar �i s� 
g�teasc� m�m�liga ceea ce totdeauna succedea de minune, dar nici unul dintre noi n-a fost în 
stare a mînca atîta m�m�lig� ca Gozsdu. Mult ne miram de apetitul grandios, ce-l avea 
b�trînul. “Dac� – zicea apoi în glum� – l-ar alege de rege al românilor pe cel ce poate mînca 
mai mult� m�m�lig�: apoi s� �ti�i fra�ilor, c� eu a� fi regele românilor, nu îns� �i a – 
m�m�ligarilor .” 
      La anul 1861, - cînd G o z s d u, ca comite suprem al Cara�iului, a 

�
inut vorbirea sa cea 

renumit� în casa magna
�
ilor în favorul românilor, pentru care dînsul a primit ova

�
iunile cele 

mai c�lduroase din toate p�r�ile locuite de români, - tinerii români din Budapesta au fost cei 
dintîi, cari în corpore au alergat la Gozsdu, i-au gratulat (oratorul nostru era Dr Neme�iu ori 
Dr Marienescu ? nu-mi mai aduc bine aminte) �i l-au salutat cu cea mai mare însufle

�
ire, c�ci 

vocea sa valoroas� a o pus în pond pentru români. – “Sunt patriot maghiar”, zise Gozsdu între 
altele, - “ca advocat în toat� via

�
a mea am luptat pentru dreptate �i pentru validitarea legilor, - 

ca român nu pot fi alta, decît liberal, �i eu �i în casa magna
�
ilor numai pentru dreptate �i 

libertate mi-am ridicat cuvîntul, �i �in, c� cel ce predic� neîntrerupt egalitate, libertate �i 
fr��ietate, f�r� ca aceste idei sublime s� le aplice �i fa�� de români: acela nu e bun patriot, c�ci 
diferitele na

�
ionalit��i din Ungaria le a

�
î
�� una contra celeilalte �i mîn� ape pe moar� – 

absolutismului.”148 

      Cu prilejul s�rb�torilor cre�tine�ti �i na
�
ionale, ca �i la zilele onomastice, Gojdu, pîn� la 

moartea sa, era înconjurat de mul
�
imea studen

�
ilor universitari, în mijlocul c�rora se sim

�
ea ca 

într-un pl�cut cerc familial. În 1862, la împlinirea vîrstei de 60 de ani, studen
�
ii români de la 

Pesta au organizat în cinstea lui un banchet, fiindu-i apreciate eforturile întreprinse pentru 
cauza înv���mîntului �i culturii române�ti, a bisericii ortodoxe. Despre acest eveniment se 
public� în Concordia urm�toarea not� intitutalat� Onomastica:  
      “Iestimp înc� ca �i în to

�
i anii un num�r frumos de onoratori al Dlui Emanuil Gozsdu se 

adunar� la vila cea ospital� a domniei sale. Ziua decurse în petreceri �i convorbiri politice-
na

�
ionale. Dup� jocul c�lu�erilor improvizat din partea junimei române pe cîmpul verde de 

lîng� vil�, - seara c�tre cap�tul cinei, unul dintre oaspe
�
i închinînd în s�n�tatea onoratului, 

atinse mai multe momente din via
�
a Domniei sale, între altele, c� a fost român bun pe acelea 

timpuri, cînd aceea se p�rea a fi ru�ine, c� a conlucrat a sus
�
ine sentimentele celea na

�
ionali în 

sînul comunit��ii române din Pesta, �i c� în casa magna
�
ilor singur a în�l

�
at al s�u grai potinte 

în cauza na
�
ional�, tot atîtea fapte ce merit� recuno�tin�a din partea na

�
iunei, iar închin�torul 

crede a poate avea temei spre a descoperi dorin
�
a, - ce a derivat-o a fi înr�d�cinat� �i în nobila 

inim� a Domnului Gozsdu �i a doamnei consoarte ce împarte sentimentele conso
�
ului s�u, - 

cumc� prin productul talentelor ce i-a dat natura, punînd cununa faptelor sale, �i va eterniza 
numele între Români. 
      Ilustrul b�trîn, sub impresiunea acestor cuvinte, ce se v�zur� ai fi preocupat toat� fiin�

a, 
mi�cat de sentimente, cu vocea-i sonor� r�spunse: “Ca fiu credincios al bisericii mele laud 
Dumnezeirea, c�ci m-a creat Român; iubirea ce am c�tr� na�iunea mea neîncetat m� 
îmbolde�te a st�rui în fapt�, ca înc� �i dup� moarte-mi s�  erump de sub gliile mormîntului 
spre a putea fi pururea în sînul na�iunei mele.” [Subl. n. – M. B.] 
      P�duri

�
a vecin� r�sun� entuziastele vivate ale junimei electrizate prin aceasta descoperire 

a secretului unei inimi nobile.”149 

 



      În afar� de �edin
�
ele unde se dezb�teau problemele de limb� �i literatur�, Societatea “Petru 

Maior” a acordat o deosebit� aten
�
ie �i �edin

�
elor culturale festive �i acelor “conveniri 

sociale”, baluri, serate declamatorice, concerte, etc. Izvorînd din necesitatea unui contact mai 
strîns între membrii societ��ii �i colonia român� din Budapesta, �edin

�
ele festive publice �i 

balurile erau minu
�
ios preg�tite, iar membrii societ��ii depuneau toate eforturile pentru reu�ita 

lor. 
      Dac� la început publicul român lipsea din sala de �edin

�
e, nefiind familiarizat cu astfel de 

ocupa
�
ii, cu timpul ajunge s� aprecieze aceste ac

�
iuni, pentru c� erau unicele de acest gen în 

limba român�. Ele se soldau de obicei cu un frumos cî�tig pentru societate, fondurile fiind 
destinate fie cre�terii bibliotecii, fie ajutor�rii studen

�
ilor lipsi

�
i de mijloace materiale. Foarte 

mul
�
i români din Budapesta f�ceau suprasolviri, ajutînd cu bani �i prin acest mod tinerii 

studen
�
i. Printre ajut�torii societ��ii îl afl�m în loc de frunte pe Emanuil Gojdu. (v. Anexe)  

      Cele mai frecvente erau seratele muzical-literare urmate de dans. Comitetul organizator 
punea de obicei aceast� manifestare sub patronajul unei personalit��i publice, iar audien

�
a la 

public era foarte larg�. Concertul �i balul românesc din 23 februarie 1865, a fost organizat 
sub patronajul so

�
iei lui Gojdu, Melania Dumcia. Despre acest bal s-a scris în presa timpului. 

În Aurora român� putem citi printre altele: “(…) Din “Lucia di Lammermoor” cînta o arie 
frumoas� d�oara Constan�a Dumtsa (sora Str�lucitei Doamne de Gozsdu).[Sub.n. – M.B.] 
Frumuse

�
ea muzicii italiane e cunoscut� pretutindenea (...) Ast�zi auzir�m o arie italian� 

destul de cunoscut�, totu�i ni se p�rea a fi nou�, c�ci d�oara C. Dumtsa e execut� cu o bravur� �i deplin�tate rar�, ce nu o a�tepta nimenea de la o diletant�. Tonul sonor curat �i dezvoltat 
pentru cîntare, �coala, studiul fundamental �i executarea perfect� ne îndeamn� a m�rturisi c� 
d�oara Constan

�
a Dumtsa e mai mult de decît diletant�, c�ci u�ur�tate mai mare în purtarea 

tonului, �i trile mai minunate eu cel pu
�
in n-am auzit numai în teatru. (... ) Publicul surpins de 

acest talent frumos dorea din inim� s� mai aud� cîteva arii române �i maghiare de la filomela 
noastr�. Aceasta dorin

�� comun� se manifesta în aplauze grandioase �i gratularea cordial� a 
celor ce erau aproape de tribun� (...) D�oara Dumtsa forma culmea cea mai str�lucit� a 
concertului. 
      (...) balul fu deschis cu un vals de Str�lucita Doamna de Gozsdu între vivate entuziastice, 
deoarece în seara aceasta a binevoit a primi pe umerii s�i sarcina a doamnei de cas�, deci 
cuviin

�
a a adus cu sine a deschide balul cu un joc, care-l juca doi cu doi.(..). 

      Între pauza dansurilor, pe la 2 ore, cea mai mare parte a b�rba
�
ilor �i a femeilor se retras� 

în salele de restaurant, unde atît din partea tinerimei noastre, cît �i din a celei maghiare se �
inur� mai multe toaste de înfr��ire. Mai tîrziu veni �i Ilustritatea Sa D. Gozsdu, �i cu 

îndatinata sa oratorie 
�
inu mai multe cuvînt�ri foarte bine nimerite. Ceea ce tr�s�ri co schintea 

electric� pe to
�
i, fu deducerea cuvîntului “Oláh” din cuvîntul maghiar “ólakó” (locuitor 

vechi). Nu lipsir� aplaud�rile grandioase. 
      Ilustritatea Sa documenta �i acuma, ca totdeauna, c� e amic sincer a tinerimei, c�ci nu 
numai c� a venit în mijlocul petrec�torilor, nu numai c� a luat parte la toastele cele 
numeroase, ci dup� pauz� s-a pus în �irul dansatorilor, �i a jucat cu sufletul tîn�r cotîlionul, 
c�p�tînd mai multe �i mai frumoase orduri, decît unii tîn�ri retra�i. 
      Era frumos a vedea �i pe Ilustra Doamn� în mijlocul juc�torilor, conversînd într-un ton 
foarte fin �i amicabil cu to

�
i oaspe

�
ii; tinerimea noastr� în adev�r s� poate sim

�
i fericit� c� 

Ilustra Doamn� primi sarcina doamnei de cas�. Comitetul aranjatoriu î�i �i descoperi 
mul

��mita sa cea mai adînc� dup� 5. ore, cînd Ilustra familia de Gozsdu p�r�si sala între 
strig�ri zgomotoase de “s� tr�iasc� !” 150 

      Concertul �i balul organizat a fost foarte reu�it, a avut un echou pozitiv în rîndul coloniei 
române din Budapesta. Participarea Constan

�
ei Dumcia, sora so

�
iei lui Gojdu, la acest concert, �i pe Iosif Vulcan l-a impresionat într-atîta, încît a publicat urm�toarea poezie. 

 



Domni�oarei Constan�a Dumcia 
                                                   (La concertul din 23. faur.) 
 
                                                       Ce dulce melodie, 
                                                       Ce vers suav �i blînd, 
                                                       Ce lin� armonie 
                                                       S-aude r�sunînd ? ! 
 
                                                       Ascult cu admirare, 
                                                       �i-mi sun� ca-�i-n vis 
                                                       Un cînt din dep�rtare 
                                                       Din splendidul Elis. 
 
                                                       În pieptul meu stîrne�te 
                                                       Sim

�
iri dulci, îngere�ti: 

                                                       �i inima-mi plute�te 
                                                       În desf�t�ri cere�ti. 
 
                                                       E�ti din cunun� blînd� 
                                                       A Serafimilor, 
                                                       Ce farmec� �i-ncînt� 
                                                       Pe orice muritor ? 
 
                                                       Sau e�ti o filomel� 
                                                       Strivit� de dureri, 
                                                       Ce cu cîntarea-i bela 
                                                       Ne leag�n�-n pl�ceri ?… 
 
                                                       Nu e�ti tu filomel�, 
                                                       Seraf, încînt�tor; 
                                                       Ai voce mult mai bel�, 
                                                       �i cîn

�
i mult mai sonor. 

 
                                                       De-ar auzi vr-odat� 
                                                       Aceast� voce a ta, 
                                                       Cu inima-ncîntat�, 
                                                       Suav te-ar admira. 
 
                                                       Cu inima-ncîntat� 
                                                       Ruga-te-ar bucuros, 
                                                       S� le înve

�
i îndat� 

                                                       S� cînte-a�ia frumos. 
 
                                                       Nu e�ti tu filomel�, 
                                                       Seraf încînt�tor; 
                                                       E�ti o siren� bel� 
                                                       Cu ton am�gitor 
 
                                                       �i orice om s� fie, 
                                                       Decumva i-ai cîntat: 



                                                        Acela pe vecie 
                                                        �i-e sclav înc�tu�at !151 

 

 Înmormîntarea lui Gojdu �i p�strarea memoriei sale în rîndurile tinerilor din Pesta 
 

      Spre sfîr�itul vie
�
ii, meritele activit��ii lui neobosite îi sînt recunoscute �i apreciate atît de 

cona
�
ionalii s�i, cît 

�
i de autorit��ilor statului. În 1876 a fost decorat cu Ordinul Leopoldin cl. a 

III-a, iar în 1869 a fost numit jude la Curtea Suprem� a Ungariei, func
�
ie pe care a de

�
inut-o 

pîn� la moartea sa. 
      În 1869 �i-a întocmit testamentul, semnat la 4 noiembrie, prin care hot�rea ca averea sa s� 
fie adminsitrat� de o funda

�
ie, care-i va purta numele �i din veniturile acesteia s� se acorde 

burse pentru studii. 
      La doar cîteva luni de la semnarea acestui testament, la 3 februarie 1870, Emanuil Gojdu 
s-a stins din via

��. La 5 februarie a fost înmormîntat în cimitirul Kerepesi din capitala 
Ungariei. Despre înmormîntare se relateaz� în presa vremii. Telegraful Român  din 6 februarie 
1870 relata astfel: “Ieri la 3 ore d.m. fur�m martorii celui mai trist act, a înmormînt�rii 
neuitatului b�rbat Emanuil Gozsdu, care a l�sat prin testament ce s-a deschis îndat� dup� 
moartea sa, toat� averea de mai multe sute de mii, spre înfiin

�
area unei funda

�
iuni pentru 

tineri, preo
�
i �i înv���tori s�raci de religiune greco-oriental�. (...) 

      La înmormîntare se v�zuse afar� de rudenii un num�r ne mai v�zut pîn� aci de condolen
�
i, 

între cari erau: dirig�tori, septemviri, judi, ofician
�
i, ministeriali, advoca

�
i, telegrafi�ti 

(români) studen
�
i, cet��eni din Pesta �i din provincie, de toate na

�
ionalit��ile, religiunile etc. 

      Ceremonialul se împlini prin parohul român din Pesta, asistîndu-i înc� parohul local 
sîrbesc �i grecesc. 
      La tr�sura funebral� erau prin�i 6 cai îmbr�ca

�
i în pînz� neagr�, pe amîndou� p�r�ile 

haiduci, studen
�
i �i telegrafi�ti cu f�clii aprinse. 

      Dup� ce fu l�sat trupul mortului în cript�, se ridica unul dintre dd. condolen
�
i pe una 

colin�, �i �inu una cuvîntare excelent�, foarte nimerit�, prin care aminti meritele lui Gojdu, ca 
comite suprem �i membru al casei magna

�
ilor, apoi ca testatoriu; accentuînd întru altele, ca: 

Pe Gojdu mul
�
i nu numai c� l-au cunoscut, ba chiar l-au condamnat; mul

�
i au aruncat cu pietre 

asupra lui. 
      “Ace�tia r�mîn acum ru�ina

�
i, �i trebuie s� se închine cu pietate naintea mormîntului celui 

sfînt, naintea faptei f�r� exemplu, naintea primului faptor pentru promovarea românismului 
etc. etc.” 
      Fini cuvîntarea funebral� cu: “Fie-i 

��rîna u�oar�, c� memoria-i va fi etern� !” la ce toat� 
inteligen

�
a cu un glas striga: “etern� s� fie !”152 

      Din partea tinerilor români din Pesta, Simion Botizan, în anul 1868-69 secretar al 
Societ��ii “Petru Maior”, a rostit urm�torul discurs funebral la înmormîntarea lui Emanuil 
Gojdu: 
 

Doamnelor �i Domnilor ! 
      Invitat de confra

�
ii �i amicii mei �i mi�cat prin sentimentul de pietate ce am pentru 

memoria lui Emanuil Gozsdu, mi-am luat trista dar, pentru mine, onorifica sarcin� d-a v� 
adresa, cu aceasta duioas� ocaziune, cîteva cuvinte sincere. 
      Dnelor �i Dnilor ! Bine a

�
i f�cut, c� a�i venit, s� petrecem la locul r�pausului etern, umbra 

unui suflet nobil. Bine a
�
i f�cut, c� n-a

�
i întîrziat a oferi fericitului Emanuil Gozsdu tributul 

piet��ii �i al stimei din urm�. Permite
�
i-mi, dar�, s� v� mul

�
umesc, în numele memorie lui, 

pentru acest devotament, �i s� v� rog, s� nu v� îndoi
�
i a mai consacra înc�, acestei dureroase �i 

solemne ocaziuni, cîteva momente; ca înainte de a ne desp�r�i de acest loc de jele, s� facem 



una modest� socoteal� cu acel ce se duce ast�zi din mijlocul nostru, se duce în alta lume, 
poate, mai ferice decît a noastr�. 
      Cine a fost Emanuil Gozsdu – copilul s�rac odinioar�, apoi advocatul, membrul comunei 
biserice�ti române-grece�ti din Pesta, al mai multor societ��i umanitare �i de industrie, de mai 
multe ori deputat în camera 

��rii, prefectul Cara�iului �i, în fine, membru la curtea suprem� 
judec�toreasc� a Ungariei �i cavaler al ordului leopoldin, - cine a fost el ? 
      Lumea l-a cunoscut ca pe un om �i cre�tin bun, cet��ean loial, luminat �i activ în toate 
momentele vie

�
ii sale. Ca cel mai distins �i mai eminent advocat �i jurist al timpului s�u, el a 

fost ap�r�tor  neobosit al dreptului �i justi
�
iei. Pe cîmpul industriei înc�-�i are meritele sale 

necontestabile; c�ci era econom bun �i om al progresului �i civiliza
�
iunei adev�rate. Ca 

deputat în legislativa patriei �i-a avut principiele, p�rerile �i considera
�
iunile proprii, �i, 

condus de acestea, el s-a luptat, a f�cut ce a putut între împrejur�rile grele �i vitrege, cu cari 
un reprezentant al na

�
iunei române avea �i are înc� d-a se certa. Cine a fost �i ce a f�cut 

prefectul Emanuil Gozsdu ? Popora
�
iunea Cara�iului �i ziarul din 1861 al camerei boierilor 

sunt mai competin
�
i s� ne spun�. Dar cine nu-�i aduce aminte de vocea energic� �i potinte, ce 

r�suna, atunci, de la în�l
�
imea tribunei, cu un accent detun�tor, contra acelora ce �i-au permis 

a insulta pe nefericita Transilvania, pe poporul român �i suvenirite, lui mari �i sacre ? 
“Infandum regina jubes renovare dolorem !” zicea el c�tre acei ce au înfipt, în decursul 
timpurilor nenum�rate rane de moarte în corpul na

�
iunei �i patriei române. 

      Ultimele zile ale fericitului au fost consacrate justi
�
iei patriei noastre. Da, fecundele �i 

vastele cuno�tin�e ale marelui jurist au fost apreciate deplin numai atunci, cînd puterile lui 
fizice numai erau destul de solide pentru a suporta sarcina mare �i grea, impus� de înalta 
pozi

�
iune de judec�tor; �i în acest mod, s�n�tatea neobositului b�rbat deveni una ruin�; spiritul 

lui p�r�si, în fine, acel corp infatigabil cu ajutorul c�ruia, prin una via
�� proba �i activa, în 

timp de 68 de ani, el �i-a �tiut crea una pozi
�
iune din cele mai onorifice în societate �i una 

avere din cele mai notabili; a �tiut s�-�i cucereasc� stima �i respectul tuturor chiar �i al 
du�manilor s�i. Dovad� e împrejurarea, c� era s� fie numit ministru în cabinetul actual al 
Ungariei. Da, Emanuil Gozsdu a fost un om, despre care se poate zice, cu drept cuvînt, c� a  
t r � i t ! 
      Pentru cine a tr�it el ? Ultima fapt� a lui a dovedit, pentru cine dînsul a tr�it una, via

�
a din 

cele mai laborioase �i fructifere. Lumea n-a �tiut, cine este Gozsdu ca român, ce simte el ca 
român; lumea a fost nedreapt� fa�� de sentimentele, inten

�
iunile �i aspira

�
iunile lui devotate 

Românismului. 
      “S�rmana mea na�iune !” suspina el, venerabilul b�trîn, v�rsînd lacrime fierbin�i, în 
ultimele clipe ale peregrinagiului s�u p�mîntesc. “S�rmana mea na�iune româneasc� ! cît 
de suferitorie mai e�ti ! cum te maltrat� nedreptatea ! multe �i grele sunt durorile tale ! De 
ce nu pot, Doamne, s� mai am una via�� pe acest p�mînt, s� o consacru na�iunei mele, s� 
ajut a-i vindeca ranele seculari !” [Subl. n. – M. B.] 
      A�a vorbea c�runtul Gozsdu, plîngînd ca un copil infant atunci, cînd asculta, pentru ultima 
oar�, vocea sincer� a con�tiin�

ei sale române�ti, care îi dezveli durerile seculari ale poporului 
român, ranele acelui popor, care, în timpuri grele de nevoi, cînd patria comun� era în periclu, 
f�cea din pieptul �i bra

�
ele sale mori de ap�rare; care n-a fost niciodat� perfid �i tr�d�toriu al 

patriei sale, �i a f�cut �i face sacrificii imense, de sînge �i de avere, pentru 
�
ar� �i mai ales 

pentru tronul, ce se claten�, nu de mult, cu despera
�
iune, sub loviturile acelor ce 

monopolizeaz�, ast�zi, gra
�
ia �i buna voin

�� a Habsburgilor. 
       Da, Gozsdu plîngea, cînd, dup� multe �i mari speran�e ruinate, v�zu, la b�trîne�ele sale, 
cum poporul român e despoiat de toate cîte le-a avut mai sacre: de �ar�, de limb� �i 
na�ionalitate de toate mijloacele �i condi�iunile de conservare proprie; cum omnipoten�ii 
zilei le arunca afar� din mizera colib�, în care el, acel popor b�tut de soart�, î�i recrea 
odat� membrele frînte de lucru �i suferin��; da, îl despoia de ultimul petec de p�mînt, ca s� 



n-aib� s�rmanul, unde s�-�i plece capul, dup� ce va fi cî�tigat, prin sudorile fe�ei sale, 
darea �i mare, pentru binele �i comoditatea tiranilor s�i. 
      Pe acest popor martir românul Emanuil Gozsdu îl deplîngea de pe patul mor�ii. A�a mi-
a spus un amic al meu, care a fost martorul scenei dureroase, cînd Emanuil G o z s d u  s-a 
desp�r�it de lumea noastr�. [Subl. n. – M. B.] 
      Da, Gozsdu nu mai este între cei vie

�
uitori. Umbra lui s-a mutat în patria etern� �i ferice a 

lui Zape, �incai, �ulu
�
iu �.a., în lumea spiritelor mari �i generoase, cari tr�ir�, pe p�mîntul 

nostru, pentru binele, prosperitatea �i m�rirea Românismului, �i cari vor tr�i pururea, în 
inimele Românilor, ca ni�te monumente �i dovezi eterne ale patriotismului, abnega

�
iunei �i 

virtu
�
ilor umanitare �i na

�
ionale; vor tr�i ca exemple m�re�e de generozitate, ca modele 

sublime de cet��eni �i români devota
�
i 
��rii �i na

�
iunei lor. 

      Da, Emanuel Gozsdu înc� va tr�i pîn� cînd românii  vor fi români în 
��rile dintre Dun�re, 

Tisa, Nistru �i Carpa
�
i; va tr�i în memoria poporului român, pe care dînsul l-a iubit, cum 

numai un copil fraged poate iubi pe dulcea sa mam�; �i cumc� l-a iubit, Gozsdu a dovedit, în 
modul cel mai generos, prin fapta sa nobil� �i m�rea

��, ultima în via
�
a lui, cînd a pus pe altarul 

na
�
iunei sale cea mai însemnate parte a fructelor unei vie

�
i active, un capital de 300-400 mii 

florini v.a., pentru promovarea binelui spiritual �i material al poporului român. 
      Românii nu pot fi indiferen

�
i fa

�� de acest sacrificiu frumos; recuno�tin�a lor va încununa 
cu venera

�
iune etern� acest monument m�re� al românului Emanuil Gozsdu. 

      “S�rmana mea na
�
iune româneasc� !” exclama el cu durere. Ferice de tine, na

�
iunea mea 

martir�, adaug eu, ferice de tine, cînd vei avea mul
�
i fii genero�i ca Emanuil Gozsdu; c�ci 

numai atunci vei putea merge înainte pe calea progresului �i a prosperit��ii tale; atunci numai 
vei putea respinge loviturile de moarte, ce 

�
i se impart de du�manii t�i neîmp�ca

�
i ca �i de fiii 

t�i perfizi. 
      Idele mari, precum libertatea �i prosperitatea unui popor, se pot realiza numai prin b�rba

�
i 

mari �i prin sacrificii mari. Emanuil Gozsdu a fost unul din acele fenomene rari �i sublime, 
cari �i-au dat misiunea de a tr�i pentru binele �i m�rirea poporului român. �i lumea s-a 
convins despre aceasta numai dup� moartea lui. “Numai dup� moartea mea Românii vor 
vedea, cine a fost Gozsdu !” zicea el. 
      Permite

�
i-mi, acum, venerabil� consoart�, fidel� �i fraged� so

�
ie a nemuritorului b�rbat �i 

voi consîngeni, amici �i colegiali, permite
�
i-mi a v� adresa �i vou� dou� trei cuvinte. �tiu �i 

simt, cît de grele �i sfî�ietoare sunt momentele desp�r�irii de acela, cu care a
�
i împ�r�it 

pl�cerile �i durerile unei vie
�
i, pe care l-a

�
i iubit �i care v-a iubit; dar mîngîia

�
i-v� cu noi 

dimpreun�, alina
�
i v� rog, durerile inimei voastre în con�tiin�

a, c� so
�
ul bun, fratele, amicul �i 

colegul vostru iubit tr�ie�te �i va tr�i dimpreun� cu voi în stima �i iubirea na
�
iunei române. 

Da, voi înc� ave
�
i partea voastr� în monumental etern, care va spune venitoriului: cine a fost �i ce a f�cut Emanuil Gozsdu. 

      E bine, umbr� nobil� �i generoas� ! noi n-am venit aci cu gîrlande de flori nici cu una 
piatr� rece de marmur�, s� însemn�m �i s� decor�m glia, ce acoper� scumpele tale oseminte, 
nu; ci am venit, s�-�i vot�m, în numele Românismului �i al venitoriul nostru, recuno�tin�a 
sempitern� pentru marele act, cu care 

�
i-ai încununat activitatea lumeasc�, iubirea �i 

devotamentul pentru na
�
iunea ta duioas�. Nimeni în lume nu 

�
i-ar fi putut ridica un monument 

mai splendid �i mai nepieritor decît cel creat de tine, spirit nobil �i nemuritoriu ! 
                     
                                                   Etern� s� fie memoria ta !153 
                                                                                      
      Anual, bursierii “Gojdu” �i membrii Societ��ii “Petru Maior” din Budapesta, în semn de 
recuno�tin�� fa�� de  creatorul funda

�
iei, participau la parastasul ce se organiza la mormîntul 

lui Gojdu în cimitirul Kerepesi. Cu aceast� ocazie, se 
�
ineau discursuri �i se intona cîntecul lui 

Ciprian Porumbescu Adusu-mi-am aminte.154 Io
�
a lu Toboc, un fost bursier al Funda

�
iei 



Gojdu, în ziarul Drapelul î�i reamintente�te despre atmosfera acestor comemor�ri �i despre 
alte lucruri: 
      “(…) Eram student pe primul an (…) Nu-i deci de mirat, c� pîn� ce am ajuns la 
universitate nu m-am avîntat la un discurs, ci e de mirat, c� deja în a doua lun� a vie

�
ii mele 

“universitare” am ajuns s� fiu “interpretul” sentimentelor tinerimei romîne la m o r m î n t u l  
l u i  G o z s d u  în cimitirul din Kerepes al Budapestei. 
      Dar nu e meritul meu. Eram bursier (noi ziceam pe atunci; stipendist) al funda

�
iunei 

Gozsdu. Aveam 200 fl. la an. �i s-a introdus deja mai naite obiceiul, c� în preseara zilei 
mor

�
ilor, dup� ritul catolic, cînd întregul cimitir se scald� în flori �i lumini, s� depun� �i 

bursierii acestei funda
�
iuni o cunun� pe mormîntul marelui mecenat, iar unul din ei s� 

rosteasc� un discurs cu acest prilej. Banii pentru cunun� îi d� funda
�
iunea, numai discursul 

trebuie s�-l fac� studen
�
ii. 

      �i cum pe multe terene e la noi lume întoars�, a�a e �i cu acest discurs. În loc de nobil� 
emula

�
ie se îmbulzesc to

�
i ca Grecii la temni

��. De obicei pe cel mai tîn�r cade sarcina acestui 
discurs. În loc s� vorbeasc� unul din cei mai b�trîni cu m�duv� �i con

�
inut,  ca s� aib� cei 

tineri s� experimenteze, tocînd la fraze f�r� con
�
inut, ceea ce reduce foarte mult din valoarea 

acestui act, care merit� mai mult� aten
�
iune. 

      �i apoi înc� ceva. Figura lui Gozsdu e îmbr�cat� într-o negur� deas�. Nime nu �i-a luat 
osteneala a ne da o monografie ca lumea despre acest mare mecenat. Din contra, în public 
curseaz� cele mai jenante p�reri. 
      Ce �tiam eu pe acea vreme despre Gozsdu? C� a l�sat o mare avere ca funda

�
iune pentru 

studen
�
i s�raci. Dar nici aceasta n-a f�cut-o el din îndemn propriu, ci pus la cale de �aguna. 

C�ci…�i acest c�ci m� sup�r� r�u…c�ci Gozsdu toat� via
�
a lui n-a fost Român bun, ba a fost 

chiar renegat. Dac� n-ar fi l�sat averea sa ca funda
�
iune n-ar fi vorb� bun� de spus despre el. 

A�a îns� �i-a r�scump�rat p�catele vie
�
ii prin banii l�sa

�
i na

�
iei �i bisericii. 

      Cam aceasta e imaginea lui Gozsdu în ochii tinerimei neorientate. �i noi pe atunci to
�
i 

eram neorienta
�
i. Nu �tiu cum e ast�zi, dar pe atunci gîndeam cu oarecare gen� la acest nume. 

Nu era deci mirare dac� se l�p�dau to
�
i de onoarea dubioas� a rosti un discurs de pream�rire la 

adresa unui nume, de care sufletele noastre neprih�nite se feriau. 
     Între asemenea condi

�
ii mi-am f�cut discursul, primul discurs [în 1887 n.n. – M. B.], 

cople�it de con�tien
�
a c� fiecare vorb� ce spun e minciun�. Recitind ast�zi  [1907 n.n. – M. 

B.] discursul meu de atunci îmi bate sîngele în cap de ru�inea ignoran
�
ei. Am spus despre 

Gozsdu c� s-a n�scut, a fost fi�pan �i a murit l�sînd o avere ca funda
�
ie �i am distins între 

b�rba
�
ii ce lupt� pentru na

�
ie �i între cei ce...prefer� a aduna bani ca s�-i lase na

�
iei. 

      Dac� nu to
�
i contemporanii l-au apreciat dup� valoare pe Gozsdu e de în

�
eles, a�a se 

întîmpl� cu cei mai mul
�
i b�rba

�
i mari, dar c� dup� moartea lui atî

�
ia ani s� mai st�pîneasc� 

a�a o ignoran
�� e p�cat strig�tor la cer. În decursul studiilor mele ulterioare asupra trecutului 

nostru mai apropiat m-am întîlnit des cu figura lui Gozsdu. Ce alt� e lumina în care-l v�d eu 
ast�zi. Ce idei mari �i ce sentimente generoase au st�pînit via

�
a acestui b�rbat la nostru ! 

      Ce nedreptate ne facem nou�, cînd îl consider�m ca renegat. La ce în�l
�
ime a stat Gozsdu 

d.e. în discursul s�u, cu care a deschis la 1861 ca prim-comite congrega
�
ia comitatului 

Cara�ului. Unde suntem noi ast�zi ? ! Ce concep
�
ii mari con

�
in articolii lui din tinere

�
e, 

coresponden
�
a lui cu contemporanii, faptele lui m�re

�
e, a c�ror încheiere fireasc� a fost 

funda
�
ia ce a l�sat-o. 

      �i noi nu-l �tim, nu-l cunoa�tem. Depunem de datorie cu gen� sufleteasc� cununa pe 
mormînt la 1 Novembre, iar în Dumineca Tomii cetim testamentul în catedralele celor trei 
dieceze, cu ocazia parastasului impus la Congres. �i încolo – vorba �luia – nici aiu n-am 
mîncat �i nici gura nu-mi miroas�. 



      Dac� actualul comitet al funda
�
iei nu se poate hot�rî a da cele vreo dou�-trei mii coroane 

pentru o monografie a lui Gozsdu, ar trebui s� ne adun�m noi fo�tii bursieri �i dac� fiecare am 
da numai un percent din suma ce am beneficiat am avea berechet bani pentru acest scop. 
      Iar��i m-am pierdut în reflexii. Scuza

�
i. Dar cred c� e bine s� se spun� �i aceasta odat�. S� 

revin îns� la acum dou�zeci ani. 
      Pe vremea aceea 

�
inea locul de acum al lui Bogoevici,[bibliotecar al Societ��ii “Petru 

Maior” n.n. – M. B.] o figur� caracteristic� a vie
�
ii noastre: Romulus Miculescu, mîna dreapt� 

a lui G. Szerb, prieten din copil�rie �i de studii cu el. Acest “Romulus”, cum îi ziceam, era 
reprezentantul geniu al mediului în care a crescut. Român teribil dar pe ungurie. Vorbea cu 
predilec

�
ie ungure�te, dar spunea cu mîndrie c�-i “oláh”. În ziua de 1 Novembre venea cu noi, 

declama “De n-a pierit Românul !” �i apoi nu-l mai vedeam între noi pîn� în cel�lalt an, cînd 
iar��i ne declama “De n-a pierit Românul !” 
      Cînd îl c�utam îns� noi �i îi solicitam sfatul �i ajutorul, era gata �i sufletul s� �i-l dea 
pentru noi. A�a ne iubea. Dumnezeu s�-l ierte, c-a fost om bun. 
      R�mas cu discursul în cîrc� m-am dus, recomandat de colegii mai vechi, la Romulus �i el 
a deschis arhiva, punîndu-mi la dispozi

�
ie discursurile înainta�ilor mei. Unul mai sarb�d decît 

altul. Atît am f�cut �i eu. Acum doarme �i discursul meu la arhiv� �i sper c� nu se va n�r�vi cu 
celelalte. 
      (....) Între filele mele vechi am g�sit �i dou� texte de versuri, legate de aceast� zi. Unul 
con

�
ine cîntarea ce eram s� o cînt�m la mormînt �i altul cîntarea pe care am cîntat cu corul 

nostru improvizat. Sunt documente ale vremii, cari merit� s� fie fixate. 
      Iat� versul ce se cînta pe acea vreme la mor

�
i dup� o melodie cunoscut�: 

                                            În planul cel secret 
                                            E un cîmp verzios 
                                            În jurul cercular 
                                            E un �es cu flori pompos. 
 
                                            În stratul cel m�re� 
                                            De ruji �i tulipan 
                                            Vedem un fir str�puns 
                                            De-al sor

�
ii arc tiran. 

                            
                                            Privi

�
i la-acest mormînt 

                                            Cum dînsul doarme lin, 
                                            Ce vistier ascuns 
                                            Cuprinde-n al s�u sîn. 
 
                                            Ah ! fir car-e�ti uscat 
                                            Fii binecuvîntat 
                                            Te las cu bra

�
 înalt 

                                            Care e�ti înmormîntat. 
      Ni s-a spus c� versul acesta pyramidal l-a adus amicul Gorgo� din Banat. �i fapt e c� 
ulterior i-am dat de urm� pe aici. Unii îl atribuie fericitului cînt�re� na

�
ional “Ni

�� Orbul” din 
Lugoj. 
      Bunul nostru sim

�
 ne-a oprit s� mai perpetu�m cîntarea acestor versuri �i dup� ce n-am 

avut altele la dispozi
�
ie, ne-a improvizat colegul Ghi

�� Pop, acum profesor în Bucure�ti, dup� 
melodia veche urm�toarele versuri, cari nu �tiu de se mai cînt� ast�zi, dar negre�it merit� s� 
fie reproduse în aceste amintiri: 
                                           Pe lîng-acest mormînt, 
                                           În care doarme blînd 



                                           Un binef�c�tor, 
                                           V� strînge

�
i fra

�
ilor. 

 
                                           O Doamne-al tuturor 
                                           P�rinte-ndur�tor 
                                           Ascult� al nostru grai 
                                           �i-l odihne�te-n rai 
 
                                           În lume-i un mister, 
                                           Popoare, oameni pier, 
                                           Dar faptele tr�iesc 
                                           �i-al lor nume vestesc. 
 
                                           �i tu din fii în fii 
                                           De nou vei tot tr�i 
                                           �i vor sl�vi cel lut 
                                           În cari te-ai pref�cut. 
 
      Ne-am ajutat cum am putut. Am aranjat dup� auz melodia veche cu acest text pe patru 
voci �i am cîntat în cimitirul Kerepesi de s-a adunat lumea a minune la auzul accentelor 
str�ine urechei lor.”155       



Istoria Funda iei Gojdu 
(1870-1952) 

 
Testamentul lui Emanuil Gojdu 
 
      “Gozsdu neavînd descenden

�
i, �i bolnav de mai multe s�pt�mîni, sim

�
ind apropierea mor

�
ii 

sale, f�cu în 4 Noemvrie 1869 renumitul s�u testament, prin care se crea funda
�
iunea a lui 

Gozsdu. 
      El chema la sine ca martori testamentari pe colegii s�i: Septemvirul Simeon Popovici, 
juzii curiali Aldulianu �i Pu�cariu, secretarul ministerial Cimponeriu �i pe advocatul Florian 
Varga, cari subscrier� clauzula de atestare a testamentului – f�r� îns� ca ace�tia s� cunoasc� 
cuprinsul lui. 
     Atunci zise Gozsdu c�tr� noi numai atîta, c� ar vrea peste o sut� de ani s� se scoale din 
mormînt, ca s� vad� ce s-a ales de testamentul lui ? Apoi adause mai departe: M�i ! eu ca 
advocat am f�cut sute de testamente pentru clien�ii mei, dar nu le-au putut ataca nimenea, �i cred c� nici testamentul meu nu-l va ataca nimenea ! [Subl. n. – M. B. ] 
      Cînd colo – la deschiderea �i cetirea acestui testament [în ziua mor

�
ii lui Gojdu, la 3 

februarie 1870 n.n – M. B.], v�zînd atîtea rezerve într-o parte �i în alta, cari toate puteau da �ans� de procese, Aldulianu exclam�: “S� �tii m�i Pu�cariule, c� din tot testamentul acesta �i 
din funda

�
iunea lui Gozsdu nu se va alege nimica !” Eu îns� numai atîta putui reflecta: Vom 

c�uta a le aplana toate ! 
     �i într-adev�r defectele �i dubiozit��ile testamentului erau multe, - adeverindu-se �i aici 
vechea zical�: c� doctorul s� nu se vindece el însu� pe sine.”156 
     Cu aplicarea prevederilor testamentare au fost îns�rcina

�
i Michail Széher, Gheorghe 

Ioanovici de Dul�u �i George Grabovsky de Apadia. 
      Testamentul s-a f�cut în dou� exemplare dintre cari unul s-a trimis mitropolitului Andrei �aguna, iar cel�lalt magistratului din Pesta. 
      În partea introductiv� a testamentului (v. Anexe), Gojdu men

�
ioneaz� bunurile personale 

care nu fac obiectul “conscrip
�
iei”, care pîn� este în via

�� r�mîn în proprietatea  so
�
iei sale 

Melania. 
      Averea lui Gojdu consta din: casa de pe str. Király, vila de la mo�ia din Rákos, terenuri, 
ac

�
iuni la b�ncile “Pesti Hazai Els� Takarékpénztár” �i “Hazai Bank”, mobilier, argint, aur, 

pietre scumpe, cai, vite, tr�suri �i care, unelte, etc. 
      Între mo�tenitorii legali ai averii agonisite de Emanuil Gojdu se num�r� copiii Iuliei 
Mandrino, m�ritat� cu Petru Margaritovici, (fiic� a surorii Anastasiei Pometa), în mod expres 
fiind amintit magistratul Mihail Mandrino, c�ruia îi reveneau anual 360 fl. Acestora le 
revenea 12.000 fl. 
      Melaniei Gojdu (n�scut� Dumcia, a doua so

�
ie) i-a l�sat o rent� anual� de 6.000 fl. Dac� 

se c�s�torea din nou, urma s� primeasc� 60.000 fl. Dac� nu se c�s�torea, murind ca v�duv� a 
lui Gojdu, primea - pe lîng� renta anual� – �i suma de 25.000 fl., ce urmau a fi întrebuin

�
a
�
i 

conform prevederilor testamentului defunctei (dac� l-ar fi întocmit). 
      Tot pe seama so

�
iei, Gojdu a l�sat �i cheltuielile  de înmormîntare: “Astrucarea 

r�m��i�elor mele p�mînte�ti o încredin
�
ez iubitei mele so

�
ii, îns� o rog, ca s� fac� cît se poate 

de simplu �i cu cheltuieli cît se poate de pu
�
ine, chemînd s� func

�
ioneze numai exclusiv 

preotul român din Pesta; în loc de cheltuieli zadarnice s� împart� între s�raci în prima sîmb�t� 
dup� înmormîntarea mea o sut� (100) fl.v.a.; fie încredin

�
at� iubita mea so

�
ie c� luxul 

costisitor de o or� întru nimica nu va schimba judecata lumii, care asupra fiec�rui om numai 
dup� moartea lui s-a obi�nuit a se spune f�r� rezerv�. Cu privire la înmormîntarea mea mai fac 
urm�toarele dispozi

�
iuni: a) trupul meu pus provizoriu în un sicriu de aram� s� fie a�ezat lîng� 



sicriul primei mele so
�
ii în cripta familiei Pometa ridicat� de mine; b) dup� moartea so

�
iei 

mele Melania Dumtsa s� se fac� o cript� nou� în desp�r��mîntul destinat pentru români, �i 
atunci r�m��i�ele mele s� fie mutate în cripta cea nou� lîng� trupul so

�
iei mele a doua.”157 

      Dispozi
�
iile testamentare privind crearea funda

�
iei sînt cuprinse în articolele 7-10. Dup� 

lichidarea datoriilor, a d�niilor ce urmau s� se fac� �i dup� cheltuielile de înmomîntare, Gojdu 
a precizat c� las� întreaga sa avere “acelei p�r�i a na�iunei române din Ungaria �i 
Transilvania, care se �ine de legea oriental� ortodox�”,  pentru a se înfiin

�
a “Funda

�
iunea 

Gozsdu”. În articolul 9 Gojdu revine asupra drepturilor so
�
iei sale legate de funda

�
ie �i fa�� de 

ceilal
�
i mo�tenitori: “La caz  cînd în testamentul acesta s-ar ivi astfel de îndoieli, dup� cari 

drepturile so
�
iei mele s-ar vedea a fi în colisiune cu interesele massei ce testez, sau cu 

drepturile erezilor mei, rog pe executorii testamentului meu �i pe autoritatea competent�, a 
explica astfel de îndoieli în tot cazul în favorul so

�
iei mele, pentru c� în lumea aceasta numai 

fa
�� cu so

�
ia mea iubit� m� simt dator cu recuno�tin��, �i de aceea în nici un caz nu a�i vrea s� 

o am�r�sc.”158 

      Aceast� dispozi
�
ie a fost considerat� atît de c�tre executorii testamentului, cît �i de c�tre 

cercet�torii care au studiat istoria funda
�
iei, punctul delicat al hot�rîrii testamentare. Ioan cav 

de Pu�cariu despre acest punc nevralgic scrie urm�toarele: 
      “Fundatorul Gozsdu prin testamentul s�u institui o reprezentan

�� de administrare a 
funda

�
iunei sale, din cei trei arhierei români �i de cîte doi membri civili din fiecare eparhie 

subordonat� congresului na
�
ional-bisericesc, - dar ca control� mai puse �i pe trei executori 

testamentari �i pe v�duva pîn� mai tr�iesc, apoi pe familia Poynár descendent� de la mo�ul 
s�u dup� mam�, �i d�du drept �i guvernului s� aib� grije, ca funda

�
iunea s� nu se pr�p�deasc�, 

- apoi ca capac la toate mai adaug� la testament �i condi
�
iunea, c� la caz de orice proces ce s-

ar isca între v�duva lui �i între funda
�
iune, judec�toria s� decid� totdeauna în favoarea 

v�duvei. �i asta era partea cea mai primejdioas� a testamentului – c�lcîiul lui Achilles, - care 
putea z�d�rnici toat� funda

�
iunea. Atunci mi-am adus aminte de cuvintele lui Aldulianu, c� nu 

se va alege nimic din testamentul �i din funda
�
iunea lui Gozsdu. Dar Aldulianu înc� muri la 

un an dup� Gozsdu, �i în locul lui de notar în reprezentan
�
a lui Gozsdu intrai eu ca fac-totum 

mai optimistic. Într-adev�r v�zînd v�duva partea cea slab� a testamentului era gata s� 
p��easc� în contra funda

�
iunei. 

      Testamentul mai avea �i o alt� dispozi
�
iune în sine superflu�, deoarece el destinase 

funda
�
iunea sa numai pentru Românii de confesiunea greco-oriental� �i de aceea nu mai era 

de trebuin
�� de a mai ad�uga �i o exchidere taxativ� a Sîrbilor �i a Uni

�
ilor, pentru c� taxarea �i a�a nu era complet� – dar ea f�cu sînge r�u la Sîrbi �i la Uni

�
i tocmai pentru taxarea lor 

expresiv�. De aci urma, c� Sîrbii �i Uni
�
ii mai distin�i (nomina sunt odiosa) apropiindu-se de 

v�duv� o instigar� în tot felul de a ataca testamentul. A�a v�duva luînd pe unul dintre cei mai 
renumi

�
i advoca

�
i din Budapesta, preg�ti o incuz�, în care pretindea, c� pîn� tr�ie�te ea, i se 

cuvine administrarea �i folosin
�
a r�masului etc. Eu în

�
elegînd despre aceasta, cerui deslu�ire 

de la v�duv�, care îmi �i ar�ta incuza, gata s� o predea la tribunal. Dup� ce am cetit-o, i-am 
spus v�duvei apriat intonînd, c� dac� ea va b�ga ast�zi incuza la tribunal, reprezentan

�
a mîine 

insinu� concurs �i licvidare a r�masului, ar�tîndu-i starea activelor �i pasivelor, �i 
eventualitatea vînz�rii în licita

�
iune public� a tuturor obiectelor r�masului, din care de abia va 

ie�i pre
�
ul jum�tate al inventarului, - �i atunci nu se va realiza funda

�
iunea lui Gozsdu, dar �i 

ea – v�duva va r�mîne f�r� subven
�
iune. 

      Dup� ie�irea mea de la v�duv�, care �edea pe atunci în vila de var�, intr� la ea îndat� 
prezidentul tablei rege�ti Nicolau Mihailovici, Sîrb, dar care tr�ise mult printre Români, �i 
amic de cas� al v�duvei, - care îi descoperi incuza, �i ce am zis eu la ea. Atunci Mihailovici, 
jurist bun �i om de omenie, dezaproba incuza, �i o înduplec� a  recede de la ea, ceea ce 
v�duva �i ascult�, l�sîndu-se de aici încolo în privin

�
a tuturor competin

�
elor ei la loialitatea �i 

buna inten
�
iune a reprezentan

�
ei funda

�
ionale. Dar �i reprezentan

�
a apoi s-a purtat loial �i 



echitabil cu ea pîn� la extrem, împ�cîndu-se cu ea pentru cele 11 ac
�
ii ale cassei de p�strare �i 

20 ac
�
ii ale morii Concordia – nefiind girate – ca 3/4 din dividendele lor s� le trag� v�duva cît 

tr�ie�te, s-a învoit a-i pl�ti pe lîng� interten
�
iunea anual� de fl. 6.000 �i contribu

�
iunea dup� 

aceasta, i-a solvit escontentarea de fl. 60.000 îndat� ce s-a m�ritat a doua oar�, etc., - pentru c� 
reprezentan

�
a voia cu tot pre

�
ul a încunjura orice proces nu numai cu ea, dar �i cu ceilal

�
i 

pretenden
�
i ce se scular� în contra funda

�
iunei, - ca nu cumva devenind r�masul pe mîna unui 

curator ad-actum. Mai avea testamentul �i defectul acela, c� nu preciza cine s� aleag� pe 
prezentan

�
ii civili, �i c� în privin

�
a acestora dispuse, c� între ei s� fie cel pu

�
in (legalább egy) 

unul din familia Poynár, care s� aib� vot deciziv (dönt� szavazat), de unde ace�tia deduceau 
concluziuni extreme etc. Dar �i fa�� de aceast� familie reprezentan

�
a s-a purtat loial �i cu o 

liberalitate generoas�, pîn� ce s-au convins �i ei deplin, c� funda
�
iunea lui Gozsdu are s� 

ridice familia la cultur� �i vaz� pentru tot viitorul ei. 
      Deci în bun� în�elegere a reprezentan

�
ei cu v�duva �i cu familia Poynár s-a putut stabili 

literile funda
�
ionale înt�rite �i de minister, apoi regulamentele afacerilor interne, de cas� �i de 

administra
�
iunea bunurilor, de întregirea reprezentan

�
ei �i celelalte, încît ast�zi afacerile 

funda
�
ionale decurg regulat �i limpede. Tot a�a de culant s-a purtat reprezentan

�
a �i cu 

neamurile laterale ale fundatorului, �i anume cu copiii Iuliei Mandrino m�ritat� 
Margaretovici, care a fost fata surorei so

�
iei celei dintîi a lui Gozsdu Anastasia Pometa; - de 

asemenea �i nepo
�
ii de la alt� sor� a primei so

�
ie a fundatorului, Getz�-Sztupa �i Mandrino, 

cari sus
�
ineau, c� o parte din averea fundatoral� a fost cî�tigat� de Gozsdu pe timpul primei 

sale so
�
ii, a m�tu�ei numi

�
ilor nepo

�
i. Mai p�strez între epistolele lui �aguna �i pe aceea, în 

care-�i descoper� mul
�
umirea �i bucuria, c� ne-am putut împ�ca �i cu neamurile acestea.”159 

      Pentru buna func
�
ionare a funda

�
iei, Gojdu prin testament a stabilit urm�toarele norme: 

      - Reprezentan
�
a funda

�
iei s� administreze averea sa, pentru a o spori, în condi

�
ii 

avantajoase. 
      - Cele 54 de ac

�
iuni bancare s� fie p�strate ca “izvor sigur de venit”. 

      - Reprezentan
�
a s� fie compus� din “mitropolitul sau archiepiscopul oriental ortodox 

român”, din “to
�
i episcopii orientali ortodoc�i români din Ungaria �i Transilvania” �i “to �

i 
atî

�
i, �i afar� de ace�tia înc� trei b�rba

�
i laici autoritativi, cunoscu

�
i pentru onorabilitatea lor, �i 

pentru trezirea lor împreun� cu sentimente de devota
�
i români orientali ortodoc�i, la ac�ror 

alegere s� aib� vot decisiv so
�
ia mea, chiar �i dac� s-ar fi m�ritat, executorii testamentului 

meu, dac� vor mai fi în via
��. Asemenea rudeniile mele cari poart� numele Poynár de Király-

Darócz din comitatul Bihorului; din aceast� familie Poynár, dac� se va afla vreun individ 
capabil în ea, cel pu

�
in unul s� fie ales în reprezentan

��.”; 
      - Averea r�mas� funda

�
iei s� fie trecut� sub “controlul cuviincios în cassa mitropolitan� 

român�, s�-l depun� spre fructificare la locuri sigure �i cu credit solid; pîn� atunci s�-l depun� 
sub numele funda

�
iunei la cassa de p�strare din Pesta, Oradea mare, Arad �i Sibiu; 

      - Timp de 50 de ani (1871-1921) s� se capitalizeze 2/3  din veniturile funda
�
iei cu 

“cametele cametelor, respectiv cu venitele venitelor”; iar 1/3 s� se distribuie burse “acelor 
tineri români de religiunea r�s�ritean� ortodox�, distin�i prin purtare bun� �i prin talente, ai 
c�ror p�rin�i nu sunt în stare cu averea lor proprie s� duc� la îndeplinire cre�terea �i cultivarea 
copiilor lor.” Se stabile�te ca principiu general: “ ca stipendiile s� se fac� dup� cerin

�
ele 

împrejur�rilor locale �i dup� gradele claselor �colare, anume: studen
�
ilor în 

��ri str�ine sau în 
Budapesta, respectiv ascult�torilor de �tiin�

e mai înalte, s� se dea stipendii mai mari decît 
acelora cari studiaz� în provincie �i respectiv în �coli inferioare: stipendiile anuale, destinate 
celor dintîi, s� nu fie mai mari de 500 fl. �i mai mici de 300 fl., - iar pentru cei din urm� s� nu 
fie mai mari ca 300 fl.” 
      - În perioada urm�toare de 50 de ani (1921-1971) s� se capitalizeze 3/5 din veniturile 
anuale, iar 2/3 s� se ofere ca burse studen

�
ilor de la universit��i, dar �i “tinerilor care voiesc a 

se califica pentru cariera artistic�, preo
�
easc� �i înv���toreasc�”; 



      - În a treia perioad� de 50 de ani (1971-2021), urmau s� se capitalizeze 50 % din venituri, 
iar din cealalt� parte “s� se ajute, dup� principiile de mai sus mai mul

�
i tineri studen

�
i, îns� s� 

se remunereze din venit �i preo
�
i �i înv���tori s�raci cu însu�iri eminente, familie numeroas�, �i îmb�trîni

�
i”; 

     - În a patra perioad� (2021-2071) s� înceteze capitalizarea �i s� se formeze un fond de 
rezerv� din 1/10 a veniturilor anuale. Restul bunurilor “s� se  întrebuin

�
eze pe lîng� sus 

expusele ajutor�ri, pentru orice alte scopuri religioase ale românilor de religiunea ortodox� 
r�s�ritean�, dup� buna chibzuire a majorit��ii reprezentan

�
ei, avînd în vedere prosperitatea �i 

înflorirea patriei commune, a bisericii r�s�ritene ortodoxe, �i a na
�
iunei române”; 

      - O men
�
iune special� se face în testament, ca la acordarea burselor “s� aib� întîietate 

Poynárii din Bihor, care se trag din neamul mo�ului meu dup� mam�, Dimitrie Poynár, dac� 
vor r�mîne credincio�i religiunei r�s�ritene ortodoxe”. Ioan Lupa� observa în aceast� 
dispozi

�
ie, leg�tura sufleteasc� între Emanuil Gojdu �i mam�-sa, n�scut� Ana Poynár, pe care 

a pierdut-o la vîrsta de 14 ani. Pîn� la b�trîne
�
e o pomenea cu mare duio�ie. 

      - Membrii funda
�
iei s� lucreze f�r� remunera

�
ie material�, “sim

�
indu-se remunera

�
i prin 

con�tiin�
a, c� au ajutat �i ei la prelucrarea materiei date de mine spre înflorirea iubitei 

na
�
iuni”. 

      - Reprezentan
�
a funda

�
iei s� prezinte rapoartele de activitate “publicului mare”, prin 

intermediul publica
�
iilor vremii “prin foaia oficial� ungureasc� �i prin trei foi române mai 

r�spîndite”; dac� în administra
�
ie se comit erori, atunci poate interveni �i “inspec

�
iunea 

guvernial�, care va fi normat� �i definit� prin lege”. 
      Gojdu a dispus c�, indiferent care vor fi rela

�
iile cu coreligionarii sîrbi sau cu românii 

greco-catolici, “funda
�
iunea mea nicicînd sub nici un titlul s� nu se poat� face obiect de 

discusiune; - asupra soartei acestei funda
�
iuni nu numai votul, dar nici chiar opiniunea sîrbului �i a românului unit s� nu se asculte.”.160 

      “Gojdu a manifestat o v�dit� rezerv�, chiar o neîn
�
eleas� împotrivire, fa

�� de minoritatea 
religioas� greco-catolic� a societ��ii române�ti... Sînt în testamentul lui Gojdu �i alte referin

�
e 

restrictive referitoare la greco-catolicii români. Cu toat� atitudinea lui Gojdu fa
�� de românii 

uni
�
i cu Roma, pare de neîn

�
eles c� mitropolitul de la Blaj, Alexandru �terca �ulu

�
iu, într-o 

scrisoare “îl încarc� pe Gojdu cu atribute ornate”. 
      Tot greu de în

�
eles �i de aprobat este apologetica global� a lui Gojdu pentru o na

�
iune 

str�in� din vestul apropiat, împ�r�it� în patru religii �i, totodat�, ostilitatea lui fa
�� de singura 

minoritate religioas� greco-catolic� român� care, totdeauna, a fost organic integrat� în 
sensibilitatea �i activitatea na

�
ional�, politic�, cultural� �i de alt fel a românilor din 

Transilvania. 
      Una din explica

�
iile exclusivismului religios al lui Gojdu s-ar putea atribui �i împrejur�rii 

c� marele mecenat cuno�tea �i pre
�
uia, deosebit de mult, marea importan

�� pe care au avut-o 
ortodoxia �i parohiile ortodoxe în conservarea, afirmarea �i solidaritatea na

�
ional� a 

macedonenilor români din Peninsula Balcanic�. Unitatea religioas� de acolo Gojdu o voia pe 
seama românilor de pretutindeni.”161 

      Pentru ca dispozi
�
iile testamentare  în cursul timpului s� nu se dea uit�rii, Gojdu a dispus 

ca testamentul s�u s� fie citit în fiecare an, în toate bisericile parohiale române ortodoxe, la 9 
februarie dup� calendarul vechi, cînd era ziua sa de na�tere. 
 
Funda� ia Gojdu între anii 1870-1918 
 
      Funda

�
ia a fost înfiin

�
at� prin actul testamentar din 4 noiembrie 1869 �i a început s� 

func
�
ioneze dup� moartea întemeietorului. 



      Potrivit prevederilor testamentare, averea lui Gojdu urma s� fie administrat� de o 
reprezentan

��, compus� din mitropolitul ortodox al Transilvaniei, episcopii ortodoc�i de la 
Arad �i Caransebe� �i din membrii laici, din care unul era din familia Poynár din Bihor. 
      Prima reprezentan

�� a fost aleas� la 23 aprilie 1870, alc�tuit� din: mitropolitul Andrei �aguna, dr.Procopie Ivacicovici, dr.Ioan Popasu, Ioan Alduleanu, Ioan Pu�cariu, Ioan Faur, 
Dionisie Poynár, George Mocioni �i Nicolae Ioanovici. Reprezentan

�
a avea sigiliul �i 

inscrip
�
ia: “L �sa� i pruncii s� vin� la mine. Funda� iunea Gozsdu 1870”. Reprezentan

�
a era 

aleas� din trei în trei ani. Funda
�
ia a fost situat� sub patronajul Congresului na

�
ional bisericesc 

ortodox. Gojdu a stabilit ca s� se trimit� guvernului un raport anual despre gestiunea 
funda

�
iei. De fapt, administrarea ei a fost autonom�, fiind condus� de Mitropolit împreun� cu 

un Consiliu.162 

      Pe parcursul anilor, reprezentan
�
a a num�rat printre membrii ei pe mitropoli

�
ii: Andrei �aguna, Miron Romanul, Ioan Me

�
ianu �i Nicolae B�lan; pe episcopii: Procopie Iva�covici, 

Iosif Goldi� �i Ioan Papp de la Arad, Ioan Popasu, Nicolae Popea �i Miron Cristea de la 
Caransebe� �i Roman Ciorogariu de la Oradea. Printre membrii distin�i îi enumer�m pe: Ioan 
cav de Pu�cariu (1870-1911), Ioan Alduleanu, Dionisie Poynár, Iosif Gall (1870-1912), 
Atanasie Cimponeriu, George Stupa, Iacob Bologa, Gheorghe �erb (1885-1914), Partenie 
Cosma (1892-1922),Alexandru Mocioni, Avram Berlogia, Octavian Costea, Antoniu 
Mocioni, Vasile Alm��an, Ioan M. Ro�u, Demetriu Ionescu, Andrei Bîrseanu, Gheorghe 
Com�a, Ghenadie Bogoevici, dr. Ioan Mihu, protopopul Emilian Cioran �.a., personalit��i de 
seam� din via

�
a bisericeasc�, politic� �i cultural� a Transilvaniei �i Ungariei.163  

      “Dintre ace�tia, rolul hot�rîtor în bunul mers al afacerilor Funda
�
iei l-a avut Ioan Pu�cariu. 

În mai multe rînduri Funda
�
ia a fost amenin

�
at� cu desfiin

�
area. În primul rînd, îndat� dup� 

moartea întemeietorului, cînd v�duva sa, Melania, îndemnat� de unii, nemul
�
umi

�
i de 

dispozi
�
iile testamentare deosebit de favorabile fiilor Bisericii noastre, se preg�tea s� atace 

testamentul prin justi
�
ie. Acest lucru era destul de u�or, c�ci el cuprindea mai multe vederi 

vulnerabile, între care �i aceea, ca în caz de proces, judec�toria s� decid� întotdeauna, în 
favoarea v�duvei. A fost nevoie de tactul �i p�rerea lui Ioan Pu�cariu, ca procesul s� fie evitat �i Funda

�
ia salvat�. De asemenea în urma repetatelor preten

�
ii ale rudelor lui Gojdu, tot 

Pu�cariu a fost care a �tiut s� le aplaneze în a�a fel, ca s� se evite procesele. Ca membru al 
Comitetului executiv al Reprezentan

�
ei, Pu�cariu a depus toat� rîvna pentru buna administrare 

a averii, pentru vinderea în condi
�
iuni avantajoase a unor p�mînturi, pentru întocmirea 

statutelor Funda
�
iei, pentru publicarea Analelor ei �i diferite alte probleme.”164 

       
      Pentru a-�i putea desf��ura activitatea în condi

�
ii optime, potrivit prevederilor 

testamentului lui Emanuil Gojdu, reprezentan
�
a funda

�
iei �i-a elaborat, de-a lungul vremii, o 

serie de acte normative: 
      Ordinea pentru afacerile interne ale reprezentan�ei funda�iei lui Gozsdu (în �edin

�
a din 

25 septembrie 1870) (v.Anexe), cu precizarea c� este alc�tuit� din pre�edinte (totdeauna 
mitropolitul), loc

�
iitor de pre�edinte, un notar, �i comitetul executiv format din trei membri, 

precum �i obliga
�
iile ce le revin tuturor membrilor s�i.165 

      Ordinea pentru conferirea stipendiilor din “Funda�iunea lui Gozsdu” (în �edin
�
a din 24 

decembrie 1871) (v.Anexe) – cu precizarea celor cinci categorii de burse, cu valoarea 
cuprins� între 100-500 fl.v.a. �i cu obliga

�
iile ce revin concuren

�
ilor �i celor ce vor ob

�
ine 

bursele  respective.166 

      Instruc�iune pentru Exactorul funda�iunei lui Gozsdu (în �edin
�
a din 16-19 noiembrie 

1876) – cu prevederi referitoare la cancelaria, cassa �i contabilitatea funda
�
iei, la 

administrarea realit��ilor �i la problemele avoca
�
iale �i fiscale.167 

      Statutele fundaiunei lui Gozsdu – aprobate în �edin�a din 14-19 august 
1879, ce cuprind dispozi�ii referitoare la obiectul �i scopul funda�iei, la 



reprezentan�� �i modalit
��ile de alegere a membrilor ei,  la domeniul de 

activitate al reprezentan�ei �i la ordinea conferirii burselor în prima perioad
�
, 

între anii 1870-1920.168 Statutul cuprindea cinci sec�ii, fiecare avînd un resort 
de activitate: Sec�iunea I. Despre obiectul �i scopul funda�iunei lui Gozsdu; 

Sec�iunea II. Despre reprezentan�a funda�iunei �i despre întregirea ei; 
Sec�iunea III. Despre cercul de activitate al reprezentan�ei funda�ionale; 

Sec�iunea IV. Ordinea conferirei stipendiilor pe timpul periodului I., adic
�
 de 

la1870 pîn
�
 la 1920; Sec�iunea V. Despre controla �i suprainspec�iunea 

funda�iunei. La art. 10 se ar
�
ta: “Scopul funda�iunii acesteia este 

binef
�
c
�

toriu, avînd în vedere înaintarea în cultur
�
 a românilor din Ungaria �i Ardeal prin distribuirea de stipendii la tinerii studio�i �i alte asemenea 

ajutoare.”169 

      Literele funda�ionale – noul statut al Funda
�
iei, la 2 noiembrie 1879 a fost votat de c�tre 

Congresul na
�
ional bisericesc,  în 1882 a fost revizuit, iar un exemplar a fost trimis 

Ministerului Cultelor maghiar. La  13 martie 1885 conducerea ministerului a solicitat 
modificarea unor articole din statut privind scopul funda

�
iei �i num�rul stipendiilor ce se 

acord� studen
�
ilor trimi�i în afara grani

�
elor Imperiului austro-ungar. 

      Ministrul Trefort Ágoston a ridicat obiec
�
ii cu privire la faptul c� în Literele funda

�
ionale 

se face referire la românii din Ungaria �i “Transilvania”. Aceasta întregire nu numai c� este 
contrar� legii, ci este cu totul de prisos, deoarece – în urma unific�rii prin lege a Transilvaniei 
cu Ungaria – prin Ungaria se interpreteaz� �i p�r�ile transilvane. A doua obiec

�
ie a ministrului 

s-a f�cut cu privire la stipendiile pentru str�in�tate. Din Literele funda
�
ionale reiese c� aceste 

cazuri trebuie prezentate ministrului cultelor, ceea ce nu e de ajuns, �i e nevoie �i de aprobarea 
ministrului. În fine, Trefort Ágoston, ministrul cultelor a aprobat Literele funda

�
ionale, sub nr. 

45731/1885, la 25 noiembrie 1885.170 

      Cuprinzînd patru capitole, Literele funda
�
ionale sintetizeaz�, pe baza testamentului lui 

Gojdu, regulamentul de func
�
ionare a funda

�
iei. Literele funda

�
ionale cuprinde inventarul 

averii lui Gojdu, se ocup� de obiectul, caracterul �i scopul funda
�
iei, func

�
ionarea 

reprezentan
�
ei, distribuirea burselor, administrarea bunurilor �i controlul acestora. 

      Primul capitol al Literelor funda
�
ionale prezint� �i inventarul averilor Funda

�
iei Gojdu: 

      Activele 
      1. Casa din str. Király nr.13. Acesteia îi apar

�
inea curte �i gr�din� în pre

�
 de 156.000 fl. 

      2. Casa din str. Dob nr.16 cu curte �i gr�din� în pre
�
 de 78.000 fl. 

      3. Casa din str.Holló nr.8. în valoare de 54.000 fl. 
      4. 100 de ac

�
iuni de ale Cassei de p�strare “Pesti Els� Hazai Takarékpénztár“, de cîte  

      1000 fl, deci într-o valoare de 100.000 fl. 
      5. 20 de ac

�
iuni de ale “Concordia g�zmalom”, în valoare de cîte 5000 fl, adic� în total  

      10.000 fl. 
      Valoarea total� a activelor: 399.000 fl. 
      Pasivele  
      1. Datoria f�cut� de o parte pentru a solvi sarcinile ce ap�sau l�s�mîntul �i de a împ�ca  
       legatele, iar de alt� parte pentru concentrarea imperativ� a acestor datorii, adic�  
       împrumutul de la fondurile arhidiecezei gr. or. române – de 172.000 fl. 
      2. Datoria de la Banca Comercial� din Budapesta preluat� cu ocazia cump�r�rii casei din  
      Dob nr.16 – 33.184 fl. 
      3. Datoria f�cut� în favoarea v�duvei lui Gojdu pe durata vie

�
ii, const�toare din ¾ a 

      dividendelor anuale  ale pomenitelor 11 ac
�
iuni, la cassa de p�strare, în valoare de 

      8.250 fl. 



      4. Datoria tot fa
�� de numita v�d. Melania Gojdu const�t�toare  ¾  a dividendelor anuale  

      de dup� mai sus numitele ac
�
ii de la moara “Concordia” pe durata vie

�
ii – de 75.000 fl., -  

      a�adar pasivele fac: 220.934 fl. 
      Prin urmare detragînd pasivele din active, r�mîne o avere curat� de 178.065 fl. 
      În Literele funda

�
ionale se precizeaz� c� funda

�
ia, fiind proprietatea indivizibil� a 

românilor ortodoc�i din Ungaria (�i Transilvania) conform caracterului ei religios apar
�
ine 

funda
�
iilor biserice�ti �i, pe lîng� �inerea în vigoare a dreptului inspec

�
iilor supreme a 

guvernului de stat, st� sub Congresul na
�
ional bisericesc ortodox român din Ungaria, 

respective sub consistoriul mitropolitan ca for suprem bisericesc. 

      Literele funda
�
ionale se ocup� �i de func

�
ionarea reprezentan

�
ei funda

�
iei. Se spune c� 

sarcina de membru în reprezentan
�� se calific� onorific�, de care nu este legat� nici o 

remunerare, afar� de r�spl�tirea speselor de c�l�torie f�cut� în interesul funda
�
iei �i ale altor 

eventuale spese affective conform articolului 10, reprezentan
�
a efectueaz�  administrarea 

funda
�
iei, care se extinde: 

      - asupra dispozi
�
iilor în privin

�
a tuturor agendelor economice �i treburilor averii  

        funda
�
ionale; 

      - asupra conferirii stipendiilor �i altor ajutoare; 
      - asupra împlinirii celorlalte datorin

�
e, ce urmeaz� din testamentul fondatorului fa

�� de  
        r�m��i�ele sale p�mînte�ti �i fa�� de p�strarea aducerii aminte de dînsul, fa

�� de v�duva sa  
        �i fa�� de neamurile �i în general; 

- asupra exactei execut�ri mediate sau imediate a tuturor dispozi
�
iunilor funda

�
ionale. 

      Articolul 11 se refer� la regulamentul afacerilor interne ale reprezentan
�
ei, care se 

stabile�te în sensul testamentului. Astfel reprezentan
�
a: 

      - poate alege din sînul s�u un comitet stabil pentru îndeplinirea agendelor curente; 
      - dispune asupra inspec

�
iei peste averea mobil� �i imobil� a funda

�
iei, asupra contabilit��ii 

        �i afacerilor juridice, asupra modalit��ii conferirii stipendiilor �i ale altor ajutoare; 
- alege contabil, eventual notar stabil, inspector peste economie, jurisconsult �i al

�
i  

        ofician
�
i de care este neap�rat nevoie; 

      - stabile�te salariile anuale �i remunera
�
iile pentru oficialii funda

�
iunei; 

      - prescrie agendele, respective sfera de activitate al comitetului stabil �i sarcina fiec�rui 
        membru, dînd îndrum�rile speciale. 
      În Literele funda

�
ionale se prescrie c� socotelile anuale despre administrarea funda

�
iei, pe 

lîng� o consemnare specificat� despre starea averii funda
�
ionale, se înainteaz� Congresului 

bisericesc ortodox român din Ungaria (�i Transilvania) ca corpora
�
ie autonom� �i ca supremul 

for al funda
�
iei, iar dup� aprobarea prin acest for, socotelile se înainteaz� guvernului ungar �i 

rezultatul se face cunoscut prin foaia central� oficial� maghiar� �i prin 3 foi române�ti din cele 
mai r�spîndite.171 
      Regulament pentru afacerile  interne ale funda�iunii lui Gozsdu – cuprinde reglement�ri 
privitoare la reprezentan

��, ordinea �edin
�
elor, alegerea de noi membri, administrarea averii, 

modalit��ile de conferire a burselor �i ajutoarelor, cancelaria funda
�
iei �i cheltuielile 

administrative. A fost rev�zut �i aprobat în �edin
�
ele din 28-29 august 1896, constituind forma 

final� a acestui act normativ pentru funda
�
ie. 

       Toate aceste regulamente – întocmite pe baza întrevederilor testamentare ale lui Emanuil 
Gojdu – au constituit cadrul juridic legal, în baza c�ruia membrii reprezentan

�
ei �i-au 

desf��urat activitatea, în concordan
�� �i cu hot�rîrile de Stat privitoare la acest gen de 

institu
�
ii.172 

 

   Bunele inten
�
ii ale lui Emanuil Gojdu erau greu de realizat. Dup� ce tribunalul pestan a 

inventariat l�s�mîntul, s-a dovedit c� fa�� de 437.007 fl. active erau uria�e sursele pasive: 
345.578 fl. Deci averea real� era circa 93.000 fl., înc�rcat� �i cu datorii fiscale. Se mai 



ad�ugau �i crean
�
e de 101.600 fl., dar considerate de reprezentan

�� “în mare parte 
neexecutabile”. Aici a intervenit spiritul de sacrifiu, priceperea �i perseveren

�
a conduc�torilor 

funda
�
iei. Reprezentan

�
ei i-a reu�it ca, în decurs de dou� decenii, s� reduc� pasivele �i s� 

transforme activul în realit��i aduc�toare de venituri. 
      Ioan Cav. de Pu�cariu, care a f�cut cel mai mult pentru bunul mers al funda

�
iei, despre 

munca reprezentan
�
ei scria urm�toarele: 

      “Dup� ce am del�turat toate piedicele ce se gr�m�diser� în calea funda
�
iunei, aceasta 

crescu din zi în zi ca cînd s-ar fi rev�rsat binecuvîntarea lui Dumnezeu peste ea. 
      Prin emisiuni nou� ac

�
iile de la cassa de p�strare pestan� ale funda

�
iei s-au înmul

�
it la 177 

buc��i, a c�ror curs de burs� cu finea anului 1895 a fost stat cu fl. 7.9000 ce dau un 
capital de………………………………………………………  . fl. 1.388.300 
      Pe lîng� aceasta mai avem 20 ac

�
ii Concordia á 368 florini    fl.        7.360 

     10 sortituri Tisza á 142 florini................................................. fl.        1.400 
      441 ac

�
ii Hazai Bank á fl. 125.50............................................fl.      55.345.50 

      Pe lîng� casa din Király-utza Nr.13.........................................fl.   267.338.22 
      S-au mai cump�rat: 
      O cas� în Dob-utza Nr. 16........................................................fl.     67.860 
      O cas� în Holló-utza Nr.8.........................................................fl.     47.520 
      O cas� în Oradea-mare.............................................................fl.     22.560 
      Mausoleul fericitului Gozsdu în valorea construc

�
iunei cu......fl.     13.068.15 

      Mobile �i alte recvizite..............................................................fl.       4.778.95 
      Peste tot circa............................................................................fl. 1.785.530.82 
      Prin capitalizarea de 2/3 a venitelor acestui fond s-au pl�tit mai peste tot împrumuturile 
provizorice luate dun fondurile mitropolitane �i de la “Albina”, - iar 1/3 a venitelor se 
distribuie fl. 25-30.000 anuale ca stipendii la 120-130 tineri studio�i – dup� normele fixate în 
regulamentul afacerilor interne tip�rite în analele funda

�
iunei Gozsdu, tomul IV, fasc. II din a. 

1896. 
      Aceste rezultate favorabile se atribuie – pe lîng� o în

�
eleapt� administra

�
iune a 

reprezentan
�
ei funda

�
ionale – în prima linie materialului celui bun �i dispozi

�
iunilor celor 

marinimoase ce le-a dat fundatorele, care a fost pe lîng� patriot în
�
elept, - �i cel mai bun 

român !” 173 

      În 1912, evocîndu-se activitatea Reprezentan
�
ei, într-un moment nefericit al ei, datorat 

decesului Ioan Cav. de Pu�cariu, cel mai vechi membru, cei prezen
�
i la �edin

�� constatau: 
      “Întrunirea noastr� la �edin

�
ele acestei reprezentan

�
e a fost totdeauna un eveniment de 

bucurie pentru noi membrii reprezentan
�
ei, nu numai pentru c� ni se ofer� dorita ocaziune de a 

lucra împreun� la sprijinirea, sporirea �i la dezvoltarea acestei m�re�e funda
�
iuni a fericitului �i marelui nostru binef�c�tor Emanuil Gozsdu, �i prin aceasta la promovarea culturei 

religioase, morale a poporului nostru ortodox din aceast� patrie, dar �i pentru fericirea de a 
mai conveni împreun�. 
      De ast�dat� îns� aceea bucurie a noastr� este paralizat� printr-o mare durere, prin durerea 
încet�rii din via

�� a unuia dintre cei mai vechi, mai valoro�i �i iubi
�
i membri ai acestei 

reprezentan
�
e, a domnului Ioan Cav. de Pu�cariu, care de la ini

�
ierea, înfiin

�
area �i activarea 

acestei m�re�e funda
�
iuni a fost unul dintre cei mai zelo�i sprijinitori �i conlucr�tori la 

dezvoltarea �i sporirea ei. 
      În aceast� durere a noastr� nu ne r�mîne decît prin sculare de pe scaune s� ne exprim�m �i 
la aceast� întrunire adînca noastr� condolean

��, s�-i eterniz�m memoria binecuvîntat� la 
protocol �i în analele funda

�
iunei �i s�-i implor�m de la bunul Dumnezeu vecinica fericire cu 

sfin
�
ii, iar de la noi �i de la posteritate vecinica lui pomenire.”174  



     În 1883 a fost cump�rat� casa de pe str. Dob nr. 16, în 1884 casa de pe str.Holló nr.8 �i 
apoi, în 1888, realit��ile din Oradea (casa, intravilanul �i via, cump�rate de la familia 
Poynár).175 

      Cea mai mare investi
�
ie a funda

�
iei este construirea la începutul secolului al XX-lea a 7 

imobile pe intravilanul dintre str�zile Király �i Dob, care formeaz� “Pasajul Gojdu”. Între anii 
1901-1903, s-au construit cele �apte cl�diri noi , 4 sînt construc

�
ii cu trei etaje �i 3 cu dou� 

etaje. În total, acest complex architectural cu cinci cur
�
i interioare, a c�rui construc

�
ie s-a 

încheiat în 1905, cuprindea 39 de apartamente moderne, iar la parter 49 de pr�v�lii �i dou� 
locuin

�
e pentru portari. Construirea acestui ansamblu de imobile a costat suma de 977.277.20 

coroane. În acela�i timp, s-au executat renov�ri �i moderniz�ri la imobilul din strada Holló, 
care a costat 5.128,09 coroane. Lucr�rile de construc

�
ie a “Pasajului Gojdu” �i de reamenajare 

a imobilului din str. Holló au fost conduse de arhitectul Czigler Gy�z�, ajutat de inginerul 
Rainer Károly. Pr�v�liile �i apartamentele au fost închiriate, veniturile ob

�
inute fiind utilizate 

de funda
�
ie.176 

      Despre aceast� construc
�
ie se relateaz� �i în presa vremii. În Familia putem citi 

urm�toarele: “Cetim în “Poporul român” din Budapesta: Cele trei case ale funda
�
iunii Gozsdu 

din Budapesta sunt gata. Nainte de asta cu 5 luni s-au apucat de ele �i au lucrat zidarii cu atîta 
iu
�
eal�. Încît la 1 august n. od�ile s-au �i putut închiria. Aceste 7 case ale funda

�
iunii Gozsdu 

(c� patru erau gata din anul trecut) sunt f�r� pereche în Budapesta. Poarta principal� e în 
strada Király �i lumea trece pe sub toate �apte casele ca �i pe sub un tunel, pîn� ajunge în 
strada Dob unde e cealalt� poart�. Casele sunt zidite cu 3 etaje iar în parter sunt numai 
dughianuri, 

�
i se pare c� e�ti într-un tîrg. �i se uit� str�inii la casa asta româneasc� 

îmbolbîndu-�i ochii �i întrebînd, c� oare ale cui sunt, sau, c� cine a fost Gozsdu acela. Iar noi 
Românii nu trebuie s� uit�m în via

�
a noastr� de marele Gozsdu, care a f�cut a�a un serviciu 

na
�
iunii noastre ca alt nime în aceasta 

�
ar�. Din averea lui, din venitul caselor acestora vor fi 

sprijini
�
i �i în anul viitor 170 de tineri români, ca s� poat� înv��a la �coli înalte. Iar ace�ti tineri 

au datoria, ca ie�ind �coala s� lucreze pentru bun�starea �i înaintarea poporului nostru. Dac� 
nu era Gozsdu, mult� vreme trebuia s� treac� pîn� cînd am ajuns barem acolo unde suntem 
ast�zi.”177 
      Pe lîng� aceste imobile, în sporirea averii au jucat un rol important ac

�
iunile de la b�ncile 

“Pesti Hazai Els� Takarékpénztár” �i “Hazai Bank”. Reprezentan
�
a a �tiut s� economiseasc�, 

totdeauna a cump�rat ac
�
iuni în împrejur�ri favorabile. Cre�terea continu� a veniturilor 

funda
�
iei sa datore�te faptului, c� timp de 50 de ani 2/3 din veniturile acesteia se capitalizau, 

sporindu-se cametele cametelor. Valoarea total� a funda
�
iei se ridic�, la 31 decembrie 1917, la 

8.390.704 coroane,iar în 1918 a ajuns peste 10.000.000 coroane. Aceast� sum� este 
aproximativ de 42 ori mai mare decît cea din anul 1870.178  
      “Situa

�
ia financiar� a funda

�
iei nu a fost scutit� nici de situa

�
iile de criz�, care au efectuat 

via
�
a economic� a Ungariei. În anul 1907, de exemplu, funda

�
ia înregistreaz� o pierdere de 

108.455,38 coroane, datorit� c�derii cursului la burs� a ac
�
iunilor ei, situa

�
ie provocat� de 

criza general� care a afectuat toate pie
�
ele financiare din Ungaria în anul 1907. 

      Pe parcursul anilor �aptezeci �i optzeci, funda
�
ia a fost confruntat� cu o serie de procese 

juridice de mo�tenire, datorii pretinse de rude, clien
�
i ai lui Gojdu, ca Gets�, Stupa, Mandrino, 

Bogdanovics, Moritz, Freund etc. Avocatul Margaritovics solicita 3.373,70 fl. pentru 
serviciile aduse lui Gojdu în calitate de secretar personal �i ca avocat, inclusiv pentru purtarea 
unor procese ale funda

�
iei. Au fost apoi rela

�
iile delicate cu Melania Gojdu, c�s�torit� la 14 

iunie 1879 cu Nemeshegyi József, care pe parcursul anilor a emis diverse preten
�
ii în leg�tur� 

cu averea funda
�
iei. Conform testamentului, funda

�
ia i-a transferat v�duvei lui Gojdu dup� 

c�s�torie suma de 60.000 fl.”179 

      Primul r�zboi mondial (1914-1918) �i-a pus amprenta �i asupra averii funda
�
iei. În anul 

1915, reprezentan
�
a a aprobat un împrumut de r�zboi în valoare de 250.000 coroane. În 1916 



a fost aprobat înc� un împrumut de 160.000 coroane, ajungînd la suma de 410.000 coroane, 
contribu

�
ie de r�zboi, bani care nu au mai fost restitui

�
i funda

�
iei din cauza destr�m�rii 

Austro-Ungariei în 1918. Funda
�
ia, în 1916, a acordat un ajutor de 10.000 coroane 

Orfelinatului din Sibiu, care ducea lips� de fonduri b�ne�ti, pentru între
�
inerea copiilor orfani 

de r�zboi. Tot în acest an s-a dat o sum� de 10.000 coroane pe seama Crucii Ro�ii. 
      Trebuie amintit faptul c�, din 18 octombrie 1882, averea funda

�
iei era administrat� de 

casierul mitropoliei din Sibiu. Concursurile trebuiau trimise la cancelaria funda
�
iei din 

Budapesta, str. Holló nr.8. 
      În august 1912 Comitetul funda

�
ional i-a trasat lui Ioan Mihu sarcina de a întocmi un 

raport �i propuneri concrete în leg�tur� cu mutarea reprezentan
�
ei Funda

�
iei Gojdu de la 

Budapesta la Sibiu, propunere ce a fost acceptat� �i transpus� apoi în fapt �i datorit� noilor 
condi

�
ii istorice.180 

       
      Din aceste fonduri, respectînd hot�rîrile testamentare ale lui Gojdu, reprezentan

�
a a 

acordat burse, începînd cu anul 1871. În sensul testamentului, stipendiile se acordau pe 
categorii de studii �i anume: cîte 100 fl. pentru elevii de la �colile elementare �i liceale, 300 fl. 
pentru studen

�
ii de la facult��ile din provincie, �i 400-500 fl. pentru studen

�
ii de la 

universitatea din Pesta, Viena, sau vreo univesitate din afara Imperiului austro-ungar. 
      Spre a ne dea seama de valoarea unei burse, trebuie s� ar�t�m c�, dup� datele pe care ni le 
ofer� “Telegraful Român” din acea perioad�, venitul anual al unui preot era în medie de 400 
fl, de�i unele parohii de munte aveau un venit anual �i sub 200 fl. Un înv���tor confesional 
avea de la 150 pîn� la 500 fl. salar anual, deci mai pu

�
in decît o burs� din Funda

�
ia Gojdu. Un 

bursier nou al Funda
�
iei putea s�-�i p�streze bursa din primii ani de liceu pîn� la absolvirea 

Facult��ii, unii primind chiar �i ajutoare speciale pentru examenele de doctorat sau pentru 
excursii de studii. 
      Absolven

�
ilor de facult��i care urmau s� depun� examenele de diplom� sau doctorat, li se 

mai acorda burse înc� pentru un an, cît �i taxa pentru diplom�. Stipendiile se anulau dac� 
tîn�rul pierdea vreuna din califica

�
iunile cerute în testament �i anume: 

      - Dac� va p�r�si caracterul na
�
ional �i bisercisec; 

      - Dac� va p�r�si studiile; 
      - Dac� va cî�tiga avere sau stipendii de la alt� funda

�
ie; 

      - Dup� absolvirea studiilor; 
      - Dac� nu va depune la timp examenele sau va c�dea la acestea; 
      - Dac� va comite vreo fapt� imoral�. 
      Prin urmare bursierii erau obliga

�
i s� prezinte Reprezentan

�
ei rezultatele ob

�
inute la 

sfîr�itul anului �colar pîn� la 15 septembrie pentru a se acorda stipendii pentru anul viitor. 
Pentru ob

�
inerea bursei în anul I. tinerii întocmeau un dosar cu acte care: actul de na�tere, 

atestatul c� p�rin�ii s�i nu sînt în stare de a acoperi spesele pentru cre�terea �i înv��area lui, 
precum �i actul de studii. Dosarele erau trimise prin episcopiile din Arad �i Caransebe� la 
Mitropolia din Sibiu pentru aprobare. Parohia ortodox� român� din Budapesta recomanda 
tinerii români din Ungaria. 
      Conform scopului pentru care a fost înfiin

�
at� funda

�
ia, reprezentan

�
a a dezvoltat treptat �i 

activitatea acesteia, m�rind în fiecare an fondurile de stipendii �i de ajutoare ocazionale pentru 
studen

�
ii merituo�i �i lipsi

�
i de mijloace materiale. Cei mai mul

�
i au studiat la renumite 

universit��i din Imperiul austro-ungar �i din apusul Europei printre care: Pesta, Cluj, Viena, 
Graz, Berlin, Zürich, Chemnitz, Maribrunn, Jena, Karlsruhe, Leipzig etc.181 

      Dac� în 1871 s-au distribuit doar 4 burse, în 1872 – 12, în 1873 –33, în 1884 s-a ajuns la 
116, în 1900 la 135, în 1911 la 233, iar în 1917 la 306. 
      Din Analele Funda�iei Gojdu rezult� c�, între  1871-1900 reprezentan

�
a a acordat 1.492 

studen
�
ilor români în valoare de 1.063.968 fl. De asemenea, s-au acordat ajutoare ocazionale 



pentru ob
�
inerea examenelor de diplom� �i doctorat pentru 358 de studen

�
i în valoare de 

80.409,60 fl. În perioada 1901-1918 s-au acordat 1.835 de burse studen
�
ilor la diferite 

universit��i �i �coli superioare în valoare de 1.232.906 coroane. De asemenea, au primit 
ajutoare ocazionale, pentru sus

�
inerea examenelor de diplom� �i doctorat, 570 de studen

�
i în 

valoare de 344.442 coroane. 
      Din cauza scumpirii costului vie

�
ii, în perioada 1886-1900, unii studen

�
i – mai ales cei ce 

se g�seau în ultimii ani cînd aveau cheltuieli mai mari, cursuri, preg�tiri suplimentare etc. – 
cer m�rirea burselor pentru a putea face fa

�� cheltuielilor de între
�
inere. Ca urmare a acestei 

ac
�
iuni, reprezentan

�
a funda

�
iei a fost nevoit� s� m�reasc� bursele acelora care studiau la 

universt��ile din Budapesta �i Viena, medicina, politehnica �i silvicultura. 
      La 8 martie 1898, s-a hot�rît înfiin

�
area unui internat pentru cazarea a 50 de bursieri 

universitari din Budapesta, care primeau 500 fl., din care stipendi�tii s� primeasc� numai o 
parte, pentru îmbr�c�minte �i taxe de studii, din restul bursei li se va asigura mas� �i l�ca�. 
Internatul ar fi primit loc în casa funda

�
iei la Budapesta, str. Holló nr.8. Se pare c� conducerea 

reprezentan
�
ei prevedea o devalorizare a florinului �i încerca s� previn� prin diferite m�suri 

acest lucru. S-a cerut permisul de aprobare de la ministerul cultelor �i înv���mîntului public, 
care cere am�nunte în privin

�
a fondului de bani, în ce spirit vrea funda

�
ia s� educe aici 

tinerimea, solicitînd �i statutul de func
�
ionare al internatului. Ministerul dorea drept de control 

asupra acestui internat. Reprezentan
�
a, în �edin

�
a din 31 august 1901, a hot�rît s� renun

�
e la 

constituirea internatului, decît s� fie supravegheat de ministerul cultelor �i al înv���mîntului 
public.182 
      “Prin apari

�
ia Funda

�
iei “Gojdu”, sute de tineri î�i legau anual speran

�
ele c� vor putea 

urma studii gimnaziale sau universitare cu burse “Gojdu”. Arhiva funda
�
iei de la Parohia 

Ortodox� Român� din Budapesta cuprinde mii de cereri �i scrisori prin care se solicitau burse, 
înso

�
ite de un extras din cartea de botez, prin care era dovedit� religia ortodox� a 

solicitantului, atestat de la prim�ria local� privind starea social� a p�rin�ilor �i testimoniul 
(diploma de bacalaureat) pentru cei care urmau studiile universitare. 
      Fiecare cerere, fie c� se adreseaz� pentru ob

�
inerea bursei sau pentru m�rirea ei, 

“suplicantul” o completeaz� cu am�nunte privind starea material� a familiei sale… 
      Beneficiari pe parcursul studiilor gimnaziale �i universitare de burse �i ajutoare Gojdu, 
majoritatea î�i manifest� la încheierea studiilor recuno�tin�a fa

�� de funda
�
ie �i fa�� de marele 

mecenat. Titus Mera, din �iria (Arad), la 3 august 1885, dup� ce a urmat zece semestre la 
facultatea de medicin�, îi scrie funda

�
iei c� “voiu binecuvînta în întreaga mea via

�� amintirea 
Marelui Binef�c�tor al na

�
iunii noastre �i voiu p�stra totdeauna o adev�rat� �i sincer� 

recuno�tin�� Venerabilei reprezentan
�
e, care mi-a dat posibilitatea de a-mi face viitorul.”183 

      Printre bursierii Funda
�
iei Gojdu s-au aflat oamenii de cultur�, savan

�
ii �i oamenii politici 

Victor Babe�, Valeriu Brani�te, Octavian Goga, Silviu Dragomir, Ioan Lupa�, Traian Vuia, 
Aurel Laz�r, Aurel Vlad, Virgil Oni

�
iu, Nicolae Zigre, Teodor Ne�, Petru Groza, Constantin 

Daicoviciu �i al
�
ii. 

      R�sfoind Analele Funda�iei Gojdu, am g�sit mai mul
�
i bursieri originari din localit��ile 

locuite �i de români din Ungaria de azi. Între 1872 �i 1914 urm�torii tineri, originari de pe 
meleagurile noastre, au primit burse: Zaharia Rocsin (Micherechi); Petru �egle (Apateu); 
Victor Popovici (Bichi�), Constantin Küzdényi (Bichi�ciaba); Corneliu Kondorosi (Seghedin); 
Valeriu Oni

�
iu (Seghedin); Eusebiu Poynár (Debre

�
in); Laz�r Popovici (Otlaca); Zaharia 

Octavian (Seghedin); George Popovici (Bichi�); Iuliu Coste (Cenadul-Unguresc); Eugen 
Popovici (Debre

�
in); Petru Popovici (Apateu); Iosif Drimba (Apateu); Eugen Pascariu 

(Bichi�); Iosif Roxin (Micherechi); Valeriu Popovici (Apateu); Ioan Bejan (Micherechi).184 

 
      În ajunul primului r�zboi mondial, Funda

�
ia Gojdu devenise una din cele mai mari 

funda
�
ii de drept privat din Austro-Ungaria, cu ajutorul c�reia, în a doua jum�tate a secolului 



al XIX-lea, s-a format o intelectualitate numeroas�. Timp de un jum�tate de veac, Funda
�
ia 

Gojdu a avut un important rol în activitatea �i via
�
a cultural� româneasc� din Ungaria. Pe baza 

prevederilor testamentului, studen
�
i, preo

�
i �i înv���tori s�raci, familii numeroase puteau 

beneficia de ajutorul funda
�
iei. Sute de tineri au fost ajuta

�
i în studii sau pentru specializare în 

str�in�tate. Creînd posibilit��i materiale tineretului român de a studia la universit��ile din 
Imperiul austro-ungar �i din apusul Europei, funda

�
ia a contribuit la formarea unei 

intelectualit��i române în diferite domenii de activitate. 
 

Funda�ia Gojdu între anii 1920-1952 
 
      Dup� primul r�zboi mondial averea Funda

�
iei Gojdu a r�mas aproape în întregime în 

Ungaria. Reprezentan
�
a funda

�
iei func

�
iona la Sibiu, iar Administra

�
ia bunurilor aflate la 

Budapesta î�i avea sediul pe str. Holló nr.8, îngrijirea caselor Funda
�
iei Gojdu c�zînd în 

sarcina preo
�
ilor Ghenadie Bogoevici  (23 noiembrie 1933) �i Toma Ungureanu (pîn� în 

1952). 
      Dup� desfiin

�
area monarhiei austro-ungare, Ungaria a fost obligat� s� restituie 

proprietarilor toate funda
�
iile. Aceast� decizie contravenea art.249, alienatul 6 din Tratatul de 

la Trianon, semnat între România �i Ungaria la 4 iunie 1920: “Legatele, dona
�
iunile, bursele, 

funda
�
iunile de orice fel, înfiin

�
ate sau create în fostul regat al Ungariei �i destinate supu�ilor 

acestuia, vor fi puse de Ungaria, întrucît aceste funda
�
iuni se g�sesc pe teritoriul s�u, la 

dispozi
�
iunea Puterii aliate sau asociate ai c�ror supu�i sunt acum zisele persoane sau vor 

deveni supu�i în urma prezentului tratat sau a tratatelor încheiate în vederea regul�rii 
afacerilor actuale, în starea în care se g�seau acele funda

�
iuni la data de 28 iulie 1914, 

�
inîndu-

se seam� de pl��ile f�cute în mod regulat pentru scopul funda
�
iunei.”185  Beneficiile Funda

�
iei 

Gojdu trebuiau împ�r�ite între românii ortodoc�i din România (90%), din Iugoslavia, 
Cehoslovacia (6%) �i fire�te din Ungaria (4%). 
       Reprezentan

�
a din Sibiu a început imediat demersurile pentru ca Mitropolia Ortodox� din 

Transilvania s� î�i afirme drepturile legitime asupra acestei averi. În acest sens a intervenit la 
guvernul României s� fac� demersurile diplomatice necesare. Astfel, la 16 aprilie 1924, între 
România �i Ungaria s-a încheiat un acord provizoriu cu privire la reglementarea afacerilor 
interesînd Funda

�
ia Gojdu. Pe baza acestui acord reprezentan

�
a Funda

�
iei Gojdu a putut 

dispune liber, timp de 3 ani, de averea mobiliar� �i imobiliar� din Budapesta. Totodat�, pentru 
reglementarea definitiv� a problemelor legate de Funda

�
ia Gojdu, guvernul României trebuia 

s� invite la negocierile care urmau s� se desf��oare la sediul reprezentan
�
ei din Sibiu, pe 

exper
�
ii Ungariei, Iugoslaviei �i Cehoslovaciei. Negocierile au început, desf��urîndu-se în anii 

1925 �i 1926, dar guvernul Ungariei a adoptat o pozi
�
ie prin care c�uta s� amîne rezolvarea 

acestei probleme. În 1927, cere o recompens� material�, ca guvernul României s� ofere 
desp�gubiri pentru maghiarii din Transilvania. Din 1927 guvernul maghiar a blocat averea 
funda

�
iei de la b�ncile budapestane, administratorul imobilelor din capital� a fost obligat s� 

depun� veniturile ob
�
inute din închirieri în aceste conturi.186 

       Reprezentan
�
a Funda

�
iei Gojdu înainteaz� memorii dup� memorii primului ministru al 

României �i Ministerului de Externe prin care insist� pentru ini
�
ierea de noi demersuri 

diplomatice în vederea relu�rii tratativelor cu Ungaria �i solu
�
ionarea problemei funda

�
iei. 

Într-un memoriu adresat primului ministru , Iuliu Maniu, în 7 martie 1930, pre�edintele 
funda�iei, mitropolitul Nicolae B�lan, î�i arat� îngrijorarea c� nu a primit nici o informa

�
ie 

referitoare la tratativele guvernului maghiar privind chestiunea averilor biserice�ti r�mase pe 
teritorilul Ungariei �i în special a Funda

�
iei Gojdu: 

 



Domnule Ministru Pre edinte 
Iuliu Maniu 

 
      Nu am primit nici o informa

�
ie privitor la rezultatul tratativelor cu Guvernul ungar, 

tratative care aveau s� solu
�
ioneze chestiunea averilor biserice�ti r�mase în teritoriul Ungariei �i îndeosebi a Funda

�
iunei Gojdu. 

      Românii ortodoc�i din Transilvania – se spune în memoriu – sunt îngrijora
�
i c� nu sose�te 

nici o �tire despre solu
�
ionarea acestei chestiuni, cu toate c� dup� solu

�
ionarea problemei 

optan
�
ilor opinia public� a�teapt� ca �i aceast� chestiune î�i va g�si grabnica solu

�
ie, �i c� sunt 

cu atît mai îngrijora
�
i pentru c� lipse�te orice informa

�
iune despre mersul tratativelor. 

      În zilele trecute s-a comemorat memoria marelui binef�c�tor al Românilor din 
Transilvania, care a fost Emanoil Gojdu, �i comemorarea a scos din nou, în fa

�
a marelui 

public, în relief meritele nepieritoare pe care fericitul fondator le are pentru crearea unei p�turi 
puternice de intelectuali în Transilvania. 
      Pentru lini�tea românilor ortodoc�i din Transilvania, V� rug�m s� accelera

�
i rezolvarea 

definitiv� a acestei chestiuni �i s� ne 
�
ine

�
i în curent cu mersul tratativelor, pentru ca �i noi la 

rîndul nostru deoparte s� putem interveni pentru lini�tirea opiniei publice, de alt� parte s� 
putem în caz de nevoie s� contribuim cu probe �i argumente în favoarea unei solu

�
iuni 

potrivite dreptului �i intereselor noastre. 
      Domnule Prim Ministru, ne lu�m voie  ca prin acest prilej s� reamintim cîteva elemente 
care privesc chestiunea Funda

�
iunei Gojdu �i s� ne preciz�m punctul nostru de vedere în ce 

prive�te solu
�
ionarea chestiunei aceasta pentru c� avem convingerea c� Guvernul maghiar a 

procedat contrar clauzelor tratatului de pace, cînd atîta vreme a re
�
inut �i re�ine �i ast�zi 

averea funda
�
ional� aflat� în Ungaria �i venitele ei, paralizînd orice activitate în conformitate 

cu tratamentul fundatorului �i cu literele funda
�
ionale. 

      Noi credem c� �i acordul din 16 Aprilie 1924 între guvernul român �i guvernul maghiar, 
prin care temporar s-a reglementat chestiunea funda

�
iunei, are la baza sa un principiu în 

contrazicere cu inten
�
iunile fundatorului, care prin testamentul s�u din Budapesta, 4 Noemvre 

1869 a l�sat averea sa în folosul acelei p�r�i a na
�
iunii române din Ungaria �i Transilvania, 

care 
�
ine de credin

�� r�s�ritean� ortodox�. Fondatorul, evident, a avut în vedere colectivitatea 
etnic� a românilor ortodoc�i din fosta Ungarie, colectivitate care prin actul unirii politice de la 
1 decemvre 1918 �i prin tratatul de pace de la Trianon, ast�zi face parte din Statul român. C� 
aceasta a fost inten

�
iunea fondatorului rezult� �i din faptul c� a dat funda

�
iunea sa în 

administrarea unei reprezentan
�
e compuse din chiriarhii Mitropoliei ortodoxe a Transilvaniei �i din b�rba

�
ii binemerita

�
i apar

�
in�tori acestei Mitropolii, sub controlul Congresului na

�
ional 

bisericesc al acestei Mitropolii. Or, în fosta Ungarie organizarea bisericeasc� a fost totodat� 
organizarea na

�
ional� a românilor. În spiritul dreptului pur �i a art. 249 din tratatul de la 

Trianon, întreaga funda
�
iune �i întreaga ei avere cat� a fi predat� la libera dispozi

�
ie a 

reprezentan
�
ei ei, care la rîndul ei, supus� exclusiv controlului statului român �i legilor ��rii 

române�ti, va avea s� administreze funda
�
iunea în conformitate cu testamentul �i cu literele 

funda
�
ionale, în folosul colectivit��ii, pe seama c�reia s-a întemeiat. 

      Noi nu voim prin aceasta s� excludem de la binefacerile funda
�
iunei românii ort. care 

înainte de pr�bu�irea Ungariei au f�cut parte din aceast� colectivitate, dar care ast�zi, prin 
tratatele de pace au fost desp�r�i�i de noi. Biserica noastr� a 

�
inut totdeauna �i Mitropolia 

Ardealului 
�
ine �i ast�zi la ace�ti fii ai s�i, desp�r�i�i de trupul s�u �i dore�te s� le vin� în ajutor 

spre a-�i p�stra românitatea �i ortodoxia. Dar ea crede c� nu este bine s� se constituie drepturi 
pe seama altor state �i nu poate admite ca beneficiari ai Funda

�
iei s� fie al

�
ii decît românii 

ortodoc�i care fac parte din o biseric� român�. 
      Dar guvernul ungar a fost acela care nu a mai respectat acordul din 16 apr. 1924 �i care în 
loc s� procedeze în conformitate cu art. 249 din tratatul de la Trianon, cu ordinul Ministrului 



s�u de Culte �i instruc
�
iune public� nr. 26580/1927 a interzis trimiterea venitelor averii aflate 

în Budapesta, procedînd la o quasi confiscare a averii noastre de acolo. 
      Noi credem c�, în spe

��, nu este aplicabil decît art. 249 citat, pentru c� acesta trateaz� 
despre funda

�
iuni. Nu este aplicabil art. 256 care vorbe�te despre colectivit��i �i persoane 

morale, deci evident despre alte forma
�
iuni decît funda

�
iuni pentru care exist� text special. 

      Concluziile noastre în aceast� privin
�� sunt: 

       1. Funda
�
iunea fiind dup� natura ei indivizibil�, averea apar

�
in�toare ei trebuie în totul s� 

fie dat� în libera administrare �i la libera dispozi
�
ie a organelor ei legale de administra

�
ie �i 

control, reprezentan
�
ei sale cu sediul în Sibiu, compens� exclusiv din Chiriarhii Mitropoliei 

ort. a Ardealului �i din b�rba
�
i apar

�
in�tori acestei Mitropolii; 

      2. Numai statul român are drept de control în conformitate cu legile 
��rii române�ti; 

      3. Averea funda
�
ional� este la libera dispozi

�
ie a administratorului legal, în în

�
elesul c� 

oriunde ar fi ea, acest administrator este în drept s� o valorifice, s� o înstr�ineze, s� o gajeze 
sau s� o constituie ipotec�, dup� cum va chibzui c� este în favorul funda

�
iunii �i fiind el 

îndeosebi în drept s� înstr�ineze averea situat� în Ungaria �i s� o aduc� în România, liber de 
taxe sau impozite speciale �i f�r� ca Guvernul ungar sau alt guvern s� fie în drept a-i pune 
piedici sau a-i face dificult��i. 
      4. Beneficiari ai venitelor din averea funda

�
ional�, distribuibile în în

�
elesul testamentului 

vor fi exclusiv membri ai Mitropoliei ortodoxe române a Ardealului, Banatului, Cri�anei �i 
Maramur��ului, întrucît ei sunt români din na�tere. 
      Organele legale de administrare �i control ale funda

�
iunii sunt aplicate, ca la cerere 

individual� s� împ�rt��easc� cu burse �i tineri români ortodoc�i din Ungaria �i alte state 
succesoare, dac� ei sunt membrii unei organiza

�
iuni biserice�ti ortodoxe române din acele 

teritorii care au apar
�
inut Mitropoliei ortodoxe române din acele teritorii care au apar

�
inut 

Mitropoliei Ardealului. Nu este îns� aplicat� s� împ�rt��easc� cu burse al
�
i tineri care nu sunt 

români care nu sunt ortodoc�i �i care nu fac parte din alt� organiza
�
iune bisericeasc� sau sunt 

din alt teritoriu. 
      Num�rul acestor bursieri, în mod fatal va fi restrîns �i cel mult propor

�
ional cu num�rul 

românilor ortodoc�i care la încheierea tratatului de pace au r�mas în Ungaria sau au fost 
trecu

�
i altui stat succesor. 

      5. Organele de administra
�
iune �i control ale funda

�
iunii nu pot recunoa�te nici unui alt 

stat decît celui român, dreptul de supraveghere asupra activit��ii lor. Cel mult ar putea 
concede ca s� se comunice în fiecare an bilan

�
ul averii �i venitelor funda

�
iunii. Nu le poate 

recunoa�te dreptul de a cere ele o cot� parte din venite, spre a le distribui prin organele 
biserice�ti din acele state. Ea este obligat� s�-�i rezerve sie-�i dreptul de a distribui bursele în 
cadrele cererilor ce i se vor prezenta, apreciind fiecare cerere individiual, potrivit prevederilor 
din testament �i din literile funda

�
ionale, dac� o parte din venitul disponibil ar r�mîne 

neatribuit� suplican
�
ilor din alte state, asupra ei va dispune liber Reprezentan

�
a. 

      �inem în fine s� facem amintire �i de urm�toarea chestiune: 
      Guvernul ungar prin comisariatul s�u al afacerilor românilor din Ungaria, cu adresa nr. 
109/1927 din 20 Aprlilie 1927, a comunicat încredin

�
atului reprezentan

�
ei funda

�
iunii din 

Budapesta ordinul Ministrului ungar de culte �i instruc
�
iuni publice, dat în ziua de 1 

Decemvre 1926, trece dreptul de dispozi
�
ie asupra venitelor �i valorilor mobiliare ale 

funda
�
iunii, aflate în Ungaria, asupra comisarului Guvernului ungar. 

      Repet�m c�, prin aceasta guvernul ungar, violînd tratatul de pace a f�cut un adev�rat act 
de confiscare. 
      Rug�m On. Guvern Român s� intervin� cu toat� energia pentru restabilirea drepturilor 
noastre, uzînd de toate mijloacele pe care le confer� dreptul interna

�
ional. 

Domnule Prim Ministru  



      Atitudinea pe care guvernul ungar a avut-o în tot timpul de la întregirea neamului fa
�� de 

funda
�
iunea noastr� a fost atît de provocatoare încît o adînc� revolt� se manifest� la to

�
i fiii 

bisericii noastre, cunosc�tori ai funda
�
iunii �i lega

�
i de ea suflete�te nu numai pentru 

binefacerile ei, dar �i prin pietate care fiecare român ortodox din Transilvania o p�streaz� 
memoriei fericitului Emanuil Gojdu. 
      Precum am spus la început, Mitropolia noastr� este cuprins� de mare îngrijorare, cînd 
vede c� aceast� chestiune nu ajunge la solu

�
ionea definitiv�, a�a cum fiecare român ortodox o 

crede de just�. Începe s� prind� r�d�cini temerea c� averea ei se va pierde sau c� trufiei 
ungare o s�-i succead� mic�orarea ei �i înc�tu�area drepturilor organelor ei, a�a cum rezult� 
din testament �i din tratatul de pace. 
      Ne lu�m voie s� V� rug�m din nou, s� binevoi

�
i a st�rui, ca chestiunea funda

�
iunei s�-�i 

afle c�t mai grabnic solu
�
ionarea cuvenit�, iar noi s� fim informa

�
i asupra mersului 

tratativelor, spre a putea la rîndul nostru informa cercurile interesate. 
       Primi

�
i, V� rug�m, Dle Ministru Pre�edinte, odat� cu arhiere�ti binecuvînt�ri, asigurarea 

distinsei Noastre stime �i considera
�
iuni ce v� p�str�m. 

      Sibiu, 7. III. 1930 
                                                                               Arhiepiscop �i Mitropolit 
                                                                                        Nicolae B�lan187 

 
      Memoriul c�tre primul ministru intervenea într-un moment cînd “problema Gojdu” 
înregistra o nou� pagin� în agenda rela

�
iilor române-maghiare. 

      Dup� conferin
�
a de la Haga (august 1929),  care a revizuit obliga

�
iunile tratatelor de pace, 

la Paris, la 28 apilie 1930, s-a semnat un acord între România �i Ungaria, referitor la 
Funda

�
ia Gojdu. Acesta a fost semnat de Nicolae Titulescu din partea guvernului român �i de 

baronul Korányi, din partea guvernului maghiar. Prin acest nou acord, guvernul maghiar se 
angaja s� ini

�
ieze cu guvernul român negocieri directe, cel mai tîrziu în timp de o lun� de la 

punerea lui în vigoare. S-a convenit ca negocierile s� aib� loc în România, la Sibiu. În cazul 
c� negocierile nu ar ajunge, în termen de �ase luni, la un acord definitiv, fiecare din cele dou� 
guverne are dreptul de a  se adresa, prin cerere, Cur

�
ii Permanente de Justi

�
ie de la Haga, 

aceasta urmînd s� stabileasc� sub form� de regulament definitiv afacerile ce interesau 
Funda

�
ia Gojdu. 

      Pozi
�
ia guvernului maghiar a r�mas aceea�i, �i dup� acest acord de la Paris mereu amîna, 

ca în trecut începerea tratativelor, sau punea piedici technice în repetate rînduri în calea 
rezolv�rii problemelor. În dosul culiselor se ducea o lupt� diplomatic�, reprezentan

�
ii ambelor 

p�r�i se întîlneau �i discutau în mod secret sau mai pu
�
in secret.188 

      Pe baza acordului de la Paris au început negocierile la Sibiu. Fiecare guvern �i-a desemnat 
delega

�
ia. Partea român� l-a desemnat pe Ion I. Lapedatu, ca pre�edinte �i Gheorghe Dobrin, 

Nicolae Zigre �i Valer Moldovan, ca membri. Delega
�
ia maghiar� era compus� din Egry 

Aurél pre�edinte, Pataky Tibor �i Papp Béla, membri. 
      “Dup� prima întrunire a celor dou� comisii la  Sibiu, delega

�
ia maghiar� a cerut s� se fac� 

mai întîi, prin doi exper
�
i tehnici, un inventar exact al întregului patrimoniu, cerere pe care 

delega
�
ia român� a acceptat-o. Din partea român� a fost numit Nicoale Chi�an, care înainte de 

r�zboi lucrase ca func
�
ionar la Ministerul Cultelor de la Budapesta. Împreun� cu expertul 

numit de guvernul maghiar, cei doi au inventariat, timp de mai multe s�pt�mîni, întreg 
patrimoniul funda

�
iei. De fapt, pentru guvernul de la Budapesta era un nou pretext pentru a 

amîna solu
�
ionarea chestiunii “Gojdu”, tactic� pe care o va aplica �i în continuare. 

      Au urmat alte runde de negocieri. Delega
�
ia maghiar� considera c� nu este obligat� la nici 

un fel de restituiri, dar c� totu�i, din motive de etichet� �i de ordin politic, consimte s� cedeze 
p�r�ii române 2/3 din averea funda

�
iei, iar 1/3 s� r�mîn� în beneficiul românilor din Ungaria. 

S-a invocat în acest sens art. 256 din Tratatul de la Trianon, care f�cea îns� referiri la bunurile 



unor colectivit��i sau persoane publice. De asemenea, delega
�
ia maghiar� a f�cut referiri la 

testamentul lui Gojdu, care men
�
iona ca beneficiarul bursei s� fie cet��ean maghiar. 

      De fapt, pe parcursul tratativelor, pre�edintele delega
�
iei maghiare – la recomandarea 

guvernului de la Budapesta – urm�rea ca prin rezolvarea problemei Funda
�
iei Gojdu s� ob

�
in� 

examinarea �i revizuirea unor afaceri privind interesele maghiare din Ardeal.”189     
      În anul 1931 �i 1932 conduc�torii comisiilor Ioan L. Lapedatu �i Pataky Tibor au purtat 
discu

�
ii personale la Cluj în ce prive�te rezolvarea definitiv�. Partea ungar� vrînd 

recompensa
�
ii pentru maghiarii din Transilvania, a înaintat delega

�
iei române o list� cu 

revendic�rile acestora: Imobilul Crucii Ro�ii din Cluj, Orfelinatul romano-catolic din Sibiu, 
Imobilele înv���torilor din Secuieni, Imobilele societ��ii Sf. Ladislau, Casa de Cultur� 
Maghiar� din Bra�ov, Institutul Reformat de Fete din Cluj, Institutul de Fete al Înv���torilor 
Maghiari din Transilvania (Cluj), Imobilele Înv���torilor din Cluj, S�tmar �i Timi�oara �i 
Mensa Academic� din Cluj. 
      Imobilele cerute de guvernul maghiar aveau o valoare de 1.050.000 peng�. Imobilele �i 
averea Funda

�
iei Gojdu valora 2.200.000 peng�. Guvernul maghiar inten

�
iona s� se în

�
eleag� 

în mod direct cu guvernul român, fiindc� dac� rezolvarea definitiv� ajunge la Haga, aceste 
argumente politice, de recompensa

�
ie, acolo nu puteau fi acceptate. 

      La 23-24 mai 1932, la Bucure�ti s-au purtat din nou tratative între cele dou� guverne, aici 
s-a declarat în mod hot�rît �i categoric, c� guvernul român nu accept� recompensa

�
ia 

material� solicitat� de c�tre partenerii unguri, apelînd la articolul 249 al Tratatului de la 
Trianon �i la Acordul de la Paris.190 

      “Pe parcursul tratativelor dintre cele dou� delega
�
ii, prin mai multe memorii, scrisori, 

rapoarte c�tre Ministerul de Externe �i primul ministru se solicit� rezolvarea problemei 
“Gojdu”, cu exprimarea rezervelor fa

�� de propunerea maghiar� de a împ�r�i funda
�
ia. Se 

vehiculeaz� ideea apelului la Curtea de la Haga, idee neîmp�rt��it� de membrii delega
�
iei, 

datorit� costurilor prea mari ce le-ar presupune un asemenea proces. Apoi, un proces la Haga 
ar întîrzia prea mult punerea funda

�
iei în posesia bunurilor sale din Ungaria, trecerea timpului 

ar devaloriza plasamentele din b�nci. Opinia delega
�
iei este sus

�
inut� �i de N. Titulescu, 

revenit în fruntea Ministerului de Externe.”191 
      Perspectiva atribuirii unei treimi din averea funda

�
iei pentru românii din Ungaria na�te 

speran
�
e în sînul comunit��ii. La Congresul bisericesc al ortodoc�ilor români , 

�
inut la Giula 

în 24 iunie 1934, se constituie o comisie care s� distribuie bursele pentru elevi �i studen
�
i, 

comisie format� din preo
�
ii Toma Ungureanu din Budapesta, Ioan Olah din Micherechi, 

Petru Mîndru ��u din Giula �i mirenii dr.George Alexici, profesor la Budapesta, dr. Virgil 
Emandity, avocat în Giula �i Ioan Rus, înv���tor în Cenadul-Unguresc.192 Într-o peti

�
ie c�tre 

Mitropolitul Nicolae B �lan, semnat� de zeci de români din Ungaria, se cerea eliberarea unei 
sume anuale de 15.000 de peng� din veniturile funda

�
iei: 

      “Subsemna
�
ii preo

�
i �i credincio�i ai sfintei biserici ortodoxe române din Ungaria cu 

supunere fiasc� V� rug�m ca, s� binevoi
�
i a elibera provizoriu, o sum� anual� de 15.000. – 

adec� cincisprezece mii peng� din venitele realit��ilor afl�toare în Budapesta ale Funda
�
iunii 

Gojdu. 
      �tim bine c�, rugarea noastr� e aproape imposibil de împlinit: s-ar putea doar folosi ca 
arm� de Statul Ungar în procesul de lichidare, prin care s-ar putea pretinde o parte mai mare 
din funda

�
iune pentru Românii ortodoc�i din Ungaria, totu�i din motivele urm�toare venim a 

V� ruga cu cea mai mare umilin
�� ca, s� binevoi

�
i a afla vre-o modalitate pentru a ne satisface 

cererea. 
      Prin delimitarea frontierei am r�mas în Ungaria cca. 35.000. Români ortodoc�i, azi abia 
mai suntem 20-25.000. – O parte au trecut în România, cei mai mul

�
i, îns�, familii întregi, la 

alte confesiuni: din motive pur materiale. Trec la alte confesiuni cu p�rin�i �i fra�i împreun� 
îndeosebi elevii lipsi

�
i, pe care apoi îi ajut� s� termine studiile începute. Mul

�
i dintre ei nu se 



îngrozesc a-�i vinde legea �i neamul, numai pentru a sc�pa de nevoile de toate zilele, deoarece 
popula

�
ia ortodox� român� din Ungaria e p�tura cea mai lipsit� materialice�te. 

      Fiind popula
�
ia atît de lipsit� materialice�te, nu poate satisface nici o cerin

�� cultural� �i 
nu-�i poate cre�te intelectuali. Români locuiesc �i în unele ora�e unde sunt �coale secundare �i �coale superioare, didactrul, îns�, �i c�r�ile pretind sume atît de enorme (c�r�ile de clasa prima 
de liceu P. 40-50, iar didactrul P.200.-), încît un 

��ran cu stare material� mijlocie ori un 
oficiant mai inferior de loc nu poate suporta. 
      Biserica noastr� ortodox� dup� puterile sale a ajutorat pe elevi, numai ca s� putem 
avea �i noi intelectuali, azi, îns�, trecem prin cea mai crîncen� criz� economic� �i 
financiar�: biserica nu-i mai poate ajutora, ci trebuie s� fie ea ajutorat�, folosindu-se de 
toate mijloacele ca s�-�i poat� sus�ine �coalele confesionale, ac�ror lips� aduce cu sine 
maghiarizarea total� a poporului român din Ungaria. Preo�ii cu poporul aduc cele mai 
mari sacrificii pentru sus�inerea �coalelor confesionale, chiar �i acolo unde nu sunt 
înv���tori români, propunîndu-se cetitul �i scrisul în limba român� de c�tre preo�i. De 
cre�terea tineretului român de azi depinde existen�a noastr�: cum va fi cre�terea azi, a�a 
are s� fie conducerea de mîine. Nu putem fi nep�s�tori noi preo�ii �i conduc�torii 
Românilor din Ungaria fa�� de cre�terea tinerimii noastre, doar ar însemna s� fim 
nep�s�tori fa�� de existen�a �i viitorul nostru na�ional �i în�ine s� ne s�p�m mormîntul. 
      În �coalele noastre confesionale primare în toat� �ara avem numai 2 institutori �i 2 
institutoare de legea �i na�iunea noastr�, tot din motivul c� nu avem posibilitatea a ajuta 
tinerii no�tri ca, dup� terminarea cu cea mai mare greutate a claselor inferioare ale �coalelor secundare s� termine �i �coala normal�. Sîrbii din Ungaria au înv���tori în toate �coalele lor confesionale, chiar �i unde sunt numai 10-15 elevi, iar noi din 20 �coale 
confesionale numai în 4 �coale avem înv���torii no�tri. Exist� comun�, în care avem 300 
elevi români f�r� înv���tor de legea �i na�iunea noastr�. 
      Tot din motivul c� nu putem ajuta tinerimea �colar� am ajuns de nu mai avem elevi în �coalele secundare, decît foarte pu�ini, iar la universit��i în toat� �ara numai trei studen�i 
români. 
      Înalt Prea Sfin�ite P�rinte ! Funda�iunea Gojdu �i celelalte funda�ii au crescut pentru 
oropsita na�iune român� intelectuali: aproape nu exist� intelectual român în Transilvania 
care s� nu fi sim�it ajutorul binef�c�tor al funda�iunilor create de marinimo�ii �i iubitori de 
neam �i lege a mo�-str�mo�ilor no�tri. Glasul celor r�ma�i pe aceste meleaguri se înal�� 
c�tre sufletul bun �i iubitor de P�rinte al Înalt Prea Sfin�iei Voastre �i în dezn�dejde cu 
umilin �a fiasc� V� roag� ca, precum nu poate respinge glasul rug�tor al copilului 
p�rintele, a�a �i Înalt Prea Sfin�ia Voastr� cu iubire p�rinteasc� s� binevoiasc� a asculta �i 
a afla vre-o modalitate, prin care s� ne împ�rt��easc� de ajutorul cerut. [Subl.n. – M.B.] 
      Funda

�
iunea Gojdu, înafar� de venitul ce aduc casele din Budapesta, mai posed� o 

depunere de P.520.000.- la banca Els� Pesti Hazai Takarékpénztár, apoi mai multe sute ac
�
ii. 

Suma aceasta cre�te zilnic, îns� ce folos c� cre�te funda
�
iunea, iar noi românii zi de zi scadem, 

doar pe cînd se termin� lichidarea, are s� fie tîrziu pentru noi, cerem, deci, ajutor pîn� înc� 
avem pe cine ajuta. Suma de P.15.000. – e atît de mic� pentru funda

�
iune, încît nici nu se 

sim
�
e�te, iar noi Românii din Ungaria prin acest mic ajutor am avea posibilitatea a ne cre�te 

intelectuali, care prin conducerea lor în
�
eleapt� ne salveaz� de dezna

�
ionalizarea total�. 

Cererea noastr� se poate rezolva în a�a mod ca s� nu serveasc� de precedent în eventualele 
dezbateri de lichidare, subliniîndu-se deciziunea Înalt Prea Sfin

�
iei Voastre ca, suma eliberat� 

este numai o sum� anticipativ� provizorie pîn� la terminarea lichid�rii, îns� de loc nu serve�te 
ca precedent în decursul dezbaterilor.”193 

    La începutul anilor 1930 rudeniile lui Gojdu, membrii familiei Poynár �i nepoata v�duvei 
Melania Gojdu, Maria Dumcia, solicit� guvernului ungar ajutoare b�ne�ti din bunurile 



funda
�
iei.(v.Anexe). Membrii familiei Poynár chiar intenteaz� procese  guvernului. Ajutoare 

nu s-au dat solicitan
�
ilor. 

    Dup� mai multe întîlniri ale comisiilor române �i maghiare, în ziua de 12 mai 1934, 
delega

�
ia român�, pentru a dep��i impasul în care se afla situa

�
ia Funda

�
iei Gojdu, a fost gata 

pentru rezolvarea pe cale amiabil� a preten
�
iilor ungure�ti în leg�tur� cu Orfelinatul Terezian 

din Sibiu, Sanatoriul Elisabeta Maria �i Fondul de înv���mînt din Trei Scaune. În vederea 
preg�tirii actului final, Ioan L. Lapedatu s-a deplasat la Budapesta, unde spera s� ob

�
in� liber� 

dispunere asupra întregului patrimoniu din Ungaria al funda
�
iei. Nu a fost a�a. 

      În sfîr�it, acordul definitiv s-a încheiat la 27 octombrie 1937, la Bucure�ti , fiind semnat 
de Ioan L. Lapedatu din partea delega

�
iei române �i de  Egry Aurél  din partea delega

�
iei 

maghiare. (v.Anexe). Prin acest acord s-a hot�rît ca Ungaria s� predea României, în timp de 
30 zile de la intrarea sa în vigoare, întregul patrimoniu al Funda

�
iei Gojdu care se g�sea pe 

teritoriul Ungariei, cu toate drepturile �i obliga
�
iile oferente, pentru a fi pus la dispozi

�
ia 

reprezentan
�
ei din Sibiu. În articolul III se afirma: “Considerînd c� în urma stipula

�
iunilor 

Acordului de fa
��, Funda

�
iunea Gojdu va înceta s� existe ca funda

�
iune ungar�, �i pe de alt� 

parte, considerînd interesul care se leag� de existen
�
a în Ungaria a unei funda

�
iuni menite s� 

slujeasc� nevoile culturale ale supu�ilor unguri de limb� român� �i religiune greco-oriental� 
locuind în Ungaria, cele dou� P�r�i Contractante au hot�rît ca România s� predea Ungariei, 
într-un timp de 30 de zile dup� intrarea în vigoare a Acordului de fa

��, o sum� de peng� 
îndestul�toare pentru înfiin

�
area unei noi funda

�
iuni ca va fi numit� “Funda� iunea de burse de 

studii a românilor greco-orientali din Ungaria”.194 
      “În timpul finaliz�rii Acordului din 1937, Lega

�
ia român� de la Budapesta, în adresa cu 

Nr.3 336/25, înregistrat� la Ministerul Afacerilor Str�ine sub Nr.61759/1937, semnat� de Raol 
Bossy, propunea ca o parte din suma ce revenea de la funda

�
ia românilor ortodoc�i din 

Ungaria s� fie destinat� ridic�rii unei biserici ortodoxe române la Budapesta. În acest sens, 
conform informa

�
iilor primite de la Toma Ungureanu, parohul Capelei române, Prim�ria era 

dispus� s� ofere un teren gratuit, în unul din centrele noi ale ora�ului. Se anun
�� faptul c� dup� 

ce vechea Biseric� a grecilor �i valahilor din Budapesta a fost atribuit� de c�tre autorit��ile 
politice maghiare comunit��ii elene, Capela român� era ad�postit� într-un imobil al Funda

�
iei 

Gojdu situat în cartierul evreiesc. În timp “ce nu numai grecii, dar �i sîrbii �i bulgarii au 
biserici mari �i frumoase”, la Budapesta românii nu aveau un asemenea l�ca� de cult. 
      Adresa Lega

�
iei române a fost trimis� în copie Reperezentan

�
ei “Gojdu” de la Sibiu. Într-

un nou raport trimis de Lega
�
ia român�, sub Nr. 254/25, înregistrat la Ministerul Afacerilor 

Str�ine sub Nr. 5304/1938, semnat tot de R. Bossy, se solicit� un r�spuns din partea 
Mitropoliei din Budapesta. În speran

�
a c� Reprezentan

�
a “Gojdu” va aproba ridicarea unei 

asemenea biserici, �eful Lega
�
iei române propune ca aceasta “s� fie înscris� ca proprietate a 

statului român reprezentat prin Lega
�
iunea României în Budapesta. Lega

�
iunea, la rîndul ei, ar 

pune biserica la dispozi
�
ia Comunit��ii ortodoxe române din Budapesta, spre folosin

��-i pentru 
cultul ei, rezervîndu-�i dreptul de a face s� se oficieze Tedeumuri sau parastase oficiale, în 
zilele de s�rb�tori sau doliuri na

�
ionale. 

      În modul acesta cred c� ar fi ap�rate interesele noastre dînd în acela�i timp putin
�
a 

românilor ortodoc�i, cet��eni maghiari, afla
�
i în capitala Ungariei de a avea un l�ca� de 

rug�ciune demn de neamul din care fac parte �i care ar deveni �i un centru de cultur� 
na

�
ional�.” 

      Îns�, respectîndu-se dispozi
�
iile testamentare, Reprezentan

�
a “Gojdu” nu a putut satisface 

ini
�
iativa Lega

�
iei române, sus

�
inut� dealtfel �i de comunitatea românilor ortodoc�i din 

Budapesta.”195 

      Articolul 4 precizeaz� c� Acordul din 1937 constituie ultima reglementare a afacerilor 
privind Funda

�
ia Gojdu, conform stipula

�
iilor acordului semnat între România �i Ungaria, la 

Paris, la 28 aprilie 1930. 



      Acest acord a fost ratificat din partea României în 1938. Partea maghiar� a amînat 
ratificarea acordului, acest lucru stîrnind îngrijorare atît  la Sibiu cît �i la Bucure�ti. Între 
lunile decmbrie 1938 �i octombrie 1939 reprezentan

�
a din Sibiu a trimis 4 adrese Ministerului 

de Externe Român, prin care solicita interven
�
ii diplomatice pentru ratificarea acordului. 

      “Camera Inferioar� a Parlamentului maghiar a ratificat Acordul din 27 octombrie 1937 
abia la 14 februarie 1940, iar Camera Superioar� la 4 aprilie 1940, prin Art. de lege 
XXI/1940. Astfel statul maghiar a recunoscut ca proprietate a Funda

�
iei Gojdu de la Sibiu 

averea aflat� la Budapesta. La 20 iunie s-a procedat la schimbul instrumentelor de ratificare a 
acordului româno-ungar. Acordul, conform art.5, intra în vigoare la 15 zile de la schimbul 
actelor de ratificare, deci, la 6 iulie 1940. Dar evenimentele externe produse de Dictatul de 
Viena din 30 august 1940 au întrerupt procesul firesc de preluare a averii de la Budapesta...Al 
doilea r�zboi mondial a înscris o nou� pagin� din odiseea Funda

�
iei Gojdu.”196 

 
      Administratorii averii Funda

�
iei Gojdu de la Budapesta au fost preo

�
ii parohiei române 

ortodoxe din loc, Ghenadie Bogoevici �i Toma Ungureanu.  Valoarea imobilelor depindea 
de situa

�
ia economic� a Ungariei. În anii 1930, cînd s-a produs un pronun

�
at regres financiar, 

din închirierea caselor �i magaziilor provenea o sum� mai redus�. La parter atelierele �i 
magaziile erau închiriate, în majoritate, de industria�i �i comercian

�
i evrei.  

      Toma Ungureanu,  �i dup� Acordul din 1937, era obligat s� depun� �i pe mai departe 
chiriile în conturile din Ungaria �i le raporta doar din punct de vedere contabil Reprezentan

�
ei 

de la Sibiu.197 “Altfel, la sfîr�itul anilor treizeci se produce o diminuare a veniturilor de pe 
casele închiriate. Într-o scrisoare de la sfîr�itul anului 1938 c�tre Mitropolitul B�lan, Toma 
Ungureanu relata despre starea de nesiguran

�� care se întrez�rea pentru anul 1939. Legile 
antievreie�ti din Ungaria vor duce la emigrarea multor chiria�i din casele “Gojdu”, ca urmare, 
majoritatea apartamentelor �i pr�v�liilor vor r�mîne nefolosite. A�a cum reiese �i din relat�rile 
administratorului �i din consultarea listelor cu chiria�ii din cele 49 de locuin

�
e �i 38 de pr�v�lii 

din Curtea “Gojdu”, majoritatea erau evrei. În timpul r�zboiului, cînd legisla
�
ia antisemit� din 

Ungaria a avut efecte dramatice asupra evreilor, unii dintre chiria�ii evrei  - a�a cum reiese din 
Registrul parohial – s-au convertit la religia ortodox� pentru a evita deportarea în lag�rele de 
exterminare.”198 
      Exproprierea imobilelor Gojdu, din anii 1930 a fost în aten

�
ia administra

�
iei publice, 

motivat� de construirea Bulevardului Madách. Consiliul Muncilor publice al Capitalei a oferit 
în 1942, ca desp�gubire, suma de 200.000 peng�, dar Toma Ungureanu a refuzat oferta. În 
1947din nou a devenit actual� exproprierea imobilului din str. Király nr.13, dar lucr�rile s-au 
întrerupt din lips� de bani.199 
      În timpul r�zboiului starea caselor s-a deteriorat foarte mult. Casele fiind locuite de evrei, 
pe por

�
ile acestora trebuia s� se afi�eze “Steaua Galben�”. La 25 iulie 1944, armata ungar� a 

rechizi
�
ionat pr�v�lia nr. 2 ed. Str. Király nr.13 pentru depozit de arme. Împotriva acestui fapt 

Toma Ungureanu a protestat la ministrul de culte �i înv���mînt public. În urma 
bombardamentelor �i a luptelor de strad� pentru ocuparea capitalei, desf��urate între 25 
decembrie 1944 – 18 ianuarie 1945, precum �i în urma viforului din 18 februarie 1946, 
imobilele Funda

�
iei Gojdu au fost deterioriate în a�a m�sur�, încît pagubele cauzate, nu puteau 

fi evaluate. Pentru refacerea provizorie a acestor pagube, ministrul cultelor �i înv���mîntului 
public, în 1946, a aprobat ridicarea din fondul blocat a sumelor necesare. 
      Dup� terminarea celui de al II-lea r�zboi mondial, românii din Ungaria au vrut s� 
foloseasc� pentru diferite scopuri culturale imobilele Funda

�
iei Gojdu. La 6 iulie 1947, 

Gheorghe N�d�ban �i Iosif Bor�a studen
�
ii colegiului Mocsáry, au înaintat o cerere ministrului 

cultelor �i al înv���mîntului public pentru înfiin
�
area unui colegiu român-maghiar, care s� 

primeasc� loc în casele Funda
�
iei Gojdu, �i pentru a se putea folosi de bunurile materiale ale 

funda
�
iei. Toma Ungureanu l-a în�tiin�

at pe Mitropolitul Nicolae B�lan despre inten
�
ia 



studen
�
ilor români din Ungaria. Din 1948 , pentru scurt timp, în casele Funda

�
iei Gojdu �i-au 

avut sediul provizoriu dou� institu
�
ii române�ti: Uniunea Cultural� a Românilor din 

Ungaria �i C�minul Studen�esc N. B�lcescu. 

      În 1952, bunurile �i imobilele Funda
�
iei Gojdu au fost na

�
ionalizate. Acestea erau trei 

cl�diri centrale în Budapesta, sume importante de bani depuse la b�nci, ac
�
iuni diverse, titluri 

de împrumuturi publice �i diferite obiecte. La 1 martie 1952, Reprezentan
�
a din Sibiu a fost 

în�tiin�
at� de c�tre Toma Ungureanu, c� aceste imobile au fost na

�
ionalizate, casele Funda

�
iei 

Gojdu au devenit proprietatea statului maghiar. 
      “În�tiin�

at de situa
�
ia intervenit� la Budapesta, Mitropolitul B�lan, prin adresele nr. 3/952 

din 14 martie 1952, una trimis� la Pre�edin
�
ia Consiliului de Mini�tri �i alta la Ministerul de 

Externe, solicit� acestor dou� institu
�
ii ale statului român interven

�
ii diplomatice pentru ca 

cele trei case “Gojdu” s� fie scoase de la na
�
ionalizare... 

      Urmeaz� alte memorii, c�tre Ministrul de Externe, Simion Bughici, �i c�tre Pre�edintele 
prezidiului Marii Adun�ri Na

�
ionale, Dr.Petru Groza, fostul bursier “Gojdu”. În ambele 

memorii se argumenteaz� c� hot�rîrile organelor administrative �i juridice din Ungaria nu sunt 
conforme cu Acordul semnat între România �i Ungaria în 1937, care a r�mas în vigoare între 
cele dou� state, �i nici decretul Lege Nr. 4/952. 
      Dar, deocamdat� arhivele consultate de noi pîn� acum nu mai vorbesc nimic despre noi 
demersuri diplomatice în anii cincizeci pentru recuperarea averii Funda

�
iei “Gojdu”. La 

recomandarea Uniunii Sovietice, “statele fr��e�ti”, respective România �i Ungaria, au renun
�
at 

reciproc în anul 1953 la orice preten
�
ii de desp�gubiri. Regimul comunist, instaurat atît la 

Bucure�ti cît �i la Budapesta, rezolva într-un mod cu totul original istoria Funda
�
iei 

“Gojdu”.201 



Anexe



1 
 
   Gozsdu Manó 
 
                     REJTETT SZAVAK 
 
               Hidegvér� els� részem, a második 
                 Fogásom tsak ravasz ortzájára illik 
               Még meglátogatlak, reménylhetsz akármit, 
                 Feltalálod bennem reményid határit. 
               Igazságos vagyok, megtartom a` törvényt, 
                 Egyaránt buktatom gazdagot, és szegényt. 
 
               Tsak akkor örülök végs� két bet�mnek, 
                 Ha már kára történt benne az embernek, 
               Öt bet�b�l állok, s ha els�m elveted, 
                 Fordíts meg, vagy hagyj úgy hasznomat veheted. 
 
               NY. ZS. KISASSZONY BARÁTNÉM HALÁLÁRA 
                            Deczember 17-dikén 1825 
 
                 Lyórika! Korod virágjában 
                   Nem vélve elhervadál, 
                 Kinyilt tavaszod folytában 
                   Szakasztott le a` Halál 
 
                 Lakhézisz a békéletlen 
                   Nem szánta szépségedet, 
                 Karjainkból a` kegyetlen 
                   Elragadott tégedet, 
                 Ah! megsz�nt Angyali szived 
                   Ártatlanul dobogni, 
                 Hantodon Barátnéd `s Híved 
                   Vajha látnád zokogni 
 
                 Lánykák! akik esmertétek 
                   `S rokon szívvel tartátok, 
                 Méltó volt hogy szeressétek, 
                   Végs� szavát halljátok: 
 
                 "Oh ékes nemem díszei 
                   Változó léttek ezen 
                 Sikámló világ kényei 
                   Közt dits�bb hont képezzen. 
 
                 Én is nemrég Rózsa voltam, 
                   A nagy Világ kertjében, 
                 S ím hamar halált kóstoltam, 
                   Éltem szép reggelében. 
 



                 Jó Istenem egy szavára 
                   Innen által költözök 
                 A boldog Lelkek sorába 
                   S élek Angyalok között." 
 
                 Menj el tehát drága Lélek, 
                   Zokogva elkísérünk, 
                 Nyilt sírodhoz, melly vár téged, 
                   Majd nem soká követünk. 
 
                 Én pedig körül ültetem 
                   Emlékkel sírhalmodat, 
                 S míg élek el nem felejtem 
                   Kedves barátságodat. 
 
                 Majd egyszer, ha valahára 
                   Leteszem e por testet 
                 Jézusunk édes szavára, 
                   Készíts számomra helyet. 
 
[Szépliteratúrai Ajándék, 1826, p.] 
 

2 
 
 

Lista persoanelor din Pesta care au prenumerat la “Gramatica  
daco-romana sive valachica latinitate donata aucta, ac in hunc ordinem redacta” de la 

1826, a lui Ioan Alexi în total 40 de exemplare: 
 
Ioan Theodorovici   10 ex. 
Ludovicus Schedius  1 ex. 
Athanasius Grabovsky  2 ex. 
Anastasius Derra   1 ex. 
Constantinus Grabovsky 2 ex. 
Emanuel Gojdu   1 ex. 
Michael Stupa   1 ex. 
Michael Kotsuba   1 ex. 
Georgius Mutsu   2 ex. 
Stephanus Popovits  2 ex. 
Eugenius Georgevits  1 ex. 
Michael Patziatzi   1 ex. 
Ioannes Manno   1 ex. 
Paulus Cato    1 ex. 
Ioannes Papacosta   1 ex. 
Nicolaus Jankovits   1 ex. 
Stephanus Vitaly   1 ex. 
Spiridon K. Spiro   1 ex. 
Sebastian Oeconom Curator  1 ex. 
Ioannes Hatzeg   1 ex. 
Theodorus Igretz   1 ex. 



Constantinus Mutovsky  1 ex. 
Georgius Fogarasi   1 ex. 
Ioannes Vank   1 ex. 
Ioannes Dan    1 ex. 
Georgius Grabovsky  1 ex. 
Georgius Getso   1 ex. 
 

[Constantin M�lina�, Contribu� ii la circula� ia c�r� ii române�ti vechi la Pesta: “Gramatica” 
de la 1826 a lui Ioan Alexi, În : “Simpozion”, Giula, 1998, p.64.] 

 
3 

 
Prenumeran�i  la “Biblioteca Româneasc�” 

 
PESTA 
Ioan Teodorovici 1 
Atanasiu Grabovsky nobil de Apadia 2 
Alexandru Lepora 1 
Anastasie Derra nobil de Moroda 1 
Anastasie Ghica 1 
Anastasie Pometa 1 
George Layar �i fiu K.L. 1 
George Dziko 1 
George Muciu 1 
George Maciu 1 
George Korda 1 
Dinca Yiko 1 
Dimitri Ioanovici din Bra�ov Auditoriu filozofiei 1 
Emanuil Gozsdu jurat 1 
Ioan Papcosta Econom 2 
Ilie Blana 1 
Constantin Grabovsky 1 
Constantin Macinka 1 
Marco Mandrino 1 
Mihail Trandafil 1 
Mihail Karkalics 1 
Naum Derra nobil de Moroda 1 
Nicolae Malage

�
 1 

Petru Kazakovics 1 
Sterio Vitali 1 
Spiridon K. 1 �tefan Boros 1 �tefan Niagoi 1 
 
[Biblioteca Româneasc�, 1829, partea II., p.62-63.] 
 

4 
 

Prenumeran�i din Buda �i Pesta la cartea lui Damaschin Bojinc�, Direg�toriul bunei 
cre�tere, Buda, 1830 



 
Buda 
Zel. Tén Constantinus Lecca, pictor 
Spect. Domn. Paul Nedoklianski, la mar. Deput. Nat. case Percept. 
Domn. Zacharia Carcalechi 
 
Pesta 
Spect. D. Atanasiu Grabovski de Apadadia la m�rita 
Deputa

�
ie Nation. Condeputat 

Spect. D. Atanasiu Derra de Moroda la m. Deput. Na
�
. condep. 

Onor. Alexander Lepora Nego
�
. 

Onor. D. Atanasiu Romilu Nego
�
. 

Doamna Anastasia Vulpe n�scut� Pometa 
Spect. D. Constantin Grabovski de Apadia 
Perill. D. Constantin Kui�or Advocat 
Spect. D. Constantin Vrani de Vranus 2 ex. 
D. Anastasiu M. 4 ex. 
Onor. D. Constantin Argir Nego

�
. 

Spect. D. Emanuel Gozsdu la Tabla cr�iasca 
Advocatu �i a mai multor familii Fiscal 5 ex. 
Perill. D. George Muciu Localu. Director 2 ex. 
Onor. D. Georgiu Lazar Nego

�
. 

Onor D. Georgiu Macio Nego
�
. 

Onor. D. Georgiu Dzico Nego
�
 �i Expediter mare 

Adm. Rev. D. Ioan Teodorovici Paroch român în Pesta �i Reg. inter. Cenzor 
On. D. Ioan Papacosta Nego

�
. 

Leopold Colman scobitoriu de scisoare în arama 
Onor. D. Marcu Mandrino Nego

�
. 

Spect. D. Naum Derra de Moroda 
Onor. D. Nicolau Jancovici Nego

�
. 

Onor. D. Nicolau Malageci Nego
�
. 

Onor. D. Spiridon Spino Nego
�
. 

În
�
el. D. �tefan Niagoe Inv��ator Românesc �i zelos literator 4 ex. 

Teodor Nedelcovici calf. de Nego
�
. 

Spect. D. Teodoru Pavlovici Advocatu 
 

Înv���toarea Tenerime român� din Universitatea Ungariei 
 
In. a III. anu Juristi 
Dnii: Demetriu Ebesfalvi 
 Eutimiu Murgu 
 Michael Tomici 
 Paul Petril� 
 Spiridon Paciodi 
 In. a II. an Juristi 
Dnii: Andrea Mocioni de Foeni 
 Petru Maler 
 Petru Merce 



 Stefanu Mano 
 In. a I. an Juristi 
Dnii: Demetriu Joanescu 
 Georgiu Joanovici 
 Georgiu �erban 
 Ioan Fehér 
 Michael Dan 
 In. a V. an Medici 
Dnii: Ioan Sabini 
 Teodor Igre

�
 

 In. a IV. an Medici 
D. Paul Vasici 
 In a III. an Medici 
Dnii: Ioan Paulini 
 Ioan Calcian 
 Auditorii Filosofiei a II. an 
Dnii: Antoniu Malageci 
 Constantin Cutcutachi 
 Damian Cauli

�
i 

 Demetriu Ciaprasi 
 Ioan Dobran 
 Ioan Ciuca 
 Ioan Oprea 
 Iosif Roman 
 Vasilie Maxin 
 Auditorii Filosofiei în I. an 
Dnii: Auxentiu Bagian 
 Emanuel Mag 
 Ioan Mutovschi 
 Ioan Ra

�
 

 Lazar Mihailovici 
 Melentiu Dregici 
 Nicolau Nedelco 
 Teodor Pop 
 
[Damaschin Bojinc�, Direg�toriul bunei cre�tere, Buda, 1830] 
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Prenumeran�i din Buda  �i Pesta la cartea lui 
Pavel Vasici, Antropologhia, Buda, 1830 

 
Buda 
D. Zaharie Carcalechi, izvoditoriul Bibliotecii Române�ti, 
pentru iubitorii de literatur� româneasc� din Principatul ��rii Române�ti �i al Moldoviei   300 de exemplare 
D. Constantin Lecca 
D. Dimitrie Lazarevici 
 Total 302 exemplare 
 



Pe�ta 
Preacinstit. D. Ioan Teodorovici, paroh român, consistorialnic 
Asesor �i C. Revisor al c�r�ilor române�ti 
Spect. D. Emanuil Gojdu, ai mai multor familii fi�cal 
Constantin Vrani, domn de p�mînt, 2 ex. 
Pavel Nedocleonski, la m�r. Deput��ie na

�
ionalnic� cas� per

�
eptor 

Damaschin Bojinc�, advocat, 2 ex. 
D. Grigorie Popovici 
Mihail Chirilovici 
Antonie Arnot, la Tabla Cr�iasc� jura

�
i notari 

D. Liedemanu Grosshandler �tefan Niagoi, înv���tor, 2 ex. 
Iosig Clain 
Nicolae Florescu, patvarist 
Alexandru Popovici 
Gheorghe Urcan, can

�
alist în Dominiul lui Grof Drascovici 

Atanasiu �aguna, teolog în Vîr�e� 
Moisi Gu

�
u, can

�
alist la luminata Varmaghie a Bichi�ului 

Ioan Ionu
�
a�, calf� de morariu 

Dinu Popovici, can
�
alist 

D.Simon Ioan, în al III-lea an. 
Teodor Fodor, în I-lea an al Teologiei auzitor 
D. Eutimie Murgu 
Pavel Petril� 
Spiridon Pa

�
ia
�
i 

Mihail Tomici, în al III-lea an. 
D. Daniel Antoniu 
Petru Moaler 
Petru Merce �tefan Manno, în al II-lea an. 
D. Dimitrie Ioanesco 
Nicolae Feir 
Paus Vilhalmus de Ohaba Lung�, 2 ex. în al I-lea an al legilor auz. 
D. Ioan Sebeni 
Teodor Igret, în al V-lea an. 
D. Emericus Lindemaier, în al IV-lea an. 
D. Dimitrie Cre

�
u 

Toma �tefanovici 
Vasilie Ciocîrlan, în I-ul an al Medi

�
inei auzitori 

D. Augustinus Bintzky, de eader et Micine 
Beniamin Iancovici 
Gheorghe Babici 
Ioan Dobran 
Constantin Pulio 
Iosif Roman 
Ioan Opran 
Igna

�
ie Iancea, în al II-lea an. 

Melentie Dreghici 
Nicolae Nedelco 
Petru Boghici 



Teodor Pap 
Ioan Mutovscky, în I-ul an al Filosofiei auzitori 
Zel. Tîn. Gheorghe Grabovsky de Apadia, sintaxist 
   Total 60 exemplare 
 
[Virgil Birou, N�zuin�e � i Realiz�ri. Etape din via�a cultural� b�n��ean�, Timi�oara, 1941, 

p. 22–35.] 
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Prenumeran�i din Pesta la cartea lui Damaschin Bojinc�: Anticile romanilor acum întâia 

oar� române�te scrise de.... Antiquitates Romanorum, Buda, 1832 
 
Sp. D. Atanasie Grabovschi de Apadia, la m�rita deputa

�
ie a Scoal. 

  Na
�
ion. Condeputat �i la m�r. Comit. a Cra�ovei asesor  2 ex. 

Sp. D. Anastasie Dera de Moroda, la. mar. Deput��ie a Shoa. 
   Nation. condeputat         1 ex. 
D. Atanasie Romilu, negu

�
itoriu       1 ex. 

Dna Anastasia Vulpe, n�scut� Pometa      1 ex. 
Zelos. Tîn�r Gheorghie Grabovschi de Apadia, poeta   1 ex. 
 “ “ Dimitrie Popovici, poeta      1 ex. 
Sp. D. Emanuel Gojdu, advocat la Tabla cr�iasc�   2 ex. 
Per. D. Eftimie Murgu, jurat la Tabla cr�iasc�    1 ex. 
D. Zaharia Carcalechi         2 ex. 
Revdss. D. Ioan Teodorovici, paroh român în Pesta 
 �i cr�iesc in. 

�
ensor         1 ex. 

D. Iosif Lapedat, croitoriu cet��enesc      1 ex. 
Tinerii Iulius �i Traian Niagoi, normaliste     2 ex. 
Sp. D. Constantin Grabovschi de Apadia     2 ex. 
D. Constantin Leca, pictor        1 ex. 
Sp. D. Naum Dera de Moroda       1 ex. 
D. Mihael Gheorghevici        1 ex. 
Cl. D. Paul Vasici-Ungurean, doctor de Medicin�, 
 maghistru de Hirurghie, �i de mo��rie     2 ex. 
Sp. D. Paul Nedocleanschi, la m�rita Deput��ie 
   Na

�
ional� Casse Per

�
eptor        2 ex. 

D. Petru Maler, jurat la Tabla Cr�iasc�      1 ex. 
D. Petru Merce          1 ex. 
D. �tefan Niagoi, înv���toriu român în Pesta      

Suma 29 ex.  
 

[Acad.Cornelia Bodea, Prima Societate a femeilor române (1815) � i contemporanii ei, În: 
“Memoriile Sec

�
iei de �tiin�

e istorice �i arheologie”, Seria IV, Tomul XXI, Editura Academiei 
Române, 1996, p.160.] 
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Scrisoarea lui Emanuil Gojdu c�tre împ�ratul Francisc II. 
 



Sacratissima Majestas! 
 
      Indesinens zelus, quo quemlibet civium emolumentum salutemque Boni Publici pro posse 
suo promovere oportet, intemerata item fides, qua omnis et singulus erga Clementissimi 
Principis Altissimas Intentiones homagiali cum subjectione omni tempore ferri tenetur, 
illabefactabile denique illud studium, quod quemlibet ad utiliter ducendam vitam excitare 
debet, stimulant infrasertum ad id, ut sibi munus Censoris per obitum Georgii condam 
Petrovics jam dudum vacans clementar conferri demisse exorare sustineat, etenim. 
      1. Munus hoc pro linguis nationum religioni Graeci non unitorum Ritui addictarum 
clementer stabilitum est, quam supplicans quoque profitetur. 
      2. Infrasertus praeter linguam Latinam, Germanam, Hungaricam, Valachicam tam       
Macedonicam, quam et Daco-Romanam nuncupatam, prout et Illiricam atque Graecam callet. 
      3. Terminato cum calculo majori ex parte Eminentiae, ut ex testimonialibus sub a demisse 
advolutis patet philosophico cursu, scietiis juridicis primo quidem anno in Regia Academia 
Magno-Varadinensi, ut sub b, altero vero anno Posoniensi, ut sub c demisse advolutis 
probatur, incumbendo, easdem cum Eminentia, commendatagque morum probibate absolvit, 
praxique Juridicae promo Magno-Varadini in comitatensibus et urbarialibus, ut sub d, dein 
vero numero juratorum Inclytae Tabule Regiae Judiciariae Notariorum adscitus in tabularibus, 
prout et politico-dicasterialibus, ut sub e humillime adnexum docet, operam inpedit, dataque 
censura juridical diploma advocatiale cum calculo praeclo, ut ex demisse advoluto sub f  
patescit, promeritus est. 
His pro tenuim virium suarum posse, exantlatis in nonum jam annum Pestini causas tractando, 
hic domiciliatus civis effectus est, quales vero mores praeferat, non solum cuncta per prius 
provocata, verum testimonials quoque Magistratu. Liberae Regiaeque civitatis Pestiensis 
impetratae sub g  humilime advolutae docent. 
      Quibus Clementissimam in reflexionem sumto [in]frascriptus homagiali cum devotione 
orat, praementionatum [Cen]soris munus sibi clementissime conferri, homagiali cum 
[sub]jectione emoriendo. 
      Sacratissimae Majestatis Vestrae devotissimus subditus 
                                                                                                  Emanuel Gozsdu mpr. 
                                                                                               Jur. Caus. Advocatus, et 
                                                                                             Domiciliatus Civis Pestiensis 
      In dorso: Praesentate 15. Februari 1833. 
      Ad notam usque dum meritum candidationis ad hanc stationem assumtum fuerit. E 
consilio 12 Martii 1833. 
(Arch. R. Hung. Budapest. Revisio libr. 1833 fons 9 p. Autograf.) 
 
[A Budai Egyetemi Nyomda román kiadványainak dokumentumai 1780-1848. A 
dolumentumokat gy�jtötte, összeállította és ismertet�kkel ellátta Veress Endre. Válogatta, 
sajtó alá rendezte, a bevezet� tanulmányt írta ás a dokumentumok ismertet�it átdolgozta 
Domokos Sámuel, Budapest, 1982, 387-388.p.] 
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Notificare oficioas� despre cump�rarea casei lui Emanuil Gozsdu �i pre�ul ei 
 

      Telekátirási jegyz�könyv, 14, 1831-4 pg. 258: (Proces verbal de transcriere în Cartea 
funduar�). 
      “Anno 1832 am 12-ten July fatiret  Herr Vilhelm Sebastian, das in der Theresien Stadt, 
Königs Gasse, unter der Grb: No. 597 Top: No. 1251 liegende,  zum blauen Hase genannte 



Eckhaus, welches den 16-ten Decemb: 1830 auf seinem Namen umgeschrieben worden ist, 
dem Herrn: Emanuel von Gozsdu, und dessen Frau Ehegemahlin Anastasia geb. Pometa im 
30,000 fl. W.W. laut schriftlich: Contract von 12-ten Iuly 1832 verkauft zu haben, und erlegen 
die Kaufer, von der Ankaufs-Summa die Gebühren und Spital Xr. Mit........................1000 fl. 
Dann die Gewöhr Tax mit………………………………………………………………...1,45 
 
[Ioan Lupa�, Emanuil Gozsdu. 1802-1870. Originea � i opera sa, In: “Analele Academiei 
Române. Memoriile Sec

�
iei Istorice. Seria III, Tom XXII”, Bucure�ti, 1939-1940, p.719.] 
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Consemnarea acelor pestani care s-au prenumerat  în 1845 la Macrobiotica  

lui Pavel Vasici 
 

De la Pe�ta prin d-l Gheorg Pomu�  s-au trimis urm�torii dd. prenumeran� i:   
D. Emanuel Gojdu 
Iréne Raicovici 
D. Alecsander Dera de Moroda 
D. Gheorghie Grabovski de Apadia 
D. Ioan Mutovski 
D. Atanasie Grabovski 
D. Popescul Iosif, jurist în I an. 
D. Nicolae Br�dian, jurist în II an. 
D. Bojinca Axentie, jurist în II an. 
D. Avram Ioan, jurist în II an. 
D. Farchici Petru, jurist în II an. 
    Total: 11 exemplare 
[George Bari�  � i contemporanii s�i, Vol. II, Bucure�ti, 1975, p. 287.] 
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Az 1858. évi vlach papválasztáson jelenlév�k névsora 
 
(Magyar nyelv� irat)        FL. Intimata a.m. 4294  
 
Görögök:     Oláhok:  
Agaraszto Miklós    Dona Demeter 
Fitso Sándor        Csajko Konstantin 
Kozma Vazul         Grabovszky György 
Muráty János        Gozsdu Manó 
Muráty Konstantin        Joanovits Miklós 
Miroszlevics Milos       Joanovits Pál 
Mlesdenov Ziszi     Lyka Pál 
Sacelláry György    Mutovszky Tódor 
Illés Demeter       Mucso András 
Kosztsy György      Sztupa György 
Vrányi Sándor       Mano István 
Tertzy Manó         Rajkovits Márk 
Ivadics H. Tódor    Dona Eftim 



Guda Demeter    Vukovalla Filah 
 
[Füves Ödön, Görögök Pesten. 1686-1930. I-III. Budapest, 1972, Kandidátusi értekezés. 

MTA Kézirattára, D/5721.] 
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R�spunsul episcopului �aguna c�tr� Emanuil Gozsdu în cauza românilor ardeleni 
 
       
      Illustrisime Domnule comite suprem! 
 
      Cuprinsul mult stimatei epistole a Illustritatei Tale din 1 Maiu c.n. 1861 este a�a de 
momentos, încît cerîndu-mi-se r�spuns, silit sunt a-l împ�r�i în mai multe puncte ca s� pot da 
deplin r�spunsul poftit. 
      Înainte de toate trebuie s� observez, c� fiind eu slujitoriul altariului lui Dumnezeu �i 
îmb�trînindu-m� în chemarea aceasta grea, �i vrînd a corespunde ei am atîtea griji �i 
ocupa

�
iuni oficioase, încît nu-mi ajunge timpul, ca s� m� ocup cu cele lume�ti, la care, dac� �i 

iau parte ici-colea, aceea o fac mai mult la rugarea eparchio
�
ilor mei �i cu privire la aceea 

împrejurare, ca cele lume�ti s� nu înrîureze în treburi biserice�ti spre dauna religiei �i a p�cii 
din l�untru a ei, �i ca cu acela prilegiu s� predice moralul, f�r� care nici o societate nu poate 
prop��i în dezlegarea problemei sale sociale spre mul

��mirea cerin
�
elor drepte ale timpului 

modern. – Eu sper, c� Illustritatea Ta, care m� cuno�ti mai mult de 30 ani, �i �tii via
�
a mea, nu 

vei trage la îndoial� adev�rul acela, c� caracterul meu s� potrive�te cu chemarea mea. Pe lîng� 
aceasta descoperire sincer� trec acum la r�spunderea punctelor din sus l�udata-�i epistol� �i 
adec�: 
     I.  Illustritatea Ta zici drept, c� la casa de sus a dietei numai doi români sunte

�
i: Illustritatea 

Ta �i Illustritatea Sa Dnul c�pitan supreme al Chioarului. – A�a este; îns� românii zic, c� ar fi 
putut fi �i mai mul

�
i români  la casa de sus a dietei, cînd guvernul constitu

�
ional ar fi lucrat a�a 

sincer, precum sunt sincere principiile cardinali în constitu
�
iune, �i dac� guvernul ar fi avut 

privire la împrejur�rile locale-na
�
ionale din comitatele: Arad, Beche�, Bihor, Satu-mare, 

Timi�oara �i Torontal. Fiindc� guvernul a p��it unilateral cu zelotipie specifico-na
�
ionale, cu 

predilec
�
iune c�tr� na

�
ionalitatea ungureasc� �i cu rutina ruginit�, dar cu patriotismul general, 

n-a adeverit alta, decît aceea, c� El se intereseaz� numai de na
�
ionalitatea ungureasc�, dar nu �i de o Ungarie ob�teasc�, care pe lîng� unguri mai are români �i slavi pe p�mîntul s�u, - cari 

to
�
i a�a doresc cultura �i sus

�
inerea limbei lor, ca �i ungurii, �i cari to

�
i a�a au drept a pretinde 

garantizarea �i întrebuin
�
area limbei lor, ca �i ungurii. 

      Dar de ce nu s-au dus la diet� episcopii no�tri din Arad, Timi�oara �i Vîr�e� ? doar�, c� ce 
sunt de na

�
ia sîrbeasc� ? Aceasta nu-i poate excuza; sunt datori ca episcopi, s� mearg� la 

diet�, �i acolo ca episcopi s� apere interesele na
�
ionale ale cre�tinilor s�i, c�ci aceste sunt în 

strîns� leg�tur� cu interesele biserice�ti, deoarece limba poporului este limba bisericei în 
ortodoxia noastr�. Preo

�
imea �i poporul ar trebui, s� provoace pe episcopii s�i, a merge 

negre�it la diet� ! 
      II. Illusztritatea Ta binevoie�ti a zice: “c� f�r� îndoial� va veni la dezbatere cauza 
na

�
ionalit��ii noastre, dar� poate fi, c� �i cauza uniunei Ardealului cu Ungaria se va dezbate. 

Ce se atinge din cauza na
�
ionalit��ii, na

�
iunea român�, - precum �tiu eu convingerile ei - , are 

a observa: c� aici nu e nimic mai bine, decît a lua pild� de la unguri, �i cît doresc ei pentru 
na

�
ionalitatea lor, atîta s� dorim �i noi pentru a noastr� na

�
ionalitate.” – S� nu Te sparii 

Illustrisime ! de aceasta descoperire. Cînd în Ungaria ave
�
i lege pozitiv� pentru egala 



îndrept��ire politic�, pentru perfecta reciprocitate între religiile cre�tine: atunci nu este nimic 
mai firesc, ca egalitatea reciproc� perfect� �i între na

�
iunile patriei comune. 

      Dieta nu este alc�tuit� sub titlu de reprezenta
�
ie a na

�
iei ungure�ti, ci sub titlu de 

reprezenta
�
ie a municipalit��ilor patriei ob�te�ti, �i ace�ti reprezentan

�
i sunt chema

�
i a înainta 

binele ob�tesc al tuturor factorilor patriei pe baza egalei îndrept��iri �i a reciprocit��ii politice, 
confesionale �i na

�
ionale, c�ci numai decît moara patriei r�u va m�cina, cum unui factor dintre 

cei numi
�
i i se va cauza vre-o v�t�mare. Sfînte ar fi fost legile dictate din a. 1848, dac� p�rin�ii 

acolo aduna
�
i n-ar p�c�tuit asupra na

�
iilor. 

      Timpul celor 13 ani trecu
�
i trebuie s� produc� în membrii dietei de ast�zi nimicirea unor 

idei ruginite, care corespund veacurilor antimar
�
iale, �i s� învie convingeri potrivite timpului 

modern, a c�rui deviz� este: Egalitate înaintea legii, dar �i egalitate în lege, �i prin lege. S� nu 
Te sparii Illustrissime ! de acestea, c�ci singuri ungurii cei mai mari ne-ar osîndi pe noi 
românii, dac� am l�sa, ca noi ast�zi mai pu

�
in s� fim, decît ungurii în patria aceasta, ce e 

comun�, a noastr� �i a lor. Nu este aceasta nici o opozi
�
ie asupra binelui patriei comune, ci 

este opozi
�
ie asupra acelor expresiuni artificioase, care le întrbuin

�
eaz� ungurii de 13 ani 

încoace în favoarea na
�
ionalit��ii lor �i spre scl�via  celorlalte na

�
ii compatriotice; între acestea 

artificioase ocup� locul cardinal aceea afirma
�
ie pripit� de Deák, c� na

�
ia ungureasc� este 

suveran�. – Ce urmeaz� de aci ? bun�seam� nu altceva, f�r� aceea, ca celelalte na
�
ii sunt 

supuse na
�
ii ungure�ti, - c� na

�
ia ungureasc� este st�pîna celorlalte na

�
ii patriotice, �i c� 

coroana patriei comune este proprietatea na
�
ii ungure�ti, - în urm�, c� ungurii sunt domni �i 

st�pîni na
�
iilor din Ungaria, �i c� de la gra

�
ia na

�
ii ungure�ti atîrn� starea na

�
iilor române �i 

slave ! 
      Pentru Dumnezeu ! cînd a avut na

�
ia ungureasc� suveranitate ? Na

�
ia român� a�a �tie, c� 

pîn� la a. 1848 impopula
�
iunea a fost împ�r�it� în nobilime cu drepturi exclusive de a îmbr�ca 

posturi publice, de a fi scutit� de contribu
�
ie �i alte greut��i, �i în popor 

��ran cu obliga
�
iune de 

a purta toate greut��ile patriei. – Precum nobilimea a fost laolalt� deopotriv� f�r� deosebire de 
na

�
ie: a�a �i poporul 

��ran a fost deopotriv� f�r� deosebire de na
�
ie. Nobilii, to

�
i f�r� osebirea 

na
�
ionalit��ilor s-au cassat la a. 1848 de prerogativele lor, �i au împ�rt��it poporul 

��ran de 
egala îndrept��ire politic� f�r� deosebire de na

�
ii. Poate, c� se zice, c� prin legea din a. 1848 s-

a decretat limba ungureasc� de oficioas�, �i aci s-a pus temeiu suveranit��ii na
�
iei ungure�ti ? 

Îns� argumenta
�
ia aceasta a�a e de slab�, încît nu merit� reflectare. 

      M� doare inima, c� ungurii nu vreau s� �tie, c� nou� românilor �i mai scump� ni este 
coroana patriei noastre ca lor, - pentru c� coroana patriei ungurilor li este scump�, c�ci este a 
patriei din timpii regelui S. �tefan, - dar nou� românilor coroana patriei ni este scump� 1) 
pentru aceea, c�ci aceea s-a d�ruit princepelui Ardelean Geza, cînd la ostenelele Ierarchiei 
române  din Ardeal, ducîndu-se la Constantinopol spre primirea legei lui Christos, acolo de la 
N�na�ul s�u o a c�p�tat în dar, - 2) c� precum ungurii arpadiani, a�a �i românii Corvini au fost 
corona

�
i cu coroana aceasta de regi ai ungurilor, �i românilor; 3) c� cu coroana aceea �i ast�zi 

regii comuni ai românilor �i ungurilor în str�vechea noastr� patrie se coroneaz� ! �i a�a zicem, 
c� coroana patriei noastre comune este suveran� pentru români �i unguri, �i c� �i ast�zi 
coroana aceasta e str�lucit� �i puternic� pentru popoarele sale, care o ap�r� de du�manii ei, �i 
o vor ap�ra ca o visterie ob�teasc� a românilor �i a ungurilor, ca a unora, cari au f�cut leg�tur� 
de patrie comun� cu Tuhutum, beliducele unguresc, �i pîn� acum n-au rupt-o, de�i din partea 
legisla

�
iunei antimar

�
iale s-au f�cut multe nedrept��i na

�
iunei române în punctul drepturilor 

politice, confesionale �i na
�
ionale. De aci se vede, c� românii au fost totdeauna alian

�
i 

credincio�i ai ungurilor. Acum se cere dar�, ca aristocra
�
ia �i inteligen

�
a ungureasc� s� nu 

transpun� du�m�nia sa asupra românilor pe terenul na
�
ional, ci s� ne iubeasc�, �i s� ne 

precunoasc� de cei mai dintîi �i mai vechi alian
�
i �i fra�i, ceea ce s-a pecetluit cu sîngele fiilor �i b�rba

�
ilor de ambe na

�
iuni, ai c�ror nepo

�
i au mo�tenit diplomele nobile ale str�bunilor s�i, �i documenteaz� �i ast�zi fr��ia românilor cu ungurii de pe cîmpii r�zboaielor cu du�manii 



patriei. De aci apoi vine �i aceea împrejurare, c� na
�
ia român� n-are privilegiu, c�ci este în 

str�buna sa patrie, dar nu a�a na
�
ia s�seasc� �i sîrbeasc�, care sunt “hospites” �i prov�zute cu 

privilegii. Archivele 
��rii documenteaz�, c� prin comitate se întrebuin

�
a în vechime titlu de 

“Universitas Nobilium hungarorum et valachorum”; la astfel de fapt� istoric� nu se poate 
provoca na

�
ia sîrb� �i s�seasc�. 

      Ce se atinge de a doua parte a acestui punct, adec� de uniunea Ardealului cu Ungaria, zice 
na

�
iunea român� din Ardeal, c� ea în aceasta uniune nu se poate învoi din pricina formei, cu 

care s-a f�cut aceea la anul 1848 din partea dietei de la Cluj. Na
�
ia român� zice, c� rumperea 

Ardealului de c�tr� Ungaria s-a f�cut prin conjura
�
iunea celor trei na

�
ii: ungure�ti, secuie�ti �i 

s�se�ti asupra na
�
ii �i bisericei române; a�a �i uniunea de acum s-a f�cut tot în acest chip, �i 

numai atîta deosebire este, c� acum numai n a 
�
 i o n a l i t a t e a  r o m â n �  este periclitat� �i 

despre
�
uit�. Fii bun Illustrissime ! procete�te legile dietale de la Cluj din a. 1848 �i Te vei 

convinge, c� acolo numele “na
�
iei române”, sau numele “român” nic�ieri nu-l vei afla, a�a 

încît aceea diet� ardelean�, hot�rînd ridicarea regimentelor secuie�ti de grani
��, de cele 

române�ti nici pomenire nu face, numai ca s� ocoleasc� numele de român. Dieta Ungariei din 
anul 1848, a fost mai patriotic�, c�ci regimentele de grani

�� din Ardeal le tracteaz� deopotriv�, 
- cele secuie�ti cu cele române�ti, c�ci aceea diet� a Ungariei a�a nu rînduie�te din 
regimentele secuie�ti de grani

�� deputa
�
i la diet�, ca �i din regimentele române din grani

��, 
de�i pentru grani

�
a Banatului, Sirmiului, Slavoniei �i Croa

�
iei hot�re�te, ca s� trimit� deputa

�
i 

la diet�. 
      Apoi legea I din Cluj zice: c� uniunea se face pe baza egalei îndrept��iri f�r� respect la 
na

�
ionalit��i. – Românii la aceasta zic, c� în aceast� lege nu se poate în

�
elege na

�
ia român�, 

c�ci nu exist� nici o lege de mai nainte, care ar fi declarat pe poporul român de na
�
ie, c� apoi 

s� fie cî�tigat �i drepturi na
�
ionale, precum le-au avut acele celelalte trei recepte na

�
ii. Acest 

adev�r se documenteaz� �i prin legea Ungariei Art. VII din a. 1848, unde se face pomenire 
numai  d e  i u r i s d i c 

�
 i i l e  u n g u r e � t i,  s e c u i e � t i  � i  s � s e � t i,  prin urmare  

românii zic cu durere, c� de ei nic�ieri nu se face pomenire, c�ci sunt socoti
�
i de o gloat� de 

popor, �i se r în d u i e s c  � i  p r i n  s u s  c i t a t a  l e g e  a  U n g a r i e i  s u b  j u r i s d i 
c 
�
 i i l e  a n t i m a r 

�
 i a l e  a l e  n a 

�
 i e i  u n g u r e � t i,  s e c u i e � t i  � i  s � s e � t i !  

Ce logic� ?  Ce concesin
�� a principiului egalei îndrept��iri ! –  

      Pe lîng� toate m�rturisesc, c� românii ardeleni, cînd ar fi socoti
�
i �i tracta

�
i, dup� merit�, 

n-ar fi contrari uniunei, pentru c� ei �tiu, c� legile 
��rii ungure�ti totdeauna au fost omenoase, 

iar� cele ardelene au fost îndreptate spre batjocura românului, totu�i nu se poate hot�rî 
românul, s� aceteze uniunea prin o form� preiudicioas� pentru el, c�ci are caracter viril, ce 

�
i-a 

însu�it în seculii scl�viei ! dar nici al doilea adev�r nu-l pot trece cu t�cerea, c� adec� partea 
cea mai mare a a ristocra

�
iei ungure�ti �i întreaga birocra

�
ie s�seasc� de aceea nu socotesc �i 

tracteaz� pe români, cum o merit�, c�ci D-lor nu le place uniunea, dar nu cuteaz� s� se opuie 
ei, �i a�a le vine lor bine opozi

�
ia, ce o fac românii uniunei. 

      III. Mai departe Illustritatea Ta binevoie�ti a zice: “c� din Transilvania nu este nime la 
diet�, care s� reprezenteze interesele na

�
iei române, �i c� afli de necesariu, s� cuvintezi pentru 

interesele na
�
iei române din Ardeal, numai ca un român, care �tie dorin

�
ele ei �i care trebuie s� 

se intereseze pentru bunul comun al na
�
iei sale.” Mai nainte de toate sunt datoriu a-�i aduce 

mul
��mit� din partea na

�
iei noastre din Ardeal pentru aceste descoperiri, �i Te încredin

�
ez, c� 

na
�
ia român� din transilvania va �ti pre

�
ui ostenelele, ce le vei pune Illustritatea ta la dieta 

Ungariei în favoarea ei. Aceasta cu cutezeala cea mai cordial� o vei putea face Illustritate, 
deoarece preten

�
iunile na

�
iei române din Ardeal nu sunt separatistice, nu vat�m� pre nime, ci 

sunt patriotice, luate din spiritul �i porunca timpului modern, �i �inteaz� la un patriotism 
comun cu na

�
ia ungureasc� spre binele patriei ob�te�ti. A�a dar� na

�
ia român� nu face nici o 

opozi
�
ie, pentru c� firea opozi

�
iei arat�, c� asupritoriul, dar nu asupritul face opozi

�
ie, - �i 

fiindc� na
�
ia român� joac� o rol� defensiv�, nu se poate caracterza ca reac

�
ionar� �i oponent�. 



Po
�
i Illustritatea Ta cu fruntea deschis� afirma, c� împut�rile, ce se fac na

�
iei române din 

Ardeal, c� ea este unealta partidei a�a numite reac
�
ionare, este o scornitur� machiavelistic� �i 

clevet� proast�. Sinopsisul a�tept�rilor na
�
iei române din Ardeal, este perfecta �i reciproca 

egalitate individual�, politic�, confesional� �i na
�
ional�, de la care ea nu se las� a le pretinde, 

ca �i alt� na
�
ie. Deci dac� Illustritatea Ta, �i Illustritatea Sa Dl suprem c�pitan al Chioarului v� 

ve
�
i hot�rî a cuvînta la diet� în cauza na

�
ionalit��ii române, - s� binevoi

�
i a o face aceasta pe 

baza perfectei egalei îndrept��iri na
�
ionale, c�ci numai aceasta poate întemeia fr��ietatea �i 

dragostea împrumutat� a na
�
iilor patriotice pentru to

�
i timpii viitori. În chipul acesta lucrînd, 

ve
�
i face patriei comune serviciul cel mai credincios �i ve

�
i fi siguri în contra oric�rora 

împuta
�
iuni, pentru c� na

�
ia român� v� va mul

�
umi, c�ci a-

�
i t�lm�cit la diet� credincios 

cerin
�
ele ei, iar na

�
ia ungureasc� v� va l�uda, c�ci n-a

�
i t�inuit nimic înaintea ei. 

      IV. Illustritatea Ta m� provoci, s�-�i descoper ultimatul, sau minimul preten
�
iunilor na

�
iei 

române din Tarnsilvania, �i îmi recomanzi, ca s� am înaintea ochilor aceea împrejurare, c� 
cînd fac na

�
iunile pace între sine, nu este consult, s� se tîrguiasc� ca evreii, s� mai poat� �i 

l�sa din preten
�
iunile primare, ci s� zic�, deodat�, atîta pretind �i din asta numai las nici o iot�. 

Eu la acest punct r�spund ca recapitula
�
iune de tot scurt� a celor mai sus zise: c� adec� 

ultimatul sau minimul preten
�
iunilor na

�
iei române din Ardeal se 

��rmure�te asupra celor trei 
cuvinte din legile anului 1848: “Egalitate, fr��ietate �i libertate”, nu numai individual�, civil�, 
ci �i na

�
ional� �i confesional�. – De la întruparea acestor principii atîrn� fericirea noastr� a 

tuturor, a na
�
iei române, ungare �i slave, �i care nu le p�ze�te, acela comite un p�cat neiertat 

asupra patriei comune �i asupra na
�
iei sale. – Eu tare cred, c� b�rba

�
ii na

�
iunei ungare de la 

diet� vor da mîn� la întruparea acelor trei principii mîntuitoare, cînd din datele statistice vor 
vedea num�rul impopula

�
iei române de sub coroana patriei comune. – Cînd li se va aduce 

aminte alian
�
a cea cu belliducele Tuhutum înainte cu 808 de ani, de atîtea mii de familii 

nobile de na
�
ia român�, - de originea coroanei S. �tefan, �i de dorul de ast�zi al na

�
iei române, 

de a tr�i cu credin
�� necl�tit� cu toate na

�
iunile patriotice, �i cu deosebire cu na

�
iunea 

ungureasc�. 
      V. La cuvintele, unde îmi zici Illustritatea Ta, c� un dignitariu înalt din na

�
ia ungureasc� s-

ar fi descoperit într-acolo c�tr� Illustritatea Ta, c� uniunea Ardealului este în mîna mea, �i 
aceasta s-ar face dac� o a� voi eu; p�rerea aceasta despre mine nu o pot primi, de�i e de tot 
onorific�, c�ci la cazul contrariu m-a�i l�sa a m� r�pi de o de

��rt�ciune, care nu atîta na
�
iei 

mele române, cît persoanei mele ar aduce o nespus� ru�ine, de care nime nu s-ar putea folosi. 
Apoi îmi iau cutezeal� a zice: c� singur acel dignitariu nu a zis serios cuvintele acele despre 
mine, deoarece experin

�
a de toate zilele îi d� lui destule dovezi despre aceea, c� ast�zi nici un 

individ nu-�i poate lingu�i perfecta încredere a na
�
iei sale a�a, încît s� zic� despre sine, c� ce 

va el, aceea va �i na
�
ia sa. Contele Széchenyi a trebuit s� moar�, ca s� se fac� idolul na

�
iei 

sale; îns� unii vreau s� zic�, c� este întrebare, de aceea meritelor personale ale lui Széchenyi, 
sau unei idei, care posteritatea a îmbr�cat-o în ve�tmîntul numelui lui Széchenyi, se fac 
ova

�
iunile prezinte ? 

      VI. În privin
�
a p�rerii, ce Illustritatea ta vrei s� faci dietei pentru na

�
iunea român� din 

Ungaria �i Banat �i a a�terne, ca proiect de lege, cutez a Te ruga, a nu Te pripi cu aceea, 
pentru c� s-ar face  o  a b n o r m a l i t a t e  m a r e.  În genere am a observa: c� nu este bine a 
mesteca treaba bisericeasc� �i �colar� cu treaba na

�
ionalit��ii, c�ci amestecul lor ne-ar aduce 

pagub� �i stric�ciuni, care cu greu le-am putea direge. Pentru aceea îmi dau p�rerea mea 
despre proiectul men

�
ionat de lege ca despre dou� obiecte deosebite adec� despre biseric� �i �coal� �i despre na

�
ionalitate. 

     La partea dintîiu a acestui proiect de lege, care tracteaz� despre biseric� �i �coal�, - 
observez, c� este �tiut, c� legile din 1848 dau bisericei noastre  a u t o n o m i e  în ocîrmuirea 
sa, de care îns� nu s-a putut folosi pîn� acum, pentru starea abnorm�, în care devenise patria 
de la 1849 – pîn� la prim�vara anului acestuia. Este �tiut, c� numai eparchia noastr� ardelean� 



a 
�
inut soboare eparchiale la a. 1850 �i 1860, �i eparchia Aradului la 1850, pentru regularea 

trebilor biserice�ti pe baza canoanelor pozitive �i a dreptului istoric, dar n-au putut spori, c�ci 
celelalte eparchii române gem sub ierarchia sîrbeasc�, care amor

�
e�te via

�
a bisericeasc� în 

preo
�
ii �i cre�tinii români ortodoc�i, �i a�a numai pu

�
ine comune biserice�ti române din Banat 

au dat ministerului din Viena la anii 1850 �i 1851 rug�ri pentru desfacerea lor de sub ierarchia 
sîrbeasc�, �i pentru devenirea lor în starea normal� bisericeasc� sub metropolitul lor na

�
ional �i sub episcopi na

�
ionali, - am�surat canoanelor biserice�ti �i dreptului istoric. Rug�rile 

acestea au r�mas nepertractate. În anul trecut 1860, vrînd patriarchul sîrbesc a mijlocit de la 
împ�ratul subordinarea total� �i vecinic� a na

�
iei române sub patriarchatul s�u, eu, D. 

Mocioni, �i Nicolae B. Petrino, am dat împ�ratului contra peti
�
ie, la care împ�ratul a rînduit 

sub 27 Septembrie 1860 sinod episcopesc, care s� elaboreze un proiect despre regularea 
referin

�
elor biserice�ti ale românilor �i s�rbilor; tot deodat� a denumit împ�ratul de comisariu 

pe Banul B. Sokcevich, care are îns�rcinare, de a asculta pe oarecî
�
iva b�rba

�
i români de 

încredere în privin
�
a bisericei. Baronul Sokcevich înc� nu a împlinit comisia sa, dar nici 

sinodul episcopesc de la Carlovi
�
 nu s-a 

�
inut. Într-aceea în toamna trecut� consistoriul 

Oardiei-mare a recurs la cancelaria aulico-ungureasc�, rugîndu-se pentru afiliarea de 
metropolia restaurand� român�, dar au c�p�tat resolu

�
iune negativ�. Din aceast� descriere 

istoric� urmeaz�, c� dac� patriarchul sîrbesc a v�t�mat prin pa�ul mai sus zis autonomia 
bisricei, - noi românii s� o sus

�
inem aceea cu consecven

��. Românii ortodoc�i din Ungaria �i 
Banat vor sus

�
inea autonomia bisericei noastre, dac� se vor pune în posesorul legei 20 $. 2, 3 �i 8 din a. 1848 �i vor cere de la loco

�
iin

�� voie de a 
�
inea   o  a d u n a r e  b i s e r i c e a s c �  

de deputa
�
i preo

�
i �i mireni pentru a aduce  t r e a b a  b i s e r i c e i  � i  � c o a l e i  la o 

norm� canonic�, �i acolo vor face un elaborat, care apoi s� se a�tearn� loco
�
iin

�
ei �i 

cancelariei, sau dac� se va reînfiin
�
a ministeriul, atunci atunci ministeriului spre înt�rire. De 

sine se în
�
elege, c� aceast� adunare bisericeasc� va dezbate �i puterile finan

�
iale, care cre�tinii 

pot oferi spre acoperirea lipselor ierarchice, �i încît acestea nu se vor afla de ajuns, vor 
peti

�
iona pentru acoperirea celor neajunse din vistieria patriei. La treaba finan

�
ial� iau partea 

cea de c�petenie: re�edin
�
ele �i lefile archiereilor, ale personalului, ce se cere lîng� archierei 

pentru ducerea trebilor eparchiale, apoi localit��ile de institute teologice �i pedagogice, �i mai 
pe urm� lefile personalului profesoral la acestea institute. Apoi la aceasta adunare bisericeasc� 
s-ar dezbate �i s-ar hot�rî �i celelalte lucruri, ce se 

�
in de dinl�untrul bisericei, adec� num�rul �i constituirea parochilor �i capelanilor cu lefele cuviincioase. S�-mi crezi, c� ne-am 

compromita prea mult, cînd am cere, c� toate acestea dieta s� ni le hot�reasc� f�r� influen
�
a 

bisericei, adec� f�r� s� fim noi tractat �i hot�rît acestea lucruri biserice�ti, ce strîns de la noi 
atîrn�. �i fiindc� eparchiele române din Banat �i Ungaria fac partea integritoare a metropoliei 
vechi române cu scaunul ei în Ardeal, care timpii cei vitregi o au împiedicat, dar n-au putut a 
o nimici; pentru aceea fra

�
ii b�n��eni �i ungureni s� cheme la acea adunare bisericeasc� �i pe 

eparchia Ardealului – propor
�
ionat deputa

�
ilor din celelalte eparchii. Astfel de reprezenta

�
ie o 

ai putea a�terne Illustritatea Ta cu ceilal
�
i d. D. ablega

�
i de legea �i na

�
ia noastr� român� la 

Înalta Loco
�
iin

�� sau Cancelaria aulico-ungar�, c�ci poseda
�
i încrederea coreligionarilor. 

Reprezenta
�
ia o a-

�
i putea întocmi dup� cuprinsul recursului, ce am dat eu, D. Mocioni �i 

Petrino Maiestatei Sale în anul trecut �i se afl� tip�rit între actele soboarelor noastre ardelene 
pagina 91-94 �i apoi conceptul s� mi-l comunica

�
i spre vedere. 

     Ce se atinge de a doua parte a proiectului de lege despre na
�
ionalitate �i limb�, provocîndu-

m� la cele zise sub II, III �i IV Te rog pe Illustritatea Ta s� modifici p�rerea-
�
i dup� baza 

egalei îndrept��iri, c�ci altmintrea f�cînd vei comite un p�cat mare. Eu ca un prietin sincer 
trebuie s� te rog, ca nici decum s� nu dai proiectul de lege despre na

�
iune �i limb� dup� 

convingerrea individual� Illustritatei Tale, ci exclusiv dup�  m a n i f e s t a 
�
 i u n i l e  

inteligin
�
ii române, ce se afl� în bro�ure �i jurnale, - adec� dup� perfecta egalitate. Sau dac� 

aceast� rugare a mea nu o ai primi, �i ai fi provocat la diet� a Ta enuncia: atunci Te rog, s� 



propui 
�
inerea unui congres na

�
ional, care s� formuleze modul �i chipul egalei îndrept��iri a 

na
�
iei �i limbei române. Eu �i a treia oar� Te rog pe Illustritatea Ta, s� nu despre

�
uie�ti rugarea 

sincer� a prietenului celui mai vechi, care totdeauna �i-a fost credincios �i adict. Apoi în 
sfîr�it bine ar fi, cînd Illustrit��ile Voastre a-�i cuvînta la dieta 

��rii în genere despre 
preten

�
iunile na

�
iunei române pe baza perfectei egalit��i, �i nu a-

�
i formula treaba, ci a-

�
i l�sa-

o, ca s� cuvinteze asupra ei �i d. Unguri, ca s� vede
�
i p�rerea lor �i s� formuleze ei 

concesiunile lor, c� Illustrit��ile Voastre s� nu periclita
�
i popularitatea, ce o ave

�
i la na

�
ie. 

      Toate acestea le-am scris nu din patim�, ci din convingere, c� a�a �i nu altmintrea simte 
inteligen

�
a na

�
iei române �i le împ�rt��esc Illustritatei Tale în urma suscitatei epistole; pe 

lîng� care cu deosebit� stim� r�mîn 
      Sibiu, în 29 Aprilie  (11 Maiu) 1861. 
                                                                    Al Illustritatei Tale 
                                                                                                      serv plecat 
                                                                                                     Andreiu m. p., 
                                                                                                          episcop. 
 
[Ilarion Pu�cariu, Documente pentru limb� � i istorie, vol. II., Sibiu, 1883, p.369-382.] 
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P�rere incidental� a lui G. Bari�iu, dat� lui Emanuil Gozsdu 
în acea�i cauz� a românilor din Ardeal 

 
 

      Illustrissime Domnule Comite suprem ! 
 
      Ilustritatea Voastr� a-

�
i binevoit a-mi face onoarea cu totul nea�teptat�, denumindu-m� 

membru onorar al comitatului Cara�, care este norocit a V� avea de comite suprem. 
      Eu din parte-mi pîn� în acest moment nu am observat nici simpla lege a curtoasiei, ca s� 
V� mul

�
umesc cu tot respectul pentru distingerea, ce mi a-

�
i f�cut Ilustritatea Voastr� �i care 

m� îndatora cu atît mai vîrtos spre mul
��mit�, cu cît aceea�i mi-a fost mie �i familiei mele o 

r�splat� pentru suferin
�
ele �i persecu

�
iunile de 11 ani, din cauza, c� avusem p�catul, ca s� fiu 

mai român decît era iertat a fi sub sistema trecut�. 
      Nu voi cerca vre-o scuz� pentru prea lunga-mi t�cere; atîta totu�i îmi iau voie a observa, 
c� pe la Martiu a.c., pe cînd dl protonotariu A. Vlad mi-a comunicat denumirea, tocmai eram 
preg�tit a c�l�tori în sus, unde eram s� cî�tig prea dorita ocaziune  de a V� mul

��mi în 
persoan�. Alte împrejur�ri grele m-au împedecat de la aceea c�l�torie. Acum, cînd vin a V� 
aduce Ilustrit��ii Voastre respectuoasa mul

��mit� în scris, îmi iau totodat� voie a V� încomoda �i cu o rug�minte privitoare deadreptul la cauza na
�
ional� a românilor, de care vedem c� 

Ilustritatea Voastr� V� interesa
�
i în gradul cel mai înalt. 

      Mai de curînd auziu, cumc� Dvoastr� ave
�
i trebuin

�� a vedea dorin
�
ele �i preten

�
iunile 

românilor transilvani formulate întocmai precum le vor ei; pentru ca s� cunoasc� toat� lumea 
voia �i nevoia lor, cum se zice în termeni vulgari. V� mul

��mim din toat� inima pentru aceasta 
grij� generoas� ce purta

�
i de na

�
iune �i de soarta aceleea-�i. 

      Încît pentru formularea precis� a preten
�
iunilor române�ti, team� îmi este, cumc� aceea�i 

nu se va putea face nic�ieri cu autenticitate, cum am zice, decît numai într-un congres na
�
ional 

general, asemenea celui sîrbesc, asemenea unei camere consultative, ale c�rei concluze s� nu 
fie nici influen

�
ate de sus, nici de gloate, nici precipitate. 

      Cele mai cumplite dificult��i, dup� a mea opiniune, se cuprind în dou� cuvinte:  U n i u n e 
a  � i  l i m b a. 



      Ad I-um. Mai nici un român transilvan nu zice: Nu vreau absolut uniunea 
��rii mele cu 

Ungaria; ci mai to
�
i zic: Mai bine moarte decît uniune, înso

�
ire, c�s�torie a�a oarb�, ale c�rei 

condi
�
iuni s� nu le cunosc eu de aici de acas�, din patria noastr� �i care s� nu fie stipulate prin 

o lege fundamental� constitutiv�, sau adec� prin contract formal de stat; iar� nu a�a cum s-au 
precipitat totul în Iuniu a. 1848 între furci, împu�c�turi �i temni

�
e, tocmai ca în Francia pe la 

1791/92 – 4/5, cînd striga: la fraternité ou la mort. 
      Ad II-um. Cum limba pîn� atunci nu va fi nici decum odichn�, pîn� cînd viitoriul ei – prin 
urmare �i al na

�
iunii qua talis – nu se va asecura dup� modelul Elve

�
iei, sau în cazul cel mai 

r�u, dup� al Belgiului. Un aranjament de felul acesta nu ar putea detrage întru nimic 
demnit��ii coroanei, nici ar v�t�ma de loc interesele altor na

�
iuni. Ci ungurii din Transilvania 

pricep foarte greu a�a ceva; peste aceasta caracterul lor este peste m�sur� diferitoriu de ai 
adev�ra�ilor maghiari din Ungaria. Ace�ti de aici – exceptis excipiendis – sunt neasem�nat 
mai m�rgini

�
i în ideile lor, mai egoi�ti în inimele lor, mai pu

�
in genero�i �i totu�i trufa�i de 

perit; peste aceasta partita a�a numit� austriac� din Transilvania între ungurii aristocra
�
i este 

tot aceea, care a fost înainte cu 160-100-50 ani s. C. L., adec� aceea ce întoarce mantaua dup� 
vînt. Deci pe ace�tia nu-i poate capacita altul, decît numai cei mai geniali �i totodat� mai 
one�ti capi ai partidei liberale moderate din Ungaria, sau altul nimeni pe p�mînt. 
      În momentele, cînd era s� închei primii de la unul din P�rin�ii archierei copia celor 17 
puncte ale Ilustrit��ii Voastre pe lîng� provocare, ca membrii comisiunei noastre permanente 
s� ne afl�m pe 19/7 Maiu la o conferin

�� în Sibiu. 
      Deocamdat� nu poci zice mai mult, decît, c�, dac� dieta Ungariei ar primi în legea 
fundamental� a statului asemenea puncte, dînsa cu atîta înc� ar cî�tiga foarte mult simpatiile 
românilor. 
      Cred cumc� românii no�tri transilvani înc�-�i vor formula peste pu

�
in postulatele lor. 

      Am onoare a fi �i a m� subscrie cu cea mai distins� stim� �i respect, 
      Bra�ov, 13 /1 Maiu, 1861. 
                                                   Al Ilustrit��ii Voastre 
                                                                               serv prea plecat 
                                                                                George Bari� iu, 
                                                              comproprietariu �i director al fabricei de 
                                                                       hîrtie mechan. din Zerne�ti 
 
[Ilarion Pu�cariu, Documente pentru limb� � i istorie, vol.II., Sibiu, 1883, p.382-384.] 
 

13 
 

Mitropolitul Alexandru �ulu�iu r�spunde la o epistol� a lui Emanoil Gojdu, în care acel 
b�rbat eminent îi cere opiniunea în cauzele na�ionale cu dorin�a de a lucra românii din 

ambele ��ri în bun� în�elegere �i solidaritate 
 
 
      Ilustrissime � i mult stimate domnule suprem comite ! 
 
      Mult stimata scrisoare a ilustrit��ii tale din Pesta, în 2 Mai, a.c., c�tre mine îndreptat�, în 9 
a curg�toarei luni, cu îndoit� bucurie am primit-o. 
      De alt� parte, v�d c� acest nobil sim

�
 na

�
ional pentru fericirea na

�
iunii noastre nu-l 

�
ii ��rmurit numai între marginile Ungariei �i singur numai pentru fra

�
ii no�tri din Ungaria, dar� 

îl l��e�ti peste toat� �i întreaga na
�
iune român�, care este �i în Transilvania. 

      Prime�te, ilustrissime �i mult stimate domnule, pentru acest mult pre
�
uit �i nou� de ob�te 

tuturor mult� mîngîiere �i bucurie f�c�tor sim
�
, adînca �i fr��easca mea mul

��mit� ! V�d c� 



foarte logic �i în�elep
�
e�te cuprinzi �i judeci cauza na

�
iunii noastre, care este �i trebuie s� fie 

numai aceea�i �i comun� întregii na
�
iuni, din ambele aceste patrii, Ungaria �i Transilvania. 

      Crede-m�, ilustrissime domnule, nici altmintrelea na
�
iunea noastr� nu se va putea ferici, 

nici nu va putea ie�i la limanul cel dorit, ci numai a�a, dac� to�i românii vor lucra cu puteri 
unite �i nu se vor desp�r�i cu interesele �i postulatele lor separate. Ele nu pot fi nici la românii 
din Ungaria, nici la cei din Transilvania decît numai comune �i acelea�i, care asigur� 
na

�
ionalitatea �i limba ei. 

       Ilustrissime domnule !, deoarece obiectul din scrisoarea de mai sus a ilustrit��ii tale, c�tre 
mine dat�, este foarte important �i care atinge interesele întregii na

�
iuni române din 

Transilvania (la care eu singur un definitiv r�spuns pe care ilustritatea ta cu siguran
�� s� te 

po
�
i r�zima, în dieta Ungariei, nu pot cu acest prilej da), am aflat cu cale, mult pre

�
uita 

scrisoare �i darul ilustrit��ii tale a-l supune dezbaterii comisiunii noastre na
�
ionale. Prezidiul 

adun�rii na
�
ionale 

�
inut� în 1/13-4/16 Ianuarie a.c., în Sibiu, a încredin

�
at scrisoarea ambilor 

arhierei, de ambele confesiuni române, comisiunii na
�
ionale care cît mai curînd adunîndu-se, 

precum socotesc eu, în 15/27 a lunii curg�toare, va hot�rî cele de lips� �i drepte. Hot�rîrile 
�
i 

se vor comunica ilustrit��ii tale sau drept din sesiunea l�udatei comisiuni na
�
ionale, sau, prin 

mine, f�r� de întîrziere, în form� de proiecte de lege. Pe acestea apoi, ilustritatea ta, ca pe voia �i adev�ratele cereri ale na
�
iunii române din Transilvania te vei putea cu siguran

�� r�zima. 
      Pîn� atunci eu îmi iau libertatea a-

�
i trimite 11 exemplare din cuvîntarea mea, 

�
inut� în 

conferin
�
ele regnicolare din Alba Iulia, dintre care unul 

�
inîndu-

�
i-i pe seama ilustrit��ii tale, 

iar pe celelalte s� le po
�
i d�rui zelo�ilor deputa

�
i români, care se vor afla la dieta Ungariei. 

Dac� bine �i cu aten
�
iune se va citi cuvîntarea mea mai cu seam� pe paginile 21, 22, 24 �i 25, 

se vor vedea �i principiile �i dreptele postulate, cu toate întemeiatele sale cauze, ale na
�
iunii 

române din Transilvania. În jurul acestora cred c� se va învîrti �i judecata comisiunii noastre 
na

�
ionale �i de la care anevoie se va face o alt� abatere. Dar totu�i r�spunsul deplin a-l da, 

r�mîne de-a întregul judec��ii l�udatei noastre comisii na
�
ionale. 

      Cu atîta durere afl�m cele de mai jos. Aceasta cu inima deschis� trebuie s� o m�rturisesc. 
De�i sunt postulatele na

�
iunii române din  T r a n s i l v a n i a  �i bine s� fiu în

�
eles, c�  d i n  

T r a n s i l v a n i a,  unde românii, pe lîng� maghiari �i pe lîng� toate celelalte  na
�
iuni 

socotite laolalt� cu num�rul st�m cam 3-1, pe dreptate �i na
�
iunea noastr� cu toat� sinceritatea 

se apropie �i vrea a încheia cu nobila na
�
iune maghiar�, pentru toat� vecia, o adev�rat� 

amici
�
ie �i statornic� fr��ietate, totu�i împrumutata acea�i fr��easc� aplecare a maghiarilor 

no�tri în Transilvania se manifest�  n u m a i  î n  f r a z e  � i  î n  v o r b e  f r u m o a s e,  d a 
r �  g o a l e.  Îns� nici în foile lor cele periodice ale patriei, precum “Kolozsvári Közlöny” [ 
Buletinul din Cluj], nici în organizarea institu

�
iilor sau a comitatelor în fapt� nu o afl�m. Ci, 

din contr�, cînd ei �i pe la institu
�
ii �i pe la comitate a�eaz� indivizi de partea noastr� a face 

aceasta sau nu în cuviinciosul �i propor
�
ionalul num�r sau de acela�i fel,  î n  c a r e  n u  n a 

�
 

i u n e a  r o m â n �  c i  n u m a i  m g h i a r i i  a u  î n c r e d e r e.  De aceea se fac fra
�
ii 

no�tri maghiari transilvani, înaintea românilor, foarte tare suspicio�i. Li se repro�eaz� c� ei n-
au cuget curat de a se înfr��i cu românii, numai cu paguba cea mai grea a na

�
ionalit��ii noastre 

române �i subordonarea ei intereselor suprema
�
iei egoiste a na

�
ionalit��ii lor a maghiarilor. De 

aceea românii nu pot crede c� maghiarii au cuget curat c�tre dîn�ii. Pentru c� v�d c� �i foile 
cele periodice maghiare, din Transilvania �i din Ungaria, nu primesc �i nu dau la lumin� �i la 
cuno�tin�a publicului maghiar doririle �i cererile na

�
iunii române, care se cuprind în 

cuvînt�rile �i scrisorile b�rba
�
ilor acelora, în care na

�
iunea are deplin� încredere. Foile 

maghiare primesc �i public� numai scrisorile �i articolele  r e n e g a 
�
 i l o r,  care înaintea 

românilor sunt în mare discredit. Ace�tia mizerabil lingu�indu-se maghiarilor ca s� 
dobîndeasc� dereg�torii, precum �i dobîndesc, vînd �i jertfesc cuviincioasele interese ale 
na

�
iunii noastre. Prin aceasta am�gesc, în�al� �i duc în r�t�cire �i opiniunea public� a na

�
iunii 

maghiare. Astfel o fac ca, statornice�te, pîn� în ziua de ast�zi, s� ignoreze voia, adev�ratele 



doriri �i postulatele cele cuviincioase ale na
�
iunii noastre române �i s� socoteasc� ca numai o 

reac
�
iune �i frac

�
iune mic� a na

�
iunii noastre nu ar accepta legile �i uniunea din 1848. Din 

aceast� ignoran
�� �i r�t�cire, f�r� îndoial�, na

�
iunea maghiar� se va de�tepta, dac� imediat 

dup� conferin
�
ele regnicolare din Alba Iulia, cuvînt�rile b�rba

�
ilor din partea na

�
iunii române 

la acelea�i conferin
�
e regnicolare chema

�
i, gazetele maghiare în extensiune le vor lua în 

coloanele lor �i le vor publica �i nu le vor condamna �i ignora precum au f�cut. 
      Ilustrissime domnule, po

�
i cu siguran

�� �i în casa magna
�
ilor �i în casa deputa

�
ilor dietei 

Ungariei spune tuturor c� din asemenea fapte �i din mai sus ar�tatele cauze, românii din 
Ardeal nutresc o neîncredere mare în toate vorbele �i promisiunile cele splendide ale fra

�
ilor 

maghiari din Transilvania. Vorbele lor cu faptele lor nici într-o consonan
�� nu stau. Numai o 

speran
�� le mai r�mîne românilor, c� nobila na

�
iune maghiar� din Ungaria, care, cum credem, 

din egoismul fra
�
ilor s�i maghiari din Transilvania, nici o parte nu voie�te a lua, va îndrepta 

lucrurile �i respectînd drepturile postulate ale na
�
iunii noastre din Transilvania, va da impuls �i îndreptar �i maghiarilor din Transilvania. 

      Fii încredin
�
at ilustrissime domnule �i po

�
i încredin

�
a cu siguran

�� ambele case 
parlamentare ale Ungariei �i pe cei mai bravi �i liberali b�rba

�
i �i magna

�
i ai Ungariei, cum c� 

na
�
iunea noastr� român� din Transilvania cuget� la o adev�rat� înfr��ire �i împ�care cu 

na
�
iunea maghiar�. �i pe fundamentul acesteia doresc a conf�ptui �i conlucra întocmai cu 

na
�
iunea maghiar� la o comun� patrie independent�, tare �i înflorit�. Ei cred c�, spre 

dobîndirea unui scop a�a sfînt �i mare, Ungaria nu cea mai pu
�
in� putere, nici cel mai mic 

moment ar dobîndi, dac� s-ar alipi �i �i-ar asocia sie�i �i na
�
iunea român� transilvan�, prin 

care na
�
iunii maghiare pentru tot viitorul numai t�rie �i folos �i nici un sc�z�mînt nu i s-ar 

pricinui. 
      Ci nobila na

�
iune maghiar� trebuie înainte s� �tie c� aceasta adev�rat� înfr��ire a acestor 

na
�
ionalit��i �i acest mare folos, care din aceea�i înfr��ire nu singur numai pentru na

�
iunea 

român� ar rezulta, dar mai mult pentru na
�
iunea maghiar� ar rezulta numai a�a se pot dobîndi, 

dac� dreptele postulate ale na
�
iunii noastre se vor respecta, �i prin legi pozitive în diete 

fecunde, se vor asigura. 
      De aceea, te rog pe ilustritatea ta, s� manifestezi dietei Ungariei c� pîn� atunci, pîn� cînd 
aceste postulate drepte ale na

�
iunii române din Transilvania �i prin dieta 

��rii ungure�ti �i prin 
cea dintîi diet�, ce se va 

�
inea în Transilvania nu se vor asigura, s� nu urgenteze �i s� nu 

precipiteze sau cu sila, înainte de satisfacerea postulatelor române, f�r� voia �i consensul 
acestora s� execute unirea transilvaniei cu Ungaria. În

�
elep

�
e�te ne putem cu to

�
ii teme c� acea 

silnic� unire nu va aduce nici pentru na
�
iunea maghiar� nici pentru cea român�, dar nici 

pentru ambele patrii, Ungaria �i Transilvania, mai bune �i mai dulci fruncte, decît a adus  
 u n i r e a silnic� a Transilvaniei �i a partium-ului cu Ungaria, f�cut� la anul 1848. 
      S� nu socoteasc� parlamentul Ungariei cum c� legile dietei Ungariei �i ale Transilvaniei 
din 1848 ar fi f�cut destul �i ar fi împlinit dreptele postulate ale na

�
iunii române. 

      Nu ilustrissime domnule, n-au f�cut destul, n-au odihnit pe români �i cauzele pentru care 
acele legi din 1848 neodihnesc �i nemul

�
umesc tare pe na

�
iunea român� �i pentru care acelea 

nu se pot primi de fundament al libert��ii �i existen
�
ei sale na

�
ionale, prin o necondi

�
ionat� 

primire a unirii Transilvaniei cu Ungaria nu s-au înl�turat. 
      S� nu în�ele dar� parlamentul Ungariei reprezenta

�
iunile unor comitate din Transilvania 

care înc� nici bine organizîndu-se în contra protesta
�
iunilor mai numero�ilor români au 

început a ac
�
iona �i a urgenta chemarea lor la dieta Ungariei �i efectuarea unirii Transilvaniei 

cu Ungaria. S� nu cread� parlamentul Ungariei c� acestea s-ar face silnice ale egoismului 
maghiarilor no�tri din Transilvania, cu care pe cît de tare în�al� �i parlamentul Ungariei, pe 
atîta mai tare exacerbeaz� �i na

�
iunea noastr� �i-i d� fundament �i cauz� nou� de a nutri în 

inima sa neîncredere în toate cuvintele �i promisiunile cele frumoase ale maghiarilor no�tri. 



      Multe pe care îngustimea acestei c�r�i nu le poate cuprinde, a� fi avut, ca la un adev�rat 
na

�
ionalist de a-

�
i mai comunica. Îns� cred c� acestea înc�, pîn� ce 

�
i-am putea da, din 

comisiunea na
�
ional� permanent�, definitivul r�spuns, la pre

�
uita-

�
i carte, ilustrit��ii tale, ca 

unui b�rbat în
�
elept �i p�trunz�tor, î

�
i vor fi destule. 

      Una înc� a� mai ad�uga. Na
�
iunea român� din Transilvania crede c� cauza ei na

�
ional� e 

comun� cu a românilor din Ungaria �i din Banat �i de aceea, ar fi neap�rat� lips� ca, cu puteri 
unite, s� fac� pa�ii s�i în cauza na

�
ional� �i ca ea s�-�i poat�, cu siguran

��, manifesta �i 
formula �i la dieta Ungariei �i la a Transilvaniei postulatele �i condi

�
iunile sale, ar avea lips� 

de un congres na
�
ional, în care s� se consulte. 

      Eu socotesc c� tocmai �i interesul coroanei Ungariei ar pofti, ca pe români s�-i 
sprijineasc� �i dieta Ungariei, întru dobîndirea acestui congres. 
      Pîn� atunci, asigurîndu-te despre deosebita mea stim� �i mult� pre

�
uire, am onoare de-a 

pururea a r�mînea, 
     al ilustrit��ii tale, 
              umilit serv, 
                                                    Alexandru 

�
terca 

�
ulu� iu, m. p., 

                                                 Arhiepiscop �i mitropolit al Albeii-Iulii. 
Blaj, 20/8 mai 1861. 
 
[Pavel Cherescu, Un umanist român Marele mecenat Emanuil Gojdu (1802-1870, Bucure�ti, 
2002, p.70-73.] 
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Ilustrisimului Domn Emanuil Gozsdu 
Comite suprem al Comitatului Cara� în Pesta 

 
      Dup� ce nou� Românilor din Comitatul Bihorului, �i anume din Cercul Beiu�ului nu ni-a 
succes pe îing� toat� inten

�
iunea bun� �i n�zuin

�
a b�rb�teasc�, a ne alege vreun Ablegat cu 

sentimente curat na
�
ionale, care sa reprezinte la Dieta Ungariei interesele noastre politico-

na
�
ionale, conform intereselor comune ale Românilor; pentru aceea nu ne-am încredin

�
at 

reprezentarea intereselor noastre nim�nui, sperînd c� Pronia cereasc� se va îngriji de noi în 
aceasta privin

��, alegîndu-se din alte p�r�i române b�rba
�
i înfl�c�ra�i de zel �i amor na

�
ional, 

cari ca fii credincio�i ai dulcei noastre Mume comune se vor lupta �i pentru drepturile fra
�
ilor 

lor din alte p�r�i ce le competesc dup� legile naturii �i ale omenimii; �i cari fiind comune �i nu 
particulare, în asemenea grad intereseaz� pe to

�
i românii adev�ra�i. Drept aceea anghira 

speran
�
ei noastre na

�
ionale o am a�ezat în sentimentele bravilor Comi

�
i supremi �i Ablega

�
i 

români despre cari eram convin�i, c� dup� chemarea lor înalt� cuprinzîndu-�i cu demnitate 
terenul încredin

�
at sie�i din poporul a c�ruia încredere o au premeritat, f�r� interes particular 

sau îndemn însufle
�
itor vor pleda cu toat� puterea cuvîntului pentru reie�irea fericit� a cauzei 

noaste na
�
ional� fa�� cu interesul comun al Patriei. 

      Nici nu ne-am în�elat în supunerea încredin
�
at�, c�ci cetind ora

�
iunea bine nimerit� a 

Ilustrit��ii Dvoastr� care a
�
i rostit în casa magna

�
ilor dup� cercust�ri �i calitatea obiectelor în 

interesul cauzei române ne-am convins deplin despre aceea, c� Ilustr. Dvoastr�, ca un b�rbat 
de cultur� mai înalt� �i caracterizat de un spirit nobil V-a

�
i ales de devisa fericirea poporului 

Român. Cînd dar� descoperi
�
i a�a l�murit dorin

�
a fierbinte a inimei noastre �i credem c� �i a 

tuturor Românilor, nu putem face ca s� nu ne descoperim sentimentele cele pline de 
mul

��mit� în privin
�
a Ilustr. Dvoatr�, pentru c� �i noi ca singulari din corpul primatei noastre 

Na
�
iuni, numai atunci ne sim

�
im ferici

�
i, dac� spre întregirea întregului corp na

�
ional ne putem 

uni sentimentele noastre cu sentimentele b�rba
�
ilor no�tri de încredere. 



      Ilustrisime Domnule! Fi
�
i convin�i c� recuno�tin�a aceasta nu o facem nici din vanitate sau 

ambi
�
iune, nici c� doar� Ilustr.D.V. a-

�
i avea lips� de complimentele noastre, pentru c� spiritul 

nobil �i con�tiin�
a bun� cerc� meritul cauzei drepte, era nu laudele externe; ci o facem din 

cauzele mai sus amintite, �i ca s� ar�t�m c� �tim respecta acea ce este bun �i folositoriu, �i a 
nu ret�cea acea ce este drept �i cuviincios; - apoi o facem din virtutea credit� de la str�bunii 
no�tri despre care zice Cicero: “Gratitudo non solum este virtus, sed et mater reliquarum 
virtutum est”. Sau statuia lui Septimiu Sever, arcul triumfal al lui Fl. Titu, �i Columna 
gigantic� a lui Traian în Roma veche nu sunt tot atîtea monumente despre respectul 
str�bunilor no�tri al faptelor m�re�e încoronate cu succes bun de sus numi

�
ii Imperatori. 

      Noi în locul monumentelor acestor trec�torie ridicate din metal �i pietre coruptibile, le 
ridic�m monument etern în inimile noastre, care s� le fie de unadat� �i îndemn spre 
continuarea felului început, nimic disperînd de veniturile contrarie pentru reie�irea fericit� la 
postul dorit; ci s� colora

�
i �i de aici înainte cu asemenea b�rb��ie pe lîng� interesele cauzei 

na
�
ionale, numai a�a meritînd respectul poporului român �i binecuvîntarea posterit��ii viitoare. 

      Dat în Beiu� 22 Iunie 1861. 
                                                                              Inteligen�a român� 

                                                                                                    din Cercul Beiu�ului 
[Emanuil Gojdu 1802-1870, Oradea, 1972, p.111-112.] 
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Prea onorate Domnule Comite Suprem! 
 

      Renumele cel str�lucit al Domniei Voastre, pe care Vi la-
�
i cî�tigat în cursul vie

�
ii ca cel 

mai curagios ap�r�tor al dreptului �i al drept��ii, rarele virtu
�
i patriotice, iar mai presus de 

toate devotamentul eroic, prin care v-a
�
i distins cu ocaziunea ap�r�rii cauzei noastre na

�
ionale 

în �edin
�
a din 19 iunie a Casei Magna

�
ilor au p�truns �i pîn� la noi cu iu

�
eala fulgerului �i au 

vibrat prin toate arteriile vie
�
ii noastre na

�
ionale. V-a

�
i luptat unul în contra la sute, a

�
i 

comb�tut stîngacele p�reri, care domnea asupra na
�
iunii noastre, a

�
i ap�rat drepturile �i 

onoarea noastr� na
�
ional� în auzul Europei, a

�
i spart înainte o cale pîn� atunci neumblat� de 

români din zilele Corvinilor, Maila
�
ilor, al Ge

�
ilor �i al Nadasdilor, pe cînd �i aceia fuseser� 

români. 
      Binevoi

�
i deci Domnule Comite Suprem, a primi aici al�turat simbol de stim� �i 

recuno�tin��, pe care subscrisele consurori ale Reuniunei femeilor române o poart� în inimile 
sale c�tre Domniavoastr�. 
      Aceasta cunun� ca semn de r�splat� pentru o virtute civil� eminent� �i pentru merite 
extraordinare întru în

�
elesul antic, în sine de un foarte, mic pre

�
, indulgen

�
a îns� �i 

generozitatea Dumneavoastr� va �ti arunca în cump�n� sinceritatea cu care vi s-a oferit de 
c�tre subscrisele. 
                                                                                                           Bra�ov în Transilvania    
                                                                                                                          1861, Iuliu 6.    
Zoe Ioann Iuga                         Kapolina J. Jucu 
Efrosina N. Voinescu               Sofia Narora 
Paraschiva Georghenica           Kiriani

�
a K. Papa 

Maria Nicolae Orgidan             Maria Sec�nenu 
Dina Ioan Manolie                    Elena G. Josan 
Mari A. Popp, Pre�edint�          Sevastia Mavro�ian 
Zoi Petricu                                 Ecaterina B. Popp 
Anastasia Datko                         Marie D. Petrovits 
Paraschiva N. Teklo                   Maria I. David 



B�la
�
a S. Flevea                         Eleftera D. Alessiu 

Maria Popa                                 Susana I. Popovits 
Zoe Ciuriu                                  Sala N. Babojunu 
Zoe Dima                                    Emilia S. Persgu 
Maria N. Csurku                         Maria D. Gradinar 
Maria Pariu                                 Sofia Popoviciu 
Anna G. Leka 
 
[Emanuil Gojdu 1802-1870, Oradea, 1972, p.112-113.] 
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Epistola comitelui suprem Emanuil Gozsdu 
c�tr� Reuniunea femeilor române din Bra�ov 

 
Prea Stimat� Reuniune a Femeilor Române! 

      Neve�tezitoarea cunun� cet��eneasc�, înfirat� prin mîinile Femeilor Române din Bra�ov, 
mo�tenitoarele virtu

�
ilor antice ale ilustrelor matroane române, - c�p�tîndu-o pe lîng� 

comitiva mult pre
�
uitei scrisori date în 6 Iuliu a.c. care binevoise

�
i a mi-o trimite în semn de 

recuno�tin�� pentru meritele mele cele pu
�
ine, îns� presa stimate din partea Dvoastr�, - pe cît 

m-a surprins peste m�sur�, pe atîta m� face s� sim
�
esc în con�tiin��, cumc� aceea trebuie s� o 

meritez de aici înainte. Anul 60 al et��ii mele l-am ajuns ca �i un credincios operatoriu al 
patriei �i al na

�
iunii mele celei române�ti, pe cari le iubesc nem�rginit, - lucrînd pîn� acum 

într-o sfer� îngust�, numai la apusul vie
�
ii mele mi se deschise un cîmp mai larg, în care îns� 

minutele st�ruin
�
elor mele sunt num�rate, - Con�tiin�

a mi-e împ�cat�, c�ci nu am l�sat un 
minut neîntrebuin

�
at spre a conlucra la preg�tirea unui viitor mai bun pentru patria �i na

�
iunea 

mea, - �i decumva cîte odat� în ambele direc
�
iuni am fost r�u în

�
eles: cugetul mi-a fost lini�tit, 

pentruc�-mi întrebasem con�tiin�
a; nici mai norocos nu vreau s� fiu decît mul

�
i al

�
ii, pe cari 

recuno�tin�a i-au înso
�
it numai dincolo de mormînt. 

      Cînd am primit mult pre
�
uitele �ire ale Dvoastr�, P. Stimate Surori, chiar �i peste voie înc� 

mi-a venit în minte acel scop înalt, care pe D.V. ca �i pe ni�te îngeri scutitori, v-au înfirat întru 
o cunun�, ca s� alina

�
i suferin

�
ele orfanelor; Dvoastr� v-a

�
i înso

�
it pentru a nutri �i a cre�te 

orfanele române, cari în nefericita catastrof� din anii 1848 �i 1849 r�m�sese f�r� p�rin�i; D-
zeul carit��ii s� dee binecuvîntarea sa peste st�ruin

�
ele cele curate a D.V. �i pentru totdeauana 

s� apere iubita patria noastr� de asemenea nefericire. 
      Na

�
iunea ce are astfel de fiice cu virtu

�
i rare, poate a�tepta cu securitate, ca pururea s� 

vie
�
uiasc�; astfel de femei �i mame române în secolul nostru înc� vor na�te Grachi, Ora

�
ii �i 

Coriolani. 
      O rugare am de a îndrepta c�tr� D.Voastr�, Stimate Surori! Primi

�
i-m� pe mine 

credinciosul frate al Dvoastr� de membru ordinariu al Reuniunii, �i trimite
�
i-mi statutele ei, ca 

în în
�
elesul acelora s�-mi pot plini datorin

�
a, iar �i pîn� atunci înc� lua

�
i cu inim� bun� de la 

mine suta de florini m.a. aici al�tura
�
i, f�cîndu-v� jurin

�
a purceas� din sentimente fr��e�ti, 

cumc� despre scopul acestei înso
�
iri binef�c�toare îmi voi aduce aminte întru toate 

împrejur�rile, în�irîndu-l între obiectele îngrijin
�
ei mele. 

      Recomandîndu-m� cordialelor afec
�
iuni fraterne, r�mîn cu stima sincer� al D.V. Amate �i 

Stimate Surori. 
      Pesta în 16, Sept. 1861. 
                                                                                                       sincer frate �i servu 
                                                                                                          Manuil Gozsdu 

                                                                                   comite supr. a Cara�iului 



[Concordia, 1861, p.43.  ] 
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Ilustrisimului domn Emanuil Gozsdu comite supreme în comitatul Cara�ului, �i membrul tablei de sus la dieta prezent� 
 

      Umilita adres� a inscri�ilor români din Lugoj ca semn de reveren
�� �i recuno�tin�� pentru 

lupta politic� în cauza na
�
ional� român�. 

 
Ilustrisime Domnule! 

 
      A trecut mult timp, �i pentru fra

�
ii din Ardeal mai mult de 400 de ani de cînd fur� exclu�i 

de la legisla
�
iunea patriei a vorbi în numele lor; nu pentru c� doar românii ar fi comis o crim� 

în contra patriei sau a regelui �i marelui principe al lor, c�ci ei tocmai a�a �i-au sacrificat 
averea �i sîngele pentru patrie..., pentru viitorul �i fericirea lor, ca �i oricare popor brav din 
patrie, de nu cumva au �i întrecut în privin

�
a aceasta pe unele popoare ale patriei; nu pentru c� 

românii se denegar� însu�i de libertate �i constitu
�
iune ca �i alt popor brav al patriei, ba, 

istoria ne spune c� românii sîngerar� de atîtea ori sub stindardele libert��ii �i constitu
�
iunei în 

contra inamicilor patriei comune, de�i ei nu avur� norocirea pîn� acuma de a folosi de fructele 
victoriei comune, cî�tigat� cu sîngerarea atîtor sute de mii de români, mai îns� în loc de 
remunerare românii se condamnar� de timpurile vitrege la soarta cea mai mi�el� �i 
neîmp�cat�, ce o suferir� mai ales de acei 400 de ani încoace... 
 
      Românii nu au disperat, ci au a�teptat timpul cînd va trimite Dumnezeu semnele de 
de�teptare pentru libertatea �i na

�
ionalitatea lor, �i îngerul cel p�zitor li s-a ar�tat în mijlocul 

acestui secol ca s�-i conduc� în lupte mari pentru rena�terea lor, �i pentru ca s�-�i recî�tige 
libertatea �i na

�
ionalitatea. 

 
      Spiritul timpului însu�i a preparat o parte a victoriei în luptele aceste pentru români; dar ca 
s� fie victoria românilor deplin� �i triumf�toare, pretinde ca românii avînd credin

�
a în 

Dumnezeu pentru succesul bun al faptelor lor s� lucre �i însu�i �i s� se lupte prin b�rba
�
ii s�i 

ale�i – dintre care unul e�ti �i ilustritatea ta – pentru laura libert��ii �i na
�
ionalit��ii române. 

 
      Noi românii din Lugoj am constatat cu pl�cere v�zînd c� ilustritatea ta te ar��i între 
prelupt�torii �i conduc�torii români în lupta pentru libertatea �i na

�
ionalitatea român�, - �i 

bucuria noastr� cu atîta o sim
�
im mai mare, cu cît �i terenul luptei în casa magna

�
ilor – care 

conf�ptuiesc la legisla
�
iunea, de care suntem exclu�i pîn� acuma ca �i români – a fost înzestrat 

prin ilustritatea ta �i cu flamura libert��ii �i na
�
ionalit��ii române. 

 
      Deschilinitu ai influen

�
at asupra dezvelirii cauzei na

�
ionale cu aceea, c� �i-ai deschis casa, 

ca românii ori în ce timp s� �in� consultare, �i prin aceasta ai înt�rit o unire �i sim
�
ire cît de 

deplin� între fra
�
ii ablega

�
i români. 

 
      Aceast� împrejurare pl�cut� ne d� ocaziunea cea mai binevenit� ca s� ne adres�m c�tre 
ilustritatea ta, ca �i c�tre un român cu sim

��minte �i fapte na
�
ionale, �i s�-�i declar�m sincera 

noastr� mul
�
umire, �i umilita reveren

�� pre
�
uindu-te ca pre un b�rbat de încredere, de la care 

na
�
iunea român� a�teapt� �i pe viitor conlucrarea energioas� pentru fericirea �i existen

�
a ei 

politic� ca �i na
�
iune, ca pe un b�rbat, c�rui na

�
iunea îi va consacra stima sa necondi

�
ionat� �i 



dup� mormînt rezervînd în sînul s�u suveniri dulci, �i în�irîndu-te în istoria na
�
ional� între 

eroii libert��ii �i na
�
ionalit��ii române. 

       
      Dee Dumnezeu s� ai s�n�tate deplin�, �i via

�� lung�, ca pe lîng� toate b�trîne
�
ele s� po

�
i 

împlini aceea ce-
�
i dicteaz� mintea �i-�i dore�te inima pentru fericirea românilor, - �i fii 

încredin
�
at cum c� poporul român e nobil �i curat la inim� �i cunoa�te �i recunoa�te pre 

b�rba
�
ii s�i binemerita

�
i �i români adev�ra�i �i nu r�mîne dator cu reveren

�
a �i adorarea c�tre 

ei. 
                                                          
     În Lugoj la 5 iulie 1861                      Recomandîndu-ne gra

�
iei, �i bun�voin

�
ei r�mînem. 

                                                                               Ai ilustrisimului domn stim�tori: 
Michailu Nagy – canonicu 
Ioan Marko – protoprebiterul Lugojului 
Theodor Pap 
Constantin Udria – negu

��toriu în Lugoj 
Pavelu Maniu – paroch �i cons. Assesor 
Alexandru Ursulesko – paroch în Lugoj 
Stephan Marko – paroch în Lugoj �tefanu Lippovanu – docente de clasa III-a în Lugoj 
Pavel Dragomir 
Ioan Vancea – archivar 
Ioan Pavelu – senator 
Ioanne Kondaly – negu

��tor în Lugoj 
Dimitriu Poppavitia – negu

��tor în Lugoj 
Bojan Vasil – jude cercual din Lugoj 
Iulianu Ianculescu – perceptor gen. la cassa domestica 
Georgie Philippovits – cartiolor funduare protocolist 
Salomon Opria – conduc�toriu 
Constantin Alexandrovits – advocat 
Dr.Atanasie Marian Marienescu – vicenotar al comitatului Cara� 
Ioan vass 
Iosif Iankulesku – paroh în Jure�ti 
Gligor Biresku – jude 
Danil� �tef�nescu – cum�t 
Alesandru Handfehel – notariu în Jidioara 
Ioachim Giorgiu – docente gimnazial în Lugoj 
George Gasparu – administrator parochial în Criciova 
Ioana Ignaton – capelan în Cire�u 
Pevelu Chinezu – docinte în Gavosdia �tefan Dorca – docente în Jidioara 
Nicolae Borlovan – paroh în Jidioara 
Pavel Thoma – administrator în Hodo� 
Danil Borlovan – administrator în Jidioara 
Joga Bogdan – epitrop în Jidovar 
Ilie Vancsa – casier în Tapia 
Moise Lazarescu – administrator în Tapia 
Vasilie Dragits – administrator în Harmachia 
Ioanu Sanca – înv���tor în Haramadia 
Ilie Muntian – jude în Harmadia 
George Ianku – jude în Ciresu 



Trifon Neme�on – paroh în Criciova 
Ilie Dobo�ianu – docente în Criciova 
Traila Maranu – curatoru s.biserici în Criciova 
Ioan Mladesku – administrator în Crivina 
Petru Mi�a – epitrop în Crivina 
Georgiu Dragoi – jurassoru comitantens în Sacu 
Nicolae Blajovan – paroh în Sacu 
Dimitri Blazsovan – administrator parohial în Sacu 
Ioan Albu – suplent 
Teodor Radu – administrator în Jena 
Petru Meogan – înv���tor în Jena 
Nicolae Zseleriu – jude în Jena 
Atanasie Blidariu – paroh în Cavosdia 
Petru Seco�ianu – jude în Gavosdia 
Matheiu Ignea – paroh în Lugojel 
Georg Pervu – locuitor în Lugoj 
Ispas Popovici – paroh în Visag 
Michail Zseberianu  - preot în Visag 
Constantin Fetu – chinez în Silvaj 
Martin Boc – epitrop în Silva�eli 
Alexandru Athanaszievits – fiscal primar 
Constantin Sz�ts – protopopul Haszia�ului 
Petru Vuja – jude cercual 
Florian Biro – administrator în Herendestiu 
Dimitrie Barbuletz – jude în Herendestiu 
Vasilie Barbulesko – administrator în Herendestiu 
Georgie Blasovan – administrator în Hodo� 
Dimitrie Barbos – epitrop în Hodo� 
 
[Nicolae Cordo�, Lugojenii � i Emanuil Gojdu, În:”Banatica”, Re�i�a, 1971, p.284-287.] 
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                                         Ilustrissime Domnule Comite supreme, 
                                         Domnule prea Venerate! 
 
      Cînd Dumnezeu voie�te a mîngîia un Popor ap�sat de suferin

�
ele înjuroaselor timpuri 

trecute, atunci le trimite din cînd în cînd cîte una din acelea flori cere�ti, a c�ror parfum e 
pentru sufletul sîngerat de amarele reminiscen

�
e a funestului s�u trecut acea ce e balsamul 

pentru corpul gangrenat; îi trimite cîte un spirit mare care arzînd de dorul fericirei Patriei �i 
Na

�
iunei sale, �i ia deviza principal� a ac

�
iunilor sale eluptarea triumfului Poporului s�u 

ap�sat, eliberîndu-l din domiciliul nop
�
ii întunecoase, în care a gemut, �i-l conduce la poarta 

libertî
�
ii �i salutei venitoare. 

      Rar a exista �i exist� vreun Popor în lume, care sa fie avut lipsa mai mare de atari Meteori 
sau stele conduc�tori, decît noi Românii, cari dep�rta

�
i de de Vatra str�bun�, dezbina�i în mai 

multe p�r�i, �i ap�sa
�
i de tiranul despotism al timpurilor �i împrejur�rilor, am fost respin�i chia �i din Paradisul reminiscen

�
elor glorioasei noastre descenden

�
i, aflîndu-ne în agonia mor

�
ii, cu 

un picior în mormînt, ne avînd la cine a ne întinde mîna s� ne mîntuiasc�, pîn� cînd geniul 
Provedien

�
ei ca printr-o minune, reînviindu-ne, ne-a trimis tot atî

�
ia Serafimi cere�ti, cari 



balansînd puterea infernului în care am gemut, a escitat în noi din nou sim
�
ul vie

�
ii �i a gloriei 

str�bune! 
      Românul cu sume

�
ie �i jalu�ie rar� venereaz� �i iube�te în preavenerata persoana 

Ilustrit��ii Voastre pe un atare Trimis al lui Dumnezeu, care de Provedin
�
ia e�ti destinat ca cu 

armele drept��ii, �tiin�
ei �i curajului în�cut s� iai parte însemnat� la rena�terea �i consolidarea 

poporului! �i tocmai pentru aceasta a conces �i voit Provedin
�
ia a ne avînta la aceia culme 

onorific� �i-n alta, ce ast�zi spre onoarea �i mîngîierea Na
�
iunii o ocupa

�
i în Patria noastr�, ca 

a�a cu mai mare �i mai sigur succes s� pute
�
i corespunde sublimei misiuni divine. 

      Poporul român nicicînd nu a avut a�a oportun� �i eclatant� ocaziune de a expira întru 
adev�r în Persoana Ilustrit��ii Tale o atare misiune înalt�, decît acum în Dieta ��rii, unde de 
ast�dat� se concentrez� via

�
a, speran

�
ele, iluziunile �i ac

�
iunea politic� a românilor de sub 

Coroana Ungariei. Aici, în acest Areopag a-
�
i justificat Illustritatea Voastr� într-un mod 

extraordinariu sper�rile �i persuasiunea Poporului nostru. – Elocventele discurs  a Illustrit��ii 
Voastre 

�
inut în Casa Magna

�
ilor, cu atîta devota

�
iune �i pietate c�tr� del�satul nostru Popor �i 

c�tr� cele mai înalte �i sfinte interese �i drepturi a lui, a avut desigur r�sunetul meritat în 
Europa, dar inima Românului a umplut-o de cea mai vie �i pl�cut� senza

�
iune, c�ci prinr-acela 

s-a demonstrat în mod elocvent, c� luceaf�rul �i coroana Advoca
�
ilor din Ungaria niciunde �i-

a folosit a�a bine arta sa sublim�, decît în Procesul na
�
iunei sale. 

      Noi dar� ne 
�
inem în con�tien

�� obliga
�
i înaintea lui Dumnezeu �i a oamenilor, atît în 

numele nostru, cît �i a Poporului român din p�r�ile F�getului, - �i cuget�m a împlini o 
datorin

�� prea pl�cut� – cînd p�trun�i adînc de sim
�
ul produs în noi prin str�lucita apologie 

na
�
ional� a Illustrit��ii Voastre, gr�bim cu toat� submisiunea �i reveren

�
ia a v� vota  

Illustrit��ii Voastre atît în numele nostru, cît �i a românilor din p�r�ile F�getului, recuno�tin�a, 
mul

�
umirea �i încrederea noastr� pentru ecletentul succes al vocei, ce a-

�
i binevoit a ridica cu 

atîta independen
�� de caracter �i curaj patriotic na

�
ional, în interesul �i favoarea poporului �i 

prosperitatea Patriei noastre comune, asigurîndu-v� c� singur acest act al Illustrit��ii Voastre 
este apt de a v� s�pa adînc cu litere ne�terse prea stimatul nume pe fiecare piatr� a marelui 
monument na

�
ional ce posteritatea �i str�nepo

�
ii îl vor ridica spre eterna memorie �i 

binecuvîntarea acelora, cari au meritat într-un a�a mod ca Illustritatea Voatr�, recuno�tin�a �i 
pietatea lor. 
      Pe lîng� care escuzîndu-ne aceasta inportunitate, comenda

�
i ulterioarelor fapte prea 

stimate, cu exprimarea distinsei reveren
�
ie �i naltei noastre considera

�
iuni persever�m 

                                           
                                                                                                Al Illustrit�� ii Voastre 
      F�get în 8 Iuliu 1861 
                                                                                                prea  apleca� i stimatori: 
Partenie Gruescu, vicariu Dir. Prot. F�get 
Ivantie Popescu 
P. Kosperda 
Vasilie Rondalu, jurat 
Dimitrie �andor, jude comunal în Birki� 
Climentiu Dragomir, docinte în Marginea 
Adam Angelu, docinte în Cosiava 
George Dobra, docinte în Caroga 
Atanasiu Glava, înv���tor în Poversia 
Simeon Kuriacu, înv���tor în Mutiu 
Alexandru Rezei, judele cercului F�get 
Iacob Zoican, jurat al cercului F�get 
Iuliu Milosiu, jurat al cercului Kosavei 
Absalon Zigmond, comisar de securitate 



Iulian Petri�or, capelan, paroh în Birna 
Nicolae Popescu, docinte 
Vasile Nicorescu, înv���tor în Petrosa 
Auxent Sanitan, înv���tor 
Nicolae Sfedanu, comisar de drum 
Thomas Dobrescu, magister de drum 
Elisei Juvulescu, înv���tor 
Iosif Gentszan, sumariu la N. Bank 
Nicolae Popovici, administrator 
Nicolae Raktitza, înv���tor în Pogare�ti 
Petru Ioanovici, paroh 
Atanasiu Ioanovitsz, paroh 
Eftimie Miron, paroh în Kurtye 
Ioan Daminesco, paroh 
Dimitrie Popovici, paroh 
Ioan Netianu 
Simion Armende, jude 
Gligor Popovici 
Dionisie Popovici 
Ion Bunde, jude în Petre�ti 
Pavel Kampian, în Grosi jude 
Vasile Vernicha, instructor în �coala Dretine�ti 
Nicolae Barbulescu, preot �i administrator în Surduz 
Iosif Iklosanu, capelan P. Base�ti 
Ieremie Popovits, administrator Krakova 
Alexandru T. 
Ioan Isivanti, înv���tor în Bussov 
Ioan Barbulescu, paroh 
 
[Emanuil Gojdu 1802-1870, Oradea, 1972, p.114-117. ] 
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Illustrisime Domnule Supremu-Comite! 
 

      Dup� ce Illustritatea Voastr�, ca virtute Român, în pre-nobil�, �i generoas� – la inim� bine 
a-
�
i voit a cuprinde îngrijirea nu numai despre Românii acestui Incl: Comitatu, Supremei 

conduceri a Illustritatei Voastre concrezu
�
i; ci aceea o a-

�
i deschis, �i întocmit pentru întreaga 

Na
�
iunea noastr�, �i cu deosebire pentru fra

�
ii no�tri din Transilvania; �i c� un Virtuos Magnat 

Român, în a aceea Cas� a Magna
�
ilor, unde de secoli nici un român “qua talis” nu a intrat, dar 

nici cineva str�in, bat�r din sim
�
ul umanit��ii îndemnat pîn� aci nu a ridicat cuvîntu pentru 

Na
�
iunea noastr�, Însu

�
i cel dintîie a-

�
i descinsu în aren�, �i cu t�rie de suflet rar�, �i cu 

puterea cuvîntului mai strab�t�toare decît globii canoanelor, �i cu argumente derîm�toare de 
tenden

�
ii contrarii, a-

�
i ap�rat drepturile dulcei Na

�
iunei noastre �i a fra

�
ilor transilvani, în 

contra obicinuitelor ap�s�ri secularii a despotismului urgisit, �i a�ia a-
�
i documentat înaintea 

conlocuitoarelor na
�
iuni, �i înaintea lumii, c� înc� mai vedea Românii, �i ca, c� Românu 

adev�rat, ca Patriot sincer, ca b�rbat în
�
elept departe str�b�toriu, �i ca Subdit fidel a cîrmei 

legiuite v� place a ap�ra direptatea, �i  aceea �i împlini
�
i cu cea mai vie, �i mai curat� 

con�tien
�
iozitate; - Bine-voi

�
i dar�, - pe lîng� esulta

�
iunea comun�, care însufle

�
e�te inimile 

tuturor Românilor, �i a Patrio
�
ilor adev�ra�i, pentru c� V-a pus prelupt�torul drept��ii �i pe 



lîng� aderenîa �i venera
�
iunea, ce Vi-o manifesteaz� toat� Românimea, a primi �i al meu, celui 

mai umilit veneratoriu a Illustrit��ii Voastre, acest mic semn de bucurie �i saluta
�
iune cordial�; 

care cu credin
�
a tare �i pietate ridic�m mîinile c�tre ceriu, le esorez de la Dumnezeu, de unde 

vine tot ajutorul, ca Illustritatea Voastr�, dimpreun� cu Illustra Doamn� ani îndelunga
�
i �i 

feric
�
i s� petrece

�
i, pîn� la celea mai adînci b�trîne

�
e în mijlocul Na

�
iunei noastre, spre a 

putea, �i de aci înainte, pre mul
�
i din sînul ei a ridica �i consolida în onoarea �i caracterul cel 

tare �i nestr�mutat, care a-
�
i dezvelit în prea – nobila . Dv. via

��; �i înc� v� esored, ca cuvîntul 
Tat�lui ceresc, s� le dee cuvîntu la toat� ocaziunea bine venit�, ca �i de aci înainte, cu t�rie 
neînvins�, îns� totdeauna cu rezultat str�lucit înving�toriu s� pute

�
i elupta direptatea, pentru 

însetata de direptate Na
�
iunea Noastr�! �i, pe lîng� aceasta, cu adînc� venera

�
iune r�mîn. 

            Illustrissimei Domniei Voastre 
                    Lugoj, 10 iulie 1861 

                                                                                      Prea-umilitu Serv 
                                                                                                          

�
tefan Moldovan, 

                                                                                                                Prepozit 
 
[Emanuil Gojdu 1802-1870, Oradea, 1972, p.117-118.] 
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Gozsdu Manó, Krassómegye f�ispánja 
 

      Jelen válságos korszakunkban, mid�n Európaszerte, de különösen Magyarországban oly 
felette fontos kérdés a nemzetiségi ügy okos elrendezése, kiváló figyelem tárgyai azon 
jeleseink, akik polgári erényeik s hazafias lelkületök tisztasága mellett, helyzetöknél fogva, 
mitegy a nemzetiségek képvisel�iul vannak hivatva. 
      Ilyen férfiu kitün�leg azon derék hazánkfia, kinek arczképét s rövid életrajzát itt nyújtjuk 
olvasóinknak. 
      Gozsdu Manó 1802.-ik évi febr. 22-kén született N.-Váradon; atyja Gozsdu Athanász 
ottani el�kel� polgár, keresked� és városi tanácsnok, édesanyja Király-Daróczi Poynár Anna, 
egy �snemes család leánya volt. – Tanulmányait a nagyváradi g.n.egy. román iskolákban 
kezdette, aztán ugyanott a r.kath.gymnasiumban és akadémiában folytatta, egész a 
jogtudomány második évéig, melyt Pozsonyban hallgatott, hová Szlemenics jogtanár országos 
híre ragadta a tanulmányait buzgalommal gyakorló ifjút, ki itt is annyira megnyerte tanárai 
rokonszenvét, hogy a mai napig több bens� baráttal dicsekedhetik a jogtudós férfiak sorai 
között. – 1823-ban avattatott fel Pesten királyi táblai jegyz�vé, egy év múlva pedig ügyvédi 
oklevelet nyert “kit�n�” fokozattal. 
      Ha részletes lélektani fürkészet volna czélunk Gozsdu Manó életrajzának jelen vázlatos 
leírásában, itt hosszabban lehetne id�znünk, mert kétségkívül jurátus korában l�n megvetve a 
világos elméj� román-magyar ifjú lelkében azon érzelmek s nézetek alapja, melyek egész 
életpályáján keresztül f�z�dve évr�l-évre szaporiták az érett férfiu keblében is azon szép 
jellemvonásokat s elfogulatlan nézeteket, melyeknél fogva �t mind a magyar, mind a román 
ajku hazafiak egyaránt jeles testvéröknek ismerik és örömmel vallják. – A szorgalmas ifjú 
ugyanis nemcsak a jurátusi rövid évet tölté az akkori hírneves ügyvéd és magyar-szerb költ� 
Vitkovics Mihály irodájában, hanem mint ügyvédi segéd is oldala mellett töltött három évet; 
mert – ámbár fiatal kezd�i helyzetéhez képest,  saját kezére is volt elég pöre, - annyira 
ragaszkodott köztiszteletben álló jeles f�nökéhez, hogy nem bírt élte végéig megválni 
Vitkovics házától, kit határtalanul tisztelt, f�kép azon kiváló jellemvonásáért, hogy mint 
született szerb oly határozott magyar hazafi volt. A mellett, hogy kebelében hasonló hazafias 
érzelmek mindig er�sebb gyökeret vertek, egyszersmind a magyar irodalom iránt is határozott 



kegyelet fogamzott keblében, ami annál természetesebb, minthogy a magyar irodalom akkori 
jelesei, annak ujabbkori alapítói: Kazinczy Ferencz, Virág Benedek, Berzsenyi Dániel s a 
Kisfaludyak, Fáy András s mások, Vitkovics Mihálynak, a dícs� magyar-szerbnek 
vendégszeret� házánál szoktak barátságos koszoruba f�z�dni, melynek szellemébreszt� ihlete 
nem téveszthet� el jótékony hatását mondazok kedélyére, akik velök együtt lehettek, mely 
szerencsében az ifju Gozsdu, mint Vitkovics kedvelt embere, rendesen szokott részesülni. 
      Gozsdu Manó az ügyvédséget választván életpályául, mint Vitkovics köréb�l kedvez�leg 
ismert fiatal ügyvéd, mindjárt kezdetben elég szerencsével dicsekedheték. Különösen meg 
kell itt említenünk, hogy  � volt az els�, ki 1826-ban a pesti és budai tanácsokhoz, hol azel�tt 
évszázadok óta latin volt a törvénykezési nyelv, magyar keresetlevelet adott be, nem egy 
senator ügyvéd csodálkozására. És az, ugy hisszük, magyarosodásunk fejl�dése krónikájának 
érdekében is méltó a feljegyzésre, hogy Magyarország f�városában egy román születésü 
ügyvéd adott be legel�ször magyar keresetlevelet!… 
      Ugyanily nem� érdeme volt  Gozsdu Manónak a pesti görög-román egyház könyveit 
illet�leg. Itt ugyanis azon kiskorú vetélkedésnél fogva, hogy a görögök a román, a románok 
pedig a görög nyelv els�ségét nem akarták elismerni egyházi ügyeik vezetésében, a német 
volt a “litigánsok” között a “gaudeus”; - németül írták a pesti görög-román egyházközség 
jegyz�könyveit egész 1836-ik évig, amid�n Gozsdu, ki már akkor nemcsak el�kel� ugyvéd, 
hanem különben is befolyásos egyéniség volt Budapesten, hathatós közbevetésével er�s pártot 
alakított a görög-román egyházközségben, melynek segítségével kivitte azt, hogy a 
jegyz�könyv magyar nyelven szerkesztessék, aminthogy mai napig is e nyelvet használják. 
       1848-1849-iki szakát tevékeny életének egy kés�bbi, tartózkodás nélküli életrajzíróira 
bízzuk ezuttal, ki kétségkívül kelemesb feladatául ismerendi, az akkori id�k fátyolát 
föllebenteni. 
      1849 évi novemberében, mint született románra, Gozsdu Manóra is rávetette szemeit az 
akkori német kormány, s megkínálta �t Biharmegye egyik részében a cs. Biztossággal, mely 
megtiszteltetés el�l azonban, miután arra elég érdemesnek nem érzé magát, jónak látta, 
ügyesen kitérni. A bekövetkezett id�k igen szomorúak valának. Akik közelebbr�l ismerik 
Gozsdut, jól tudják, hogy nagy kedvel�je a jó magyar zenének, de 1850 után nem egyszer 
tapasztalhatták, hogy a magyar zene véletlen hallatára rendesen könnyek csordultak 
szemeib�l, s�t Pest melletti víg szüreteib�l is szám�zte az ezel�tt nélkülözhetetlen zenét. 
      Mint els� rangu, tekintélyes ügyvéd ez id�szakban több ízben oly eréllyel lépett fel 
hathatós védszónoklataival a nyilvános pertárgyalások termeiben, hogy napokig élénk 
beszélgetés tárgya volt Gozsdu Manó vádbeszéde mint vel�s tartalmánál, törvénytudományi 
otthonosságánál, mind azon bátor hangnál fogva, melyet a magyar ügyvéd hivatása 
perczeiben sem a multra, sem a jelenre s jöv�re való tekintettel vissza nem tudott fojtani 
férfias keblére. 
      A kedvez�bb fordulattal kecsegtet� 1860-ik évi októberi kormány, a f�ispánok 
kiszemelésekor Gozsdu Manó érdemeit is figyelmére méltatván, mind a magyar, mind a 
román elfogulatlan hazafiak örömére Krassómegye f�ispánjává nevezte ki. Gozsdu, mint 
mindenütt, ugy ezen új díszes, de eléggé tövises pályáján is, mint becsületes hazafi s 
elfogulatlan h� román testvér mutatta be magát, valahányszor a körülmények nyilatkozatra, 
vagy tettre sürgeték. Teljesen meg vagyunk gy�z�dve, hogy Gozsdu Manó, kit nem a 
választó, hanem az összeköt� hídon látunk a magyar és a román nép között, a kétféle nemzeti 
zászlókkal er�s kezeiben és testvéri mosollyal barátságos ajkain, sohasem fog eltántorodni 
sem elfogultságból, sem részrehajlásból, hanem ugy állja meg helyét, hogy polgári erélyekkel 
díszl� kebelére ölelve mindkét nemzetiségbeli testvéreit, jobbjaikat összetenni tartanja 
legszebb feladatának, azon barátság és testvéri szeretet jeléül, melyet � még Vitkovics házánál 
Vitkovicstól s annak barátaitól szívott ifju lelkébe. 
 



[Vasárnapi Újság, 1861.szeptember 8., 421-422.p.] 
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C�tr� reprezentan�ii români la dieta din Pesta 
 
                                      B�rba

�
i cu inimi nobili, cu spirite eroine, 

                                      Ce soartea v� chemase la lupt� s� ie�i�i 
                                      Na

�
iunea v� trimite în orele-i senine 

                                      Cununa de merite etern s� str�luci
�
i ! 

 
                                      În mijlocul de castre potin

�
i �i numeroase 

                                      La sfîntul drept de limb�, la geniul de progres, 
                                      M�re�i ca Epimonda prin sim

�
iri glorioase 

                                      Ca aurul ce arde cu to
�
ii v-a

�
i ales. 

 
                                       Eterna suvenire de faptele m�re�e 
                                       Va r�mîne în lume la fiii urm�tori, 
                                       Ave-vor str�nepo

�
ii exemplu s� înve

�
e 

                                       Din Gozsdu supraconte b�rbat nemuritor. 
 
                                       De secole numeroase na

�
iunea e-ntristat� 

                                       �i nime nu cuteaz� în parte-i a pleda, 
                                       Un Babe�, Vlad, un Popa acuma ne arat�, 
                                       C� nu e p�cat dreptatea pe fa

�� a o da. 
 
                                       Din negrele canoane, durerea suferit�, 
                                       Mae�trilor în fa

��, întreag�-a�i destupat, 
                                       �i-a

�
i demonstrat c-alor baz� e mucezit� 

                                       �i în�i�i autorii de ele s-au speriat. 
 
                                        B�rba

�
i de demnitate, b�rba

�
i într-o unire, 

                                        Cari soartea din tribune azi iar v-a rechemat, 
                                        Urma

�
i pe cariera în nobile sim

�
ire, 

                                        Al vostru nume fi-va cu glorie p�strat ! 
 
                                             Jos��el 
                                                                         Pelerinul în doliu. 
 
[Concordia, 1861, Nr.11, p.11.]        
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Protocolul �edin�ei Comitetului pentru ajutorarea junilor lipsi�i 
Din 3 Martie n. 1862 

 
 
      De fa��: 
Il. D. Emanuil Gozsdu, pre�edinte 



“   “   Gavr. Mihali 
“   “   Ioanichiu Miculescu 
“    “  Ioachimu Mure�ianu 
“    “  Parteniu Cosma, notar 
      Obiectul 

Decisiune 
 

       
 1.  Domnul Mure�ianu, fostul notar subst. A �edin

�
ei trecute face cunoscut cumc� rezultatul                         �edin

�
ei trecute l-a comunicat în “Concordia”. 

               S-a luat noti
�� despre acesta. 

 
2. Il. D. Mihali refereaz�, cumc� la D. Episcop de Gherla a scris �i a�teapt� r�spunsul. 

         Se  încuviin
�
eaz�. 

 
3. D. Pre�edinte refereaz�, cumc� Dl Georgiu Ioanoviciu de Dul�u �i Valea Mare a d�ruit 30 
fl. v.a. 
       S-a decis ca s� i se exprime mul

��mit�, �i în “Concordia” s� se ridice, cumc� Dl e acela, 
care lucr� la ziarul “Magyarország”. 
 
4. D. Pre�edinte î�i exprim� mirarea �i p�rerea de r�u, c� a�a pu

�
ini bani incurg, �i c� de ar 

decurge tot a�a rece lucrul, nu merit� ca s� existe comitetul; promite c� dac� se convoie�te 
comitetul face colect� la neromâni, care negre�it va avea rezultat bun. 
        Se hot�r�sc ca s� mai fac� un apel c�tr� na

�
iune �i mai cu seam� c�tr� clerul înalt, ca s� 

spijineasc� întreprinderea cu c�ldur�, atingînd cumc� altcum vom fi sili
�
i sau s� primim mila 

str�inilor, sau mai mul
�
i tineri vor fi sili

�
i a p�r�si �coalele. 

 
5. Domnul Pre�edinte ar�ta o epistol� de la D. Gruiciu protopopu din Belin

�
 îns�rcinat� cu 36 

fl. 40 cr. �i cu numele contribein
�
ilor 

       S-a decis ca s� se publice numele contribuen
�
ilor în “Concordia”, la acesta... au observat 

Cosma �i Mure�ianu, cumc� s-a publicat acuma. 
 
6. Propune dl. Pre�edinte, cumc� s-a ar�tat junele Demetriu Simai �i predînd cumc� e resoluta 
s� mearg� la Debrecin, unde e �i primit acuma la Colegiul reformat, ca s�-�i fineasc� studiul 
în anul acesta; se roag� deci s� i se dea ajutoriu ca s� poat� c�l�tori pîn� acolo �i s� aib� din ce 
tr�i cel pu

�
in o lun�. 

       I s-a resolvat 30 fl. v.a. 
 
7. S-a mai ar�tat juristul absolut T. Corchisiu, care are s� fac� disputa zilele acestea. 
      I s-a resolvat 30 fl. v.a 
 
8. Dintre cei prenota

�
i din �edin

�
a trecut� s-a decis. 

      Ca s� se dee restul de 6 fl. 40 kr. Lui Ardeleanu ca s�-�i cumpere c�r�i. 
 
9. S-a cetit recursul lui Be�anu, la care se f�cu reflexiunea, cumc� el e în prezent unul dintre 
cei mai bine prov�zu

�
i, deci 

      S-a luat noti
�
a despre acest recurs, pîn� la alta ocaziune, cînd vor fi mai mul

�
i bani sub 

dispozi
�
iune. 

 
Cu aceasta încheiîndu-se sa subcris. Datu mai sus. 



 
      Partenie Cosma,                                          Manuilu Gozsdu,    
              notar                                                          pre�edinte                  
 
[Emanuil Gojdu 1802-1870, Oradea, 1972, p.125-127.] 
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Protocolul Conferin�ei Comitetului înfiin�at pentru ajutorarea junilor de la Universitatea 
Pestan� din 14 Aprilie 1862 

 
Au fost de fa

��: 
Domnul Pre�edinte: Emanuil Gozsdu 
Membrii: Il. domni: Gavriil Mihali, Vasile Bogdanu, Alexandru Roman, Iacob Mure�ian �i 

Sigismund Pop. 
D. Pre�edinte propune, c� sunt pe aici ni�te juni, cari nu sunt juri�ti, sunt îns� la alte ramuri 

ale �tiin�
elor cari merit� tot a�a ajutoriul ca �i juri�tii; deoarece îns� colectele se f�cu pentru 

juri�ti, oare putease-va ajutora �i tineri de la alte ramuri de la Universitate? 
Majoritatea a decis, ca ast� dat� s� se împ�rt��easc� �i nejuri�ti, adec� altfel de studio�i de 

la Universitate cari sunt aplica
�
i la alte ramuri afar� de drepturi, pentru viitoriu îns� s� se fac� 

în “Concordia” ca contribuitorii cu ocasiunea trimiterii banilor s� se declareze de voiesc s� se 
împ�rt��easc� numai juri�ti, sau f�r� diferen

�� orice tineri de la Universitate. 
Sunt spre dispunere: 
1. De la d. Paroc Végs� Michail din...                5 fl. 
2. Din Saagh prin Nic. Ribaroviciu               15 fl. 10 cr. 
3. Din S�tmariu... de la Vas. Fabianu               14 fl. 
4. Din Timi�oara prin st�runi

�
a dlui protpopu Melentie Draghiciu 176 fl. 35 cr. 

——————————————————————————————— 
     summa             210 fl. 45 cr. 
Din ace�tia s-au predat lui Corchesiu cu ocasiunea c�l�torie lui aceia ce pe atunci era sub 

despunere adec� cei 5 fl. de la Végs�. 
S-au mai preparatu din nou peti

�
iuni na

�
ionale de la: 

 5. Teodor �erbu, juristu 
 6. George Petrescu, chirurgu 
 7. Teodor Papu, juristu 
 8. George Nedelcu, juristu 
 9. C. Lazaru, juristu 
10. Const. Chitescu, juristu 
11. Const. Fometescu, veterinariu 
12. Ioane Iovi

�
ia, juristu 

13. �tefan Perianu, juristu 
14. Ioane Nedelcu, juristu 
15. Ioane Nichita, prenotatu 
16. George Nedelcu 
17. Mihaiu Be�anu 
18. George Ardeleanu 
19. Vasile Popu 
20. Vasile Manu 
Dintre ace�tia Ioane Nedelcu cere s� i se dee un ajutoriu lunariu, ca s� poat� studia. 
S-a decisu ca în viitor se va lua în considera

�
iune la... �edin

�
ia, alta dat� i s-a resolvatu 20 fl. 



S-a resolvatu ca s� se dee tinerilor: 
 5. Serbu     14 fl. 
 6. Petrescu     14 fl.  
 7. Fometescu    14 fl. 
 8. Nichita     14 fl. 
 9. Teodor Popu     8 fl. 
10. Constantin Chitescu    8 fl. 
11. Mihai Be�an     8 fl. 
12. Vasile Popu     8 fl. 
13. Theodor Mann     8 fl. 
14. Constantin Lazaru    8 fl. 
  ————————————————— 
           suma 209 fl. 
lui Corchesiu la olalt�, abia doar� r�mîne restu 1 fl. 45 cr. în cass�. 
Se înseamn�, ca lui George �i Ioanu Nedelcu �i lui Ardeleanu s-a datu cîte 20 fl. ca d. 

Protopopu Dreghiciu a poftitu special ca ace�tia s� se considereze nainte de to
�
i; iar lui 

Perianu �i lui Iovi
�
ia pentru ca din ace�tia au avut a pl�ti �i didactrul 

Cu aceasta încheindu-se protocolul, s-a subscrisu 
Datum ut supra, 
  Partenie Cosma, notariu  Manuil Gozsdu, pre�edinte. 
 
Notariul actual mul

�
umindu, fiindc� se duce din Pesta s-a alesu d. Mure�ianu de notariu, 

fiindc�, asemene s-au îns�rcinatu membrii com. ca s� roage pe d. Popa sesoru la Tabla 
regeasc�, ca s� aib� bun�tate a se ivi d-aci încolo la sedin

�
e ca membru al comitetului. 

 
[Emanuil Gojdu (1802–1870), Oradea, 1972, p. 127–130.] 
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Protocolul din 11 iulie nou 1862 
 

      De fa��: 
M. Gozsdu – pre�edinte 
G. Popa, G. Miculescu – membri 
I.Vulcan – notar 
 
      Epistola Dlui Nicoalu Murariu paroh în Csernegyház cu datul de 5 Iul. 1862, cu care i se 
trimite Comitetului spre dispozi

�
iune 88 fl. 80 cr. Cu acea observa

�
iune ca din banii trimi�i se 

pot împ�r�i nu numai la jri�ti, ci �i al
�
i tineri. 

      S-a decis a se da lui: 
      Ioan Nedelcu                  16 fl. 
      Georgiue Nedelcu          16  fl. 
       Emeric B. Stanescu       16  fl. 
       Mihai  Sierbanu             16  fl. 
       Pometescu                     11  fl. 90 cr. 
       Petrescu                         11  fl. 90 cr. 
 
      Adec� optzeci de florini �i 80 de cruceri, cari se predeter� D. G. Popa cu rugarea ca s� 
binevoiasc� a-i împ�r�i între respectivii tineri. 
 



       Datu ca mai sus: 
                                           Manuil Gozsdu,                Iosif Vulcan, 
                                                Pre�edinte                        notar 
 
[Emanuil Gojdu 1802-1870, Oradea, 1972, p.130-131.] 
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Varietate 
 
Prin zeloasa st�ruin

�� a parohului român din Pesta M.O.D. Ioanichiu M i c u l e s c u  s-au 
adunat o sum� de 63 fl. v.a. spre ajutorarea Beiu�enilor ce suferir� prin focul din August 
1862. �i anume de la generosii Domni contribuitori: Emanuil G o z s d u,  fost comite supr. al 
Cara�iului 10 fl; Simeon P o p o v i c i  Septemvir 10 fl.; Georgiu P o p a  jude la curia reg. 10 
fl.; N... N... 5 fl.; Lazar B a l d i  5 fl.; Alexandru N e d e l c u 5 fl.; Dr. D. N e d e l c u  5fl.; 
Constantin M u r a t i  2 fl.; George G r a b o s c h i  2 fl.; Demetriu L i c a  2 fl.; Demetriu 
 D o n a  2 fl.; Tod. M u t o v s c h i  2 fl.; Ioanichiu M i c u l e s c u,  paroh, 2 fl.; Alexandru 
 F i l c i o  1 fl. – Primeasc� c�lduroasa mul

��mit� din partea respectivilor. 
 
[Concordia, 1863, Nr.17, p.69.] 
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Mul ��mit� public� 
 
Ilustrata Sa Domn. Emanuil Gozsdu a binevoit a m� ajuta, în anul �colastic decurs 1863-64 cu 
o sum� de 80 fl. v.a. Pentru care ajutoriu marinimos îi aduc prin aceasta, mul

��mit� public�. 
                                                            
                                                                                       Dionisiu Daminescu 
                                                                             Absolut de gims. ref. în Pesta  
[Concordia, 1864, Nr.59, p.235] 
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O societate nou� de asecura�iune 
 
S-a înfiin

�
at în zilele acestea aici în Pesta sub pre�edin

�
ia Escel. Sale contelui Goergiu 

Andrássy. Decursul dezbaterii statutelor la propunerea Ittei Sale dlui Emanuil G o z s d u,  a 
decurs în limba nem

�
easc�, cu excep

�
iunea a lor doi indivizi cari au vorbit maghiare�te, fire�te 

c� aceasta a nemul
�
umit pe diurnalel emaghiare, cu toate c� asta procedur� a devenit necesar� 

în capitala Ungariei. De pre�edinte s-a ales prin aclama
�
iune Escel. Sa contele Georgiu 

Andrássy, de vicepre�edinte cu vot unanim Ittea Sa Emanuil Gozsdu. 
 
[Concordia, 1864, Nr.82, p.332.] 
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Concert �i bal românesc 
 



      Coardele inimei mele vibreaz� înc� �i acuma de sunetele cele dulci melancolice, 
inimatoare �i eroice a muzicii noastre na

�
ionale, - succesul str�lucit a cencertului �i a balului 

tinerimei de aicea mi-a stîrnit în piept o bucurie extraordinar�, mintea �i inima e r�pit� înc� �i 
acuma de frumuse

�
ea încînt�toare a frumoaselor ce erau de fa

��, - nu v� mira
�
i deci cetitoare, 

dac� icoana ce vi-o pun înaintea voastr� ca s� vede
�
i cel pu

�
in în idea petrecerea românilor din 

Buda-Pesta în 23 februearie nu va fi destul de clar�; pîn� �i vocea mea e cu mult mai debil�, 
decît s� pot descrie, s� pot spune din fir în p�r ceea ce am v�zut, auzit �i sim

�
it atuncea... 

      Tinerimea român� din Pesta adec� a dat �i în anul acesta un concert românesc în osp�t�ria 
“La Tigru”, ast�dat� îns� împreunat� cu un bal pentru ajutorarea studen

�
ilor mai s�rmani, �i 

m�rturisesc, c� seara aceasta va fi întip�rit� în veci nu numai în inima mea, ci a tuturor celor 
ce erau de fa

��. 
      S� intr�m în sala decorat� cu mult gust; în fruntea aceleia pe un amvon mai înalt vedem pe 
tinerii no�tri cu instrumentele muzicale în mîn�, iar celelalte p�r�i a salei, sunt cuprinse de o 
cunun� foarte frumoas� a doamnelor �i domni�oarelor elegante, pe cînd largul de lîng� pere

�
i �i cel de c�tre u�a fu îndesat de b�rba

�
i �i tineri. Un public ales �i elegant, c�rui asemenea 

numai în balurile cele str�lucite a redutei am v�zut. 
      S� lu�m la mîn� “Programa” �i apoi s�-i ascult�m pe to

�
i de tot de-a rîndul. 

      Cînd sun� 7.30 dirigintele orchestrului dede semn cu arcul s�u, �i începur� Uvertura din 
Barbierul de Sevilla. Pe fa

�
a tinerimei diletante se putea observa o eriositate b�rb�teasc�, �i 

totodat� pe a publicului ascult�tor a�teptare încordat� de a auzi: ce �tiu, ce pot face tinerii 
români. �i orchestrul tinerimei documenta eclatant, c� românul are talent nu numai pentru �tiin��, ci �i pentru arte �i c� chiar �i piesele cele mai grele clasice le �tie executa cu u�or�tate, �i cu mult� precizitate. Îndestularea publicului numeros se manifesta prin aplauze viforoase. 
      Dup� o pauz� de vre-o dou� minute se sui pe tribun� un tîn�r cam palid în ve�minte 
române�ti, D. Pavel Draga se declam� pe “Ingratul” lui T�utu cu o bravur� rar�, încît nu 
numai românii, ci chiar �i neromânii ce erau de fa

�� �i cari numai din gesticularea, focul �i 
mimele declamatorului pricepur� ceva din frumuse

�
ea poeziei, erupser� în aplauze �i strig�ri 

vivaci de “s� tr�iasc�” �i “éljen”. Momentele cele dramatice a poeziei, dispre
�
ul �i b�rb��ia le �tia înf��i�a cu o deplin�tate rar�, c�ci dînsul a sim

�
it ceea ce a sim

�
it poetul renumit. Îns� 

pasurile dramatice a bl�stemului trebuia s� le rosteasc� mai moderat �i cu sînge rece. Uvertura 
din Rienzi de Wagner, reformatorul muzicii moderne, care s-a n�zuit a uni opera poezia �i 
muzica, a c�rei culme s� fie drama, sau mai bine: din oper� a voit s� formeze o declamare 
neîntrerupt�. Pentru aceea compozi

�
iunile lui Wagner sunt foarte grele, totu�i aceasta Uvertura 

fu executat� de d�oara Irina Nedelcu, �i D. St.Perianu, cu mult� u�urin
�� secerînd aplauze 

destule. 
      �i acu vine “Serenada” compus� de D. J. Jancu. Românii dar mai ales neromânii a�teptau 
cu mult� ner�bdare executarea acestei piese, ca s� se delecteze în farmecul muzicei noastre 
na

�
ionale, despre a c�rei frumuse

�
e mult a auzit vorbind. �i ei fur� mul

�
umi

�
i peste a�teptare 

cu horele noastre. Un literat renumit maghiar îmi zise: “f�r� de a �ti vreun joc românesc, îmi 
venea voia mai în tot minutul a lua de mîn� pe atare domni�oar�, �i s� joc ca cu jocul 
ardelenesc!” Iar mai tîrziu cînd îl întrebai: ce p�rere are despre muzica noastr� na

�
ional�, îmi 

zise:” în adev�r! amorul, eroitatea,blînde
�
ea, speran

�
a, triste

�
ea �i vivacitatea românului, toate 

se unesc în muzica lui na
�
ional�, �i e plin� de ideile cele mai frumoase poetice, peste tot: 

muzica românului are o fantezie de tot vie.” “Dlu meu”, îi r�spunsei, “muzica noastr� 
cuprinde în sine trecutul, istoria noastr� dimpreun� cu suferin

�
ele noastre seculare.” – Autorul 

Serenadei în semn de recuno�tin�� fu chemat din toate p�r�ile, care se �i înf��i�a pe tribun� cu 
toat� modestia. Altcum Serenada e compus� din melodii române cu unele varia

�
iuni bine 

nimerite. 
      D. Iosif Vulcan, în loc de “Caliculu” (auzi Dle referinte alu Concordiei!) a declamat 
“Moda de acuma” cu un success, ce stîrni pl�cere vie în public. 



      Din “Lucia di Lammermoor” cînta o arie frumoas� d�oara Cons�an�a Dumtsa (sora 
Str�lucitei doamne Gozsdu).[Subl.n. – M.B.] Frumuse

�
ea muzicii italiene e cunoscut� 

pretutindenea, unde numai se afl� iubitori de opere. Ast�zi auzir�m o arie italian� destul de 
cunoscut�, totu�i ni se p�rea a fi nou�, c�ci domni�oara C. Dumtsa o execut� cu o bravur� �i 
deplin�tate rar�, ce nu o a�tepta nimenea de la o diletant�. Tonul sonor curat �i dezvoltat 
pentru cîntare, �coala, studiul fundamentar �i executarea perfect� ne îndeamn� a m�rturisi c� 
d�oara Constan

�
a D. e mai mult decît diletant�, c�ci u�urin

�
a mai mare a purtarea tonului, �i 

trile mai minunate eu cel pu
�
in n-am auzit numai în teatru, înc� �i acolo numai de la renumita 

cînt�rea
�� Hollósy (cîndva Corbul!). Publicul surprins de acest talent frumos dorea din inim� 

s� mai aud� cîteva arii române �i maghiare de la filomela noastr�. Aceasta dorin
�� comun� se 

manifesta în aplauze grandioase �i gratularea cordial� a celor ce erau aproape de tribun�. �i 
dup� ce orchestrul execut� din Hazd o pies�, - stim. D�oara mai cînt� o arie maghiar� �i dup� 
aceea una româneasc�, care fu încheiat� cu strofa cea frumoas� din “Visul” Dlui Bumbacu în 
Musa Român�: 
                                                       “Unde-s timpurile-acele, 

Cînd feciorii mamei mele 
      Se-ntreceau-n virtu

�
i str�bune 

                                                       Pentru patrie, na
�
iune?” 

 
Amîndou� ariile, fur� petrecute de aplauze viforoase, ce nu voiau a înceta. D�oara Dumtsa 
forma culmea cea mai str�lucit� a concertului. 
      Uvertura din opera “Bánk Bán” fu execut� de orchestrul tinerimei cu mul mai perfect 
decît d.c. Hazd. Maghiarii ce erau de fa

�� nu puteau l�uda din destul desteritatea tinerilor 
no�tri �i în Bánk Bán, cu atît mai vîrtos, c�ci uvertura aceasta e una dintre cele mai grele piese 
maghiare. Introducerea îns� mi se pare a fi varia

�
iuni din arii române�ti. Muzican

�
ii lui 

Ellenbogen, cari în Pesta sunt destul de renumi
�
i, �i cunoscu

�
i din balurile redutei, aplaudar� 

asemenea cu cel mai mare foc la aceasta pies�. 
      Acu vine “Mar�ul” din opera Tannhauser de Wagner executat� de d�oara Elena 
Ioannovici, acompaniat� de profesorul conservatorului D. Engesyer. Amintii mai sus despre 
compun�torul renumit Wagner �i despre operele lui; pentru aceea tot insul era curios, cum va 
fi în stare tîn�ra d�oar� a-�i dezlega problema cea grea din Wagner. Era t�cere afund�, 
vederea, auzul, toat� aten

�
iunea publicului numeros era îndreptat� numai la jocul domni�oarei 

Ioannovici. �i ce se vezi? Pasurile cele mai grele a “Mar�ului” le �tia executa cu acurate
�
e �i 

f�r� cea mai mic� eroare; u�ur�tatea �i armonia jocului ei stîrni admirare în ascult�tori; �i dup� 
tactul cel din urm�, cînd publicul erupsa în aplauze însufle

�
ite, un surîs a Dlui profesor ne dete 

s� pricepem, c� dînsul îns� e mul
�
umit deplin cu acest succes grandios; gratulez de nou 

stimatei domni�oare, �i o încredin
�
ez, c� publicul ascult�tor îi aplaud� din adînc� recuno�tin�� 

pentru pl�cerea, ce i-a cazionat cu “Mar�ul” lui Wagner. 
      “Devotamentul” poetului laureat Andrei Mure�ianu fu declamat de D. Vasiliu Pop, cu foc 
mare, în unele locuri cu repezime, cu pu

�
in� gesticulare, - secerînd aplaude destule; dar eu cel 

pu
�
in, a� mai fi dorit, ca strofele cele p�trunz�toare, ce se-ncep cu “De n-a perit Românul” s� 

le fiu auzit de la D. Draga. 
      În urm� dup� “Potpourri” compozi

�
iune din arii române, concertul se fini cu “Mar�ul lui 

Mihai Eroul”, executat de orchestrul întreg tot cu acel succes frumos ca celelalte; se p�rea 
îns� c� la pasurile cele inimatoare sunt p�trun�i pîn� la inim� de spiritul “Mar�ului”. Îndat� �i 
venir� la ei mai mul

�
i tineri �i b�rba

�
i maghiari, pricep�tori la muzic�, �i-i roag� de a li 

împrumuta piesele române�ti pentru copiere. Document destul de vederat c� dîn�ii �tiu aprecia 
muzica noastr�. 
      �i acuma s� pauz�m dou� trei minute, pîn� cînd scaunele �i amvonul concertan

�
ilor vor fi 

purtate din sal�, ca s� se fac� loc destul pentru cei ce abia a�teptau sosirea timpului de joc. 



      �i în adev�r, sala fu gata într-o clipit�, �i balul fu deschis cu un vals prin str�lucita 
Doamna de Gozsdu între vivate entuziastice, deoarece în seara aceasta a binevoit a primi pe 
umerii s�i sarcina doamnei de cas�, deci cuvenin� ia a adus cu sine a deschide balul cu un joc, 
care-l juca doi cu doi.[Subl.n. – M.B.] �i asta fu cauza, c� “Româna” (auzi Dle referinte al 
Concordiei!) fu jucat� îndat� dup� vals, prin urmare am putea zice, c� caracterul român al 
balului n-a suferit nici o sc�dere. 
      “Româna” fu jucat� de opt perechi cu mult� voie, �i ce e mai de frunte, cu gra

�
ie. Publicul 

numeros, care petrecu cu mare luare aminte toate mi�c�rile �i figurele jocului, fu surprins 
peste m�sur� de frumuse

�
ea �i originalitatea lui, încît un literat de frunte a maghiarilor, (�i 

cîteodat� neamic al nostru) zise cu pl�cere: “În jocul acesta este mult� poezie; �i caracterul 
român se vede mai ales în figura cea din urmî �i din învîrtirea pe sub mîn�; îmi place de jocul 
acesta, �i de n-a� fi maghiar, a� zice, c� e mai frumos decît ”Kör”-ul nostru.” 
      “Româna” îns� afl� pl�cere  vie la publicul întreg a balului, c�ci nu mai voiau a înceta 
aplauzele grandioase atît din partea b�rba

�
ilor, cît �i din acelor frumoase. 

      Nu pot l�sa neamintit aci, c� doamna Roman îmbr�cat� în ve�minte române�ti, �i 
domni�oarele Ioannovici reprezentînd pe ve�mintele lor culorile na

�
ionale, - d�der� balului, 

dar mai ales jocului “Româna” o însemn�tate mai mare �i ceva caracter na
�
ional. 

      Aci urmar� celelalte jocuri dup� ordine; �i pot m�rturisi, c� atît românii cît �i neromânii 
aflar� aci o petrecere de tot cordial� �i mai mult familiar�, decît public�; era deci exclus� din 
societatea aceasta frumoas� genarea, sume

�
ia �i înstr�inarea unuia de c�tr� altul; to

�
i fur�m 

mul
�
umi

�
i atît cu concertul cît �i cu balul tinerimei noastre. Pentru aceea comitetul aranjator, 

care-�i pus� toat� silin
�
a de a mul

�
umi a�teptarea oaspe

�
ilor, merit� toat� lauda �i recuno�tin�a. 

      Între pauza dansurilor, pe la 2 ore, cea mai mare parte a b�rba
�
ilor �i a femeilor se retras� 

în s�lile restaurantului, unde atît din partea tinerimei noastre, cît �i din a celei maghiare se � inur� mai multe toaste de înfr�� ire. Mai tîrziu veni � i Ilustritatea Sa D. Gozsdu, � i cu 
îndatinata sa oratori � inu mai multe cuvînt�ri foarte bine nimerite. Ceea ce tr�s�ri ca o 
schintea electric� pe to� i, fu deducerea cuvîntului “Oláh” din cuvîntul maghiar “ólakó” 
(locuitor vechi). Nu lipsir� aplaudele grandioase. 
      Ilustritatea Sa documenta � i acuma, ca totdeauna, c� e amic sincer a tinerimei, c�ci nu 
numai c� a venit în mijlocul petrec�torilor, nu numai c� a luat parte la toastele cele 
numeroase, ci dup� pauz� s-a pus în � irul dansatorilor, � i a jucat cu suflet tîn�r cotilionul, 
c�p�tînd mai multe � i mai frumoase orduri, decît unii tineri retra� i. 
      Era frumos a vedea � i pe Ilustra Doamn� în mijlocul juc�torilor, conversînd într-un ton 
foarte fin � i amicabil cu to� i oaspe� ii; tinerimea noastr� în adev�r se poate sim� i fericit� c� 
Ilustra Doamn� primi sarcina doamnei de cas�. Comitetul aranjatoriu � i-� i descoperi 
mul��mita sa cea mai adînc� dup� 5 ore, cînd Ilustra familia de Gozsdu p�r�si sala între 
strig�ri zgomotoase de “s� tr�iasc�!” [Subl.n. – M.B.] 
      În adev�r, acest concert �i bal întemeia renumele tinerimei noastre pe mai mult timp, �i 
sunt convins, c� to�i oaspe

�
ii p�r�sir� sala cu cea mai adînc� recuno�tin�� �i mul

�
umire, �i c� 

seara aceasta va r�mîne o sear� de dulce suvenire pentru to
�
i. 

      Dintre litera
�
ii maghiari onorar� cu prezen

�
a lor concertul �i balul tinerimei: D. Wenczel 

Gusztáv prof. la Universitate, D. Király Pál publicist �i colaboratoriu primar la jurnalul politic 
“Pesti Napló”,  D. Tóth Kálmán poet renumit  �i redactorul jurnalului beletristic “F�városi 
Lapok”, D. Schwarz Gyula membrul academiei maghiare �i a societ��ii geologice din Londra, �i D.Deák Farkas. 
                                                                                                           M. Besanu 
 
[Aurora Român�, 1865, Nr.5, p.57-59] 
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 Numele acelora care au contribuit la spesele �i scopul concertului �i balului tinerimei din 

23 febr. 1865 
      
 Din Buda-Pesta: 
 
Emanuil Gozsdu 20 fl,[Subl.n. – M.B.], Simeon Popovici 20 fl, Mihai de Mocioni 10 fl, 
Nicoale Ioanovici 15 fl, Teodor �erb 10 fl, Ioanichie Miculescu 5 fl, Dr. Demetriu Nedelcu 10 
fl, George Stupa 15 fl, Atanasiu Lica 5 fl, Maria Dumtsa 5 fl, Ioan Bumbacil� 2 fl, Demetriu 
Merce 1 fl, Gavril Mihalyi 5 fl, Constantin Ioanovici 5 fl, Dr. Ioan Pop 2 fl, Lazar baldi 5 fl, 
George Ioanovici de Dul�u 15 fl, Ecaterina Malaghe

�
 5 fl, Georgiu de Mocioni 10 fl, 

Sigismund Pop 5 fl, N. Margaritovics 5 fl, N. Nagy 5 fl, Demetriu Guda 3 fl, �tefan Borgovan 
5 5 fl 50 cr, Paul Todorescu 5 fl, Ernestu Sándor 10 fl, N. Rajkovics 5 fl, Nicoale Boban 5 fl, 
Ioan Vornica 5 fl, Alexandru Nedelcu 10 fl, Antoniu de Mocioni 10 fl, Alexandru Roman 5 fl, 
Paul Ioanovici 5 fl, Leopold Filepp 5 fl, Lazar Muste

�
iu 10 fl. Suma: 264 fl. 50 cr. 

 
[Aurora Român�, 1865, Nr.8, p.96] 
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Mi�c�minte electorali din Biharia 
 
      Candidatul cercului aleg�toriu din Tinca, Ilustr. Sa D. Emanuil G o z s d u, dimpreun� cu 
dna so

�
ia �i patru b�rba

�
i din inteligen

�
a rom. de Oradea-mare sosi în 4 novembre în mijlocul 

aleg�torilor s�i unde-l a�tepta o mul
�
ime de preo

�
i �i poporu, c�rora dup� ce fu ar�tat le 

�
inu o 

cuvîntare m�duoas�, care produse însufle
�
ire general�. S-au mai zis cuvînt�ri c�tr� popor �i 

din partea altora, asemenea �i la prînz închin�ri întru s�n�tatea candidatului �i altor b�rba
�
i, 

întru fericirea na
�
iunii române �i a patriei comune. Dup� prînz o societate frumoas� înso

�
i pe 

oaspele cel stimat luînd calea mai departe c�tr� Ucuri� unde avur� parte de ospitalitatea 
bravului preot local D. M i h u  la care �i r�m�seser�. Alta zi sosir� la Belu unde mul

�
ime de 

popor din satele învecinate a�teptau cu ner�bdare s� vad� pe candidatul lor. D. Gozsdu cu 
suita dimpreun� într� în bisercic� �i dup� sf. Liturgie, înaintea bisericii fu ar�tat �i aici 
poporului adunat, c�tr� care asemenea îndirepta o cuvîntare potrivit�. Asemenea însufle

�
ire ca 

la Tinca. Oaspele cu suita se reîntorser� spre Ucuri�, unde notarul saluta în limba maghiar� în 
numele comunit��ii pe oaspete, care r�spunse mai întîi în limba poporului; finind zise c�tr� 
popor: “Fra

�
ilor ierta

�
i-m� s� gr�iesc �i în limba maghiar� notarului !” “Ierte-

�
i Dumnez�u 

p�catele, Dle, apoi da vorbe�te �i în limba lui !” Se poate socoti ce ilaritate general� produser� 
aceste cuvinte naive ale poporului. – Cînd sosi suita la Tinca, aici era zi de tîrg �i mul

�
ime 

mare de popor din toate p�r�ile. Vreo dou�zeci de c�l�re�i întîmpinar� oaspele în capul 
opidului �i-l conduser� la osp�t�ria unde abia putur� str�bate de mul

�
imea cea mare a 

poporului, care auzind de veste se îndesase în curte spre a putea vedea pe candidatul lor, �i a 
asculta cuvintele lui. Între aduna

�
i era �i delega

�
i numero�i din comunitatea maghiar� din 

Ginta, cari salutînd pe candidatul cercului, cerur� flamura lui declarînd c� ei au rupt steagul 
contracandidatului Dezs� �i nu vor s� �tie de el. În acest mod ungurii cu românii fr��e�te to

�
i 

sunt pentru Il. S. D. Gozsdu �i numai pu
�
ini am�gi

�
i �i mitui

�
i sunt în partea 

contracandidatului, care î�i f�cea mai mult� onoare dac� rep��ea pîn� acum dinaintea unei 
capacit��i recunoscute �i fa�� cu majoritatea român� a cercului. S� zice c� din inteligen

�
a 

român� numai singur judele cercului d. Brindu�iu e în partea lui Dezs�, din interes material. 
Îns� dlui am�suratu dreg�toriei sale nu-i este iertat a fi corte� ci a sus

�
inea pacea �i a sta 



neutral. Scurt, c�l�toria dlui Gozsdu a fost un adev�rat triumf. Am dori ca alegerea-i s� fie 
prin declama

�
iune. 

 
[Concordia, 1865, Nr.89, p.363.] 
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Socoat� public� despre balul tinerimei române din Pesta dat în 17 februarie 1868 
 
      Numele marinimo�ilor contribuitori din Pesta: (afar� de biletele cump�rate cu pre

�
ul 

ordinariu) DD. George Mocioni 70 fl.; George Ioanovici secret. de stat 25 fl., Andrei Mocioni 
20 fl.; Antoniu Mocioni 20 fl.; Alexandru Mocioni 20 fl.; Dr.Nedelcu 20 fl.; Teodor Papp 
proprietar în Kekes 20 fl.; Alexandru Roman 15 fl.; Alexandru Nedelcu 10 fl.; Emanuil 
Gozsdu 10 fl.;[Subl.n.- M.B.] Petru Mihali 10 fl.; Vincen

�
iu Babe� 10 fl.; Ioan Alduleanu 10 

fl.; eugeniu Mocioni 10 fl.; Atanasiu Cimponeriu 10 fl.; Nicolau Ioanovici 10 fl.; Teodor �erb 
10 fl.; Wimmwr 10 fl.; Georgiu Grabovsky 10 fl.; dr.Gall 10 fl.; Alosiu Vlad 5 fl.; �tefan 
Mano 5 fl.; Ioan Mihali 5 fl.; Simeon Mangiuca 5 fl.; Anastasiu Lica 5 fl.; N. Lica 5 fl.; 
Demetriu Dona 5 fl.; Alexandru Kocsi 4 fl.50cr.; Sgismund Victor Pop 5 fl.; capit.Vornica 5 
fl. 
 
[Concordia, 1868, Nr.18, p.450.] 
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Simtomele alegerei de la Tinca 
 
                                                                                         Oradea-Mare, martie 1868. 
 
      Trebuie s� spunem f�r� de rezerv�, c� dnul Em. G o z s d u  nu atît compl�ciutei sale la 
aleg�tori, �i cuno�tin�ei personale poate atribui actul alegerii sale, ci mai vîrtos acelei 
împrejur�ri, c� poporul a ascultat de conduc�torii s�i, prin cari fu galvanizat s� aleag� român. 
Multe ostenele a pus pentru  cumnatul s�u, protopresb. Bi k a, care prin preo

�
ii supu�i 

consistoriului, la care dînsul  e prezide, a avut mare în popor. Asta a fost piatra fundamental� 
a alegerii sale. Acuma se na�te întrebarea, p��iva dsa ca candidat �i pentru alegerea ce se va �
ine în 15 aprilie an. curent ? Nu voim s� fim profe

�
i, ci din împrejur�ri combin�m 

urm�toarele: Dac� vine ca candidat, atunci desigur c� va fi partenit chiar de aceia, cari la 
prima alegere-i fuser� contrarii cei mai aprigi; cauza pentru ce ? nu cere comentariu. Apoi va 
reie�i prin ace�tia f�r� c�ldura românilor, care-l luaser� atunci ? nu �tim – f�r� c� poporul, �i 
mul

�
i dintre inteligen

�
i (preo

�
i) nu vor fi pe lîng� dsa, precindînd de la privin

�
e politice, putem 

combina din urm�toarele: Episcopul rom. cat. de la Oradea-mare, al c�rui nepot fu rival dlui 
Gozsdu, e domn de p�mînt în cercul de alegre Tinca, în cele mai multe comune e proprietar; 
în ante de alegere p��unile din p�duri, �i pustele, p�mînturile dominale, le 

�
ineau în arînd� 

fo�tii iobagi, adec� poporul cu pre
�
uri moderate, de atunci încoace, pentru exemplu comuna 

Fekete-Bátor care a 
�
inut p��une de p�dure cu 400 fl., acuma pl�te�te dublu ! comuna cea 

mare român� Tulca pîn� acolea a 
�
inut p�mînturile dominale în arînd�, acuma nu-s la ei, ci la 

Mich. Lazaru �i Gosztonyi, jugul cu 3 fl., iar poporul fu silit s� dee la ace�ti domni cîte 6 fl. 
pentru jug. Dac� vreau s� cumpere vreun lemn din p�dure, acela are pre

�
 dublu; dac� se prinde 

cineva în prevarica
�
iune, e vai de el ! nu ca pîn� aci. Prin urmare poporul, din cauza c� n-a 

votat pentru nepotul episcopului, are daune materiali, despre cari �tie dl. Gozsdu; c�ci 
Tulcanii se plînser� în persoan� la dsa, cu cari apoi �i merse la episcopul care atunci petrecea 



în Pesta, îns�, precum �tim, f�r� rezultat. Poporul argumenteaz� a�a: Dac� alegeam noi pe 
altul, eram scuti

�
i de maltrat�ri �i de daune materiali, ca s� ne expunem noi iar� la asemenea 

nepl�ceri ? hai s� alegem pe cel ce ni-l vor spune domnii. S� nu ne mir�m, dac� auzim de 
aceste, c�ci nu numai plugarul, ci �i omul cel mai cult înc�-�i respect� interesele sale 
materiali, �i mai descord� din cele patriotice �i na

�
iunali, dac� aceste vin în conflict. 

      Aceste împrejur�ri sinistre îns� nu numai dlui Gozsdu, ci fiec�rui român (care adec� nu va 
fi cu cei de la putere) îi sunt asemenea împedic�minte �i inamice; deci de nu vine dl Gozsdu, e 
întrebare, c� poate va fi ales un alt român, acum cînd comitatul e altcum organizat, sub 
auspicie constitu

�
ional� (á la Pista), acum, cînd �tim c� poporul dup� cele premerse, cum e 

stimulat ? la aceasta întrebare va r�spunde de venitoriul. 
      Cine va p��i dintre români ca candidat, înc� nu �tim cu pozitivitate. Se aude, c� dl B i k a,  
dl S i o r b a n u, advocatul F � � i e  etc. Aceste îns� toate se vorbesc numai ca din vînt, f�r� 
de baz�; îns� oriceine va fi acel candidat, din capul locului trebuie s� spunem, c� acela va p��i 
sau numai dup� voia �i planurile sale, sau numai dup� candidatura unor pu

�
ini; c�ci domnilor, 

durere �i blestem, noi n-.avem un loc de cristaliza
�
iune, n-avem un for, în care s� ne dezbatem �i judec�m trebile noastre, n-avem pentru comitatul nostru o înso

�
ire na

�
ional�, �i dup� 

semnele de acuma nici nu este speran
��, s� putem avea cu una cu dou�, pîn� nu va veni 

spiritul adev�rului, care pretutindeni este �i toate le împline�te, pîn� nu va veni, s� se a�eze 
între noi �i s� ne cur��easc� de toat� spurc�ciunea, patima egoismului, care ne-a cople�it cu 
totul. 
      Dintre maghiari înc� nu se aude, c� cine s� fie candidat, d�m cu socoteala, c� ambele 
partide, adec� �i cea dreapta �i cea stînga, vor avea pe ai s�i; c�ci ambele se preg�tesc la 
ac

�
iune public� �i voiesc a descinde la lupta deschis�, precum se face în toat� �ara. Sunt �i de 

acei maghiari, cari zic, s� nu se amestece maghiarii în acel cerc cu majoritate absolut român�, 
ci s� lase pe români de capul lor, ace�tia îns� sunt prea rari �i f�r� precump�nire. În 14 a  l. c. 
va fi congrega

�
iune comitatens�, la care vor concurge mai mul

�
i din provincie, atunci vom 

poate auzi combina
�
iunile �i din o parte �i din alta, pîn� atunci dar� s� a�tept�m. 

                                                                                                                                   Cor. 
[Federa� iunea, 1868, Nr.35, p.133.] 
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Socoat� public� despre banii incur�i �i spesi�i la balul Tinerimei Române din Pesta 
 
Înainte de bal au incurs de la marinimo�ii dni contribuitori din Pesta 404 fl. v.a. �i anume: De 
la il. Familia de Mocioni 170 florini, esc. Sa D. L. V. De papu 25 fl, de la Domnii Nedelcu 
prof. 25 fl, S. Popovici septemvir 10 fl, E. Gozsdu 10 fl, [Subl.n. – M.B.] T. �erb septemvir 
10 fl, I. Aldulean cons. Minist. 1o fl, A. Nedelcu 10 fl, N. Ioanovici 10 fl, G. Angyal sept. 5 
fl, I. Miculescu preot gr.or. 3 fl, F. Varga advocat 5 fl, V. Babe� 10 fl, E. Murgu 3 fl, G. 
Grabovsky negu

�
. 10 fl, I. Dobreanu 10 fl, Dr. Gal 5 fl, Cav. de Pu�cariu 5 fl, Vidacs 5 fl, Ant. 

Schoja 5 fl, Conte S. Vas 5 fl, Dr. Kovács 5 fl, doamna E. Losy 5 fl, F. Dorianu 5 fl, doamna 
Lica 5 fl, A. Hevessy 2 fl, Muraty 5 fl, J. Takácsy cons. de sec

�
iune 4 fl, J. Hoszu cons. 5 fl, 

Ar. Demetrovici 2 fl, D. Merce doc. 2 fl, G. Talios  1 fl. v.a. Suma 404 fl. În seara balului au 
incurs 114 fl, �i anume de la domnii: G. Ioanovici secr. De stat 25 fl, Nicoar� 5 fl, Dr. Franca 
5 fl, Vornica c�pitan 4 fl, J. Béres 2 fl, Dr. A.Popovici 3 fl, Maldarescu 3 fl,  Familia 
Milutinovici 5 fl, Ioanovici din Or�ova 3 fl, Ioanovici 3 fl, Al Popescu 10 fl, Muste

�
iu 2 fl, 

Curu
�
iu 2 fl, Lanczkz 2 fl, Alexandru Roman 10 fl, D. Donna 5 fl, Dolinay 2 fl, E. Haag 2 fl, 

Svekits 5 fl, S. Mihály 2 fl �i de la 12 juri�ti pentru 12 bilete 12 fl. v.a. 
 
[Federa� iunea, 1869, Nr.38, p.153] 
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Contribuiri la balul tinerimei române din Pesta �inut în 18 februarie 1867 

 
      Din B u d a – P e s t a:  Il. Sa eppul Szilágyi 30 fl.; Il. Dna Ecaterina Mocioni 25 fl.; Dl. 
George Ioanovici 25 fl.; Nicolau Ioanovici 20 fl.; Antoniu Mocioni 20 fl.; George Mocioni 15 
fl.; Simion Popovici 15 fl.; Vincen

�
iu Babe� 10 fl.; George Grabovsky 10 f., A. Lika 10 fl.; 

Emanuil Gozsdu 10 fl.;[Subl.n. – M.B.] G. Véghs� 10 fl.; Alex. Mocioni 10 fl.; Sig. Popp 10 
fl.; dr.Nedelco 10 fl.; Al. Nedelcu 10 fl.; Dr.Hodo�iu 10 fl.; George Stupa 10 fl.; Teodor �erb 
10 fl.; Elie M�celariu 10 fl.; Nic. Ujfalussy 10 fl; Greg. Pop 5 fl.; Sig. Borlea 5 fl.; Al. Wlad 5 
fl.; Dr.Klimkó 5 fl.; Sig. Popovici 5 fl.; Gabr. Mihályi 5 fl.; Ed. Heinrich 5 fl.; adv. Miskey 5 
fl.; Col. Ghyczy 5 fl.; N. Iva�covici 5 fl.; T. Mutovszky 5 fl.; I. Vornica 5 fl.; Andrei Medanu 
5 fl.; Alex. Roman 5 fl., Lazar Baldy 5 fl.; I. Moldovan 5 fl.; I. Tulbasiu 5 fl.; Iosif Manu 5 fl.; 
Prof. Kürz 5 fl.; Popovici Desseanu 5 fl.; Svet. Miletici 5 fl.; Necovits 4 fl.; N. Manojlovits 4 
fl.; Dem. Ioanescu 3 fl.; Forian Varga 3 fl.; Al. Pop de B�se�ti 3 fl.; Dr. Ioan Popu 3 fl.; N. 
Ciplea 3 fl. Suma totatl�: 530 fl. 
 
[Concordia, 1867, Nr.74, p.296.] 
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Parastasul pentru Emanuil Gozsdu 
                                                                                                                  13 Febr.1870 
 
      În 30 Ianuarie, a opta zi dup� urmata r�posare a d-lui septemvir Emanuil Gozsdu s-a 
s�vîr�it în biserica gr. or. român� din cetatea Sibiului parastas pentru men

�
ionatul r�posat. La 

serviciul dumnezeesc, cu aceast� ocaziune, a func
�
ionat Excelen

�
a sa Archiepiscopul �i 

Metropolitul nostru Andrei baron de 
�
aguna dimpreun� cu asisten

�
a, ce se compunea din 

p�rintele protosincel Nicolae popea, pp. Protopopi ce re�ed aici �i dd. Profesori ai Institutului 
pedagogic-teologic. 
       De fa

�� a fot un public frumos, în mijlocul c�ruia se aflau de acei membri ai inteligen
�
ei 

noastre, cari parte au fost în func
�
iuni însemnate civile �i militare, parte sunt �i acum �i parte 

advoca
�
i etc. 

      R�posatul în adev�r a merita aceast� aten
�
iune, pentru c� el, precum se vede din faptele 

lui, a fost în toat� via
�
a lui un fiu foarte c�lduros al na

�
iunei �i bisericei sale. Citeasc� oricine 

testamentul s�u, ce am început a-l publica înc� în num�rul trecut �i se va convinge din acest 
monument indelebil, c� nu vorbim m�gulire. 
      De aceea ne împreun�m �i noi rug�ciunile noastre cu cele s�vîr�ite în biseric�, cu 
ocaziunea parastasului, �i cerînd de la cel atotputernic, ca sufletul r�posatului s�-l a�eze cu 
spiritele drep

�
ilor, în loc de verdea

��, în loc de odihn�, de unde a fugit toat� întristarea �i 
suspinarea, v�rs�m o lacrim� asupra mormîntului s�u �i suspin�m cu to

�
ii fiii na

�
iunei �i 

bisericei noastre un : “ în veci pomenirea lui!” 
 
[Telegraful Român, 1/13 Febr.1870, Nr.10] 
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Parastas pentru Emanuil Gozsdu 
 
                                                                                                              Arad 9/21 Faur 1870. 
 
      Ast�zi ca la ziua na�terii r�posatului binef�c�toriu al Românilor de religiunea gr.oriental�, 
Emanuil Gozsdu, s-a celebrat cu solemnitate parastasul pentru odihna sufletului r�posatului în 
biserica catedral� român� gr. or. Ceremoniile funebrale s-au des�vîr�it sub pontificarea 
Ilustrit��ii Sale prea Sfin

�
itul domn Episcop diecesan, asistat de protosincelul, protopresbiterul �i parohul local, cu al

�
i doi preo

�
i �i diaconi. 

      Au participat mai mul
�
i inteligen

�
i cet��eni �i poporeni din clasa plugarilor, de�i timpul 

nefavorabil, ploios �i tinos, - se în
�
elege apoi, c� tinerimea de la Institutul clerical �i 

pedagogic, precum �i cea de la gimnaziu conduse de concernen
�
ii s�i profesori – n-au lipsit. 

      C�tr� finea cultului funebral reverendissimul domn paroh local Ioan Rusu, suindu-se pre 
cancla rosti cu elocin

�
a-i oratoric� cuvîntarea funebral�, prin care au desf��urat toat� 

genealogia �i biografia r�posatului, sim
��mintele �i aderen

�
a lui pentru na

�
iunea �i religiunea 

sa str�bun�, despre care a dat probe �i dovezi vii la diferite ocaziuni, - dar mai ales ca fost 
deputat �i în dignitate de comite suprem al comitatului Cara�, ap�rînd cauza vital� a 
Românilor din Transilvania, în casa magna

�
ilor cu mare zel �i însufle

�
ire, - admirat� �i de 

neromâni, iar� de c�tr� cona
�
ionalii s�i români, aplaudat� �i recunoscut� pretutindenea. 

      Spunînd oratorele: c� cine a fost r�posatul Gojdu din copil�rie – pîn� în timpul mai recent 
ca semptemvir, i-au descris faptele nobile din via

�
a petrecut� în capitala 

��rii ca advocat de 
bun renume �i cu simpatie general�, prin care au fost în stare a-�i cî�tiga frumoas� avere, �i ca 
român bun �i inspirat de bun� starea �i înflorirea na

�
iunei sale totdeauna a ajutorat pre mai 

mul
�
i tineri studen

�
i s�raci cu bani �i ospitalitate binevoitoare! 

      Cum c� lui Gozsdu într-adev�r i-au z�cut la inim� fericirea �i prosperarea na
�
iunei, - �i 

religiunei sale �i a nutrit dorin
�
a de a realiza aceste sim

��minte în fapt�, - dovad� eclatant� este 
testamentul nobil pe partea cona

�
ionalilor �i coreligionarilor s�i, - c�rora pentru promovarea 

scopurilor sublime ale culturii na
�
ionale �i meliorarea existen

�
ei le-au testat un l�s�mînt de 

mai multe sute de mii, f�cîndu-�i numele nemurotoriu �i memoria etern�. 
      Dup� terminarea acestei cuvînt�ri bine nimerite, - Prea sfin

�
ia sa ponticantele p�rinte 

Episcop încheie serviciul funebral cu vecinic� pomenirea lui exprimat� de to
�
i ce erau de fa

�� �i împ�rt��indu-se îndatinata coliv� cu aceste se fini parastasul întru eternizarea memoriei 
mecenatului na

�
iunei române Emanuil Gozsdu. 

      Pentru ca s� fie solemnitatea parastasului conform� datinei române�ti cre�tine, Prea Sfin
�
ia 

sa p�rintele Episcop al nostru n-a pregetat a da �i un prînz, ce se nume�te poman�, la care au 
participat mai mul

�
i oaspe

�
i dintre inteligen

�� �i tot
�
i preo

�
ii ceremoniali, repetindu-se �i cu 

aceast� ocaziune memoria numelui r�posatului �i neuitatului testator, binef�c�tor al românilor 
de religiunea gr. oriental� ortodox�. 
 
[Telegraful Român, 15/27 Febr. 1870, Nr.14] 
 

37 
                                                                                       

Parastas pentru Gozsdu 
 
                                                                                                        Caransebe� 21 febr. 1870 
 
      Cum recunoa�te na

�
iunea noastr� pre b�rba

�
ii s�i devota

�
i �i binemerita

�
i, cari documenta 

prin fapt� �i cuvînt, c� ei nu doresc dec�t progresul �i prosperarea confra
�
ilor s�i, s-a putut 

vedea mai bine aici. – Nu cred, cumc� fapta cea rar� �i eminent� a mai luna trecut� 



r�posatului domn Emanuil Gozsdu, prin care dînsul pe patul durerilor, î�i asigur� recuno�tin�a �i memoria etern� înaintea Românilor, mai vîrtos celor orientali, s� nu fie str�b�tut prin toate 
unghiurile locuite de Români; �i cumc� testamentul lui a stîrnit  în pieptul tuturor Românilor 
sim

�
ul de mul

��mire �i recuno�tin��, e prea natural. Na
�
iunea noastr� român�, de�i mai 

napoiat� în cultura universal� decît alte na
�
iuni ale Europei moderne, �tie �i vrea s� 

recunoasc� pe acei fii ai s�i adev�ra�i, cari aduc sacrificiuri pe altarul ei dup� putin
��; a�a 

vedem, c� ea înc� în via
�� remunereaz� ostenelele devota

�
ilor s�i lupt�tori �i fii adev�ra�i, prin 

adorare �i respect. – Dar� dintre ace�ti pu
�
ini b�rba

�
i, cari formeaz� murii na

�
iunii noastre 

contra n�v�lililor diverse, ce acu�i într-un mod acu�i într-altul asupresc aceast� na
�
iune 

r�bd�toare, au nu merit� amintire �i Ilustritatea Sa r�posatul d. Emanuil Gozsdu, fostul comite 
suprem în comitatul Cara�ului �i septemvir la tabla regiasc� etc., care în stadiul cel din urm� 
al vie

�
ii sale documenta, cu cît� ardoare a iubit dînsul na

�
iunea �i legea cea str�bun�, c�ci toat� 

averea sa const�t�toare din mai multe sute de mii, o sacrific� pe altarul acestor dou� fiice 
divine, adec� pe cel al na

�
iunii române �i bisericei orientale din Transilvania, Ungaria �i Banat 

spre înlesnirea progresului �i înaintarea intereselor lor esen
�
iale. – Dar� acestuia, dup� ce mai 

mult nu se afl� între cei vii, cum îi mai poate mul
��mi na

�
iunea? Iat� cum: Toate na

�
iunile, a�a �i scumpa noastr� na

�
iune român�, se conduc de unii b�rba

�
i excelen

�
i, cari ca capi na

�
ionali 

sau biserice�ti prima
�
i, de dup� pozi

�
iunea lor neadormit privegheaz�, ca poporul român cel 

încredin
�
at conducerei lor, s� mearg� tot mai nainte în cele bune. Unul dintre ace�ti 

conduc�tori biserico-na
�
ionali ortodox român e �i Ilustritatea sa dl episcop Ioan Popasu, care 

punînd în cump�n� de o parte sacrificiul r�posatului, de alt� parte folosul de aci purcez�toriu, 
ce e înc� mai pre

�
ios decît singur sutele de mii donate; nu întîrzie a aduna întregul personal 

bisericesc din loc, precum �i Institutul clerical cu dnii profesori în frunte �i al
�
i preo

�
i de prin 

vecin�tate, �i împreun� a aduce rug�ciuni fierbin
�
i c�tr� Dumnezeul viilor �i al mor

�
ilor, 

pentru iertarea p�catelor �i odihna sufletului r�posatului. – Din partea cet��enilor a fost 
întreag� inteligen

�
a român�, reprezentan

�
a comunal� �i din ceilal

�
i de ambele sexele un num�r 

foarte frumos în biserica catedral�, care era în doliu îmbr�cat�. 
      Ce a pus coroana îns� acestei festivit��i, funebrale, a fost predica Il. Sale, dlui episcop 
diecezan, care cu atîta putere de cuvînt �i m�estrie oratoric� vorbi despre faptele m�re�e, 
despre însu�irile cre�tine�ti �i na

�
ionale ale r�posatului, încît to

�
i cei aduna

�
i în biseric�, pîn� �i 

cei cu inimile împietrite aduser� sacrificiuri toren
�
i de lacrimi pentru pierderea unui asemenea 

na
�
ionalist, care pu

�
in a vorbit, dar mult a f�cut. Il. Sa a mai anotat în exelenta �i 

p�trunz�toarea sa predic�, c� nu numai vorbe �i strig�ri prin societ��i se cer de la un 
na

�
ionalist, ci iubirea adev�rat� manifestat� prin fapte demne de imitat sunt laurii, ce trebuie 

s� încoroneze pe orice na
�
ionalist adev�rat. Exemplul cel mai bun ni l-a dat d. Emanuil 

Gozsdu, c�ruia-i oft�m: Fie-i 
��rîna u�oar�, c�ci memoria �i-a asigurat-o contra uit�rii prin 

testamentul s�u. 
                                                                            Constantin Spineanu 
                                                                                 Cleric a III. 
[Telegraful Român, 26 Febr. 1870, Nr.17] 
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Testamentul lui Emanuil Gojdu 

 

      Pentru cazul mor
�
ii mele urm�toarele informa

�
iuni �i espresiunea dorin

�
ei mele din urm� 

serveasc� de cinosur� jurisdic
�
iunilor civile, so

�
iei mele, rudeniilor mele, �i tuturor acelora, pe 

cari voiesc s�-i împ�rt��esc din r�masul meu. 



 

      Observ mai nainte de toate, c� afar� de hîrtiile de valoare, cari, scrise pe numele meu, se afl� 

ori în lada mea, ori pentru contragerea vreunui împrumut, prov�zute cu girul meu, sunt depuse la 

vreun institut de bani, afar� de acestea toat� averea mi�c�toare care se afl� în locuin
�
a mea, în 

casa mea si în curtea mea de afar�; precum sunt mobilele de cas�, tot felul de vase, argint, 

aur,petre scumpe, cai, vite, tr�suri, care, unelte, toate sor
�
ile de stat ori private, cari s-ar afla în 

lada mea de fer, în fine hîrtiile de valoare, cari ar fi prov�zute cu gir� de mîna mea proprie, înc� 
pîn� sunt în via

�� sunt proprietatea so
�
iei mele Melania n�scut� Dumtsa, de aceea ele s� nu fie 

luate în conscrip
�
iune. 

 

      Dac� între actele mele s-ar afla documente privitoare la preten
�
iunea mea de patru mii (4000) 

florini fa
�� cu massa concursual� a lui Ioan Poynár, acele fa

�� cu massa r�masului s� se considere 

de nule, deoarece acea preten
�
iune a mea înc� mai de mult o am donat tuturor copiilor lui Ioan 

Poynár. 

      Despre averea mea proprie dispun dup� cum urmeaz�: 
 

      1. Din r�masul meu mai nainte de toate s� se asigure dou�sprezece mii (12.000) florini v.a. pe 

seama copiilor Iuliei Mandrino m�ritat� Petru Margaritovici, a fiicei dup� sora primei mele so
�
ii 

Anastasia Pometa, din interesele acestei sume s� se dea lui Michail Mandrino, pîn� la moartea 

lui, anual trei sute �aizeci (360) fl.v.a. în rate treilunare, celelalte interese s� se pun� în cassa de 

p�strare din Pesta, spre a se înmul
�
i cele dou�sprezece mii florini testa

�
i sub punctul acesta, �i s� 

se capitalizeze pîn� atunci, pîn� cînd din copiii Iuliei Mandrino va ajunge careva etatea legal� 

(majorenitatea); dac� într-aceea s-ar întîmpla s� moar� Michail Mandrino, atunci toate interesele 

dup� dou�spr�zece mii s� se pun� spre fructificare în cassa de p�strare din Pesta. Cînd vreuna din 

fetele Iuliei Mandrino prin c�s�torie, sau fiul ei devenind majoren, vor fi îndrept��ite de a-�i 
primi proprietatea lor în cale legal� �i dac� va mai fi în via

�� Michail Mandrino, atunci pentru 

asigurarea aliment�rii lui, din întreg capitalul de dou�spr�zece mii �i interesele capitalizate în 

decursul timpului, s� se pun� la o parte �ase mii (6000) fl.v.a.; din aceste �ase mii de florini dup� 
modalitatea de mai sus s� se dea lui Michail Mandrino interesele de �ase, toat� cealalt� sum� 
apoi s� se împart� în atîtea p�r�i, cî

�
i copii va avea atunci Iulia Mandrino, �i partea ce vine pe 

seama celui majoren, s� se extrag� aceluia în timpul cel mai scurt posibil, îns� a�a ca prin 

eroga
�
iunea  aceasta s� nu se �tirbeasc� l�s�mîntul în cazul cînd în el nu s-ar afla bani gata; partea 

ce mai r�mîne pentru copiii ceilal
�
i, s� nu se înmul

�
easc� prin capitalizare, �i aceasta s� se 



continue pîn� la majorenitatea lor, de sine se în
�
elege, c� la împ�r�ire întreg capitalul crescut �i cu 

capitalizarea intereselor, totdeauna se împarte în atîtea p�r�i, cî
�
i sunt copiii cari înc� nu �i-au 

primit partea; copilul care vine împ�rt��it la urm� prime�te întreaga sum� ce a mai r�mas, 

dimpreun� cu toate interesele ei. 

      Dac� îns� va muri Michail Mandrino, suma de �ase mii (6000)fl.v.a. rezervat� pentru 

interten
�
iunea lui, tot dup� principiile expuse mai sus s� se împart� în p�r�i egale între to

�
i copiii 

Iuliei Mandrino, fiindc� acea sum� din capul locului este proprietatea lor. Dac� vreunuia dintre 

copii, înc� în via
�� fiind eu, i-a�i da partea statorit� în punctul acesta, partea aceea e a se computa 

în l�s�mîntul testat tuturor copiilor Iuliei Mandrino. 

 

      2. Dup� moartea mea s� se conscrie prin intrevenirea executorilor mei testamentari, numi
�
i 

mai jos, toat� averea mea imobil�, hîrtiile mele de valoare, preten
�
iunile mele asupra l�s�mîntului 

Mauriciu Ernst, fra
�
ii Vilibald �i Virgil Bogdanoviciu, Lauren

�
iu Marczibányi, cele asupra lui 

Ale�iu Fényes, asupra conso
�
ilor Balcz �i Nark, asupra lui Antoniu Rottenbiller �i asupra 

conso
�
ilor Martin Koszalek, care dac� la moartea mea se vor afla în posesiunea mea, vor forma 

l�s�mîntul meu; din venitul acelora s� se solveasc� înteresele datoriilor mele �i ratele obligate în 

cassa de p�strare din Pesta, apoi s� se repareze bunurile mele, încît ar reclama conservarea lor; în 

fine s� se solveasc� înteresele de �ase dup� cele 12.000 fl. testa
�
i în punctul prim pe seama 

copiilor Iuliei Mandrino. 

 

      3. So
�
ia mea, n�scut� Melania Dumtsa, dup� detragerea sarcinilor amintite în punctul al 

doilea, s� aib� întreg venitul curat ce mai r�mîne pîn� cînd va purta numele meu, îns� la cazul 

care abia se poate presupune, cînd acel venit curat nu ar da anual suma de �ase mii (6000) fl., s� 
ia ca interte

�
iune v�dual� venitul întreg; la cazul cînd venitul ar trece peste suma de �ase mii 

(6000) fl., suma ce trece peste �ase mii s� se foloseasc� spre depurarea datoriilor mele �i a 

legatului de 12.000 fl. din punctul prim. 

 

      4. Dac� iubita mea so
�
ie ar p��i la a doua c�s�torie, în loc de interte

�
iune v�dual� s� i se 

solveasc� din venitul meu �aizeci de mii (60.000) fl.v.a.; în scopul solvirei acestei sume, dac� 
iubita mea so

�
ie nu ar voi s� a�tepte pîn� se vor vinde realit��ile mele imobile cu pre

�
 convenabil, 

s� se z�logeasc� la vreun institut de credit hîrtiile mele de valoare pîn� atunci, pîn� cînd 

realit��ile se vor putea vinde în mod convenabil; la punctul acesta fac atent� pe iubita mea so
�
ie, �i o rog, asemenea �i pe executorii mei testamentari, s� nu se gr�beasc� cu vinderea p�mînturilor 



mele de mare extensiune de lîng� drumul de fer, c�ci dup� a lor favorabil� pozi
�
iune pre

�
ul lor la 

toat� întîmplarea va cre�te. La cazul cînd iubita mea so
�
ie ar muri ca v�duva mea, atunci din 

l�s�mîntul meu poate liber� dispune despre dou�zeci �i cinci de mii (25.000) fl.v.a. care sum� 
r�masul meu e obligat a o solvi dup� moartea so

�
iei mele, în sensul testamentului ei, de sine se 

în
�
elege c� suma aceasta r�mîne proprietatea r�masului meu la cazul dac� ea asupra ei nu ar 

dispune prin testament. 

 

     5. Echivalentul de stat pentru daniile de 12.000 fl. din punctul prim �i 60.000 fl. din punctul al 

patrulea, s� se solveasc� din massa r�masului meu, ca astfel acele danii s� poat� fi primite f�r� 
nici o prescurtare sau detragere. 

 

      6. Astrucarea r�m��i�elor mele p�mînte�ti o încredin
�
ez iubitei mele so

�
ii, îns� o rog, ca s� o 

fac� cît se poate de simplu �i cu cheltuieli cît se poate de pu
�
ine, chemînd s� func

�
ioneze numai 

exclusiv preotul român din Pesta; în loc de cheltuieli zadarnice s� împart� între s�raci în prima 

sîmb�t� dup� înmormîntarea mea o sut� (100) fl.v.a.; fie încredin
�
at� iubita mea so

�
ie c� luxul 

costisitor de o or� întru nimica nu va schimba judecata lumii, care asupra fiec�rui om numai 

dup� moartea lui s-a obi�nuit a se spune f�r� rezerv�. Cu privire la înmormîntarea mea mai fac 

urm�toarele dispozi
�
iuni: a) trupul meu pus provizoriu în un sicriu de aram� s� fie a�ezat lîng� 

sicriul primei mele so
�
ii în cripta familiei Pometa ridicat� de mine; b) dup� moartea so

�
iei mele 

Melania Dumtsa s� se fac� o cript� nou� în desp�r��mîntul destinat pentru români, �i atunci 

r�m��i�ele mele s� fie mutate în cripta cea nou� lîng� trupul so
�
iei mele a doua. 

 

      7. Întreag� averea mea, care va r�mîne dup� solvirea datoriilor mele, dup� solvirea daniilor 

din punctele 1 �i 4 �i dup� cheltuielile de înmormîntare, care cheltuieli le-am restrîns prin 

dispozi
�
iunile din punctul 6, o las în întregul ei acelei p�r�i a na

�
iunei române din Ungaria �i 

Transilvania, care se 
�
ine de legea r�s�ritean� ortodox�. Din l�s�mîntul acesta voiesc s� se 

constituie o funda
�
iune permanent�, care va purta numele "Funda �iunea Gozsdu"; 

pentru administrarea �i destena
�
iunea ei serveasc� ca norm� nestr�mutabil� urm�toarele mele 

dispozi
�
iuni: 

      a) Dup� moartea mea s� se inventarizeze întreaga mea avere, din aceea s� se detrag� sarcinile 

ce vor fi mai r�mas, s� se solveasc�, respectiv s� se asigure interten
�
iunea de v�duv� a so

�
iei 

mele, (punctul 3) sau suma testat� ei (punctul 4), sau la cazul dac� ar muri ca v�duva mea, s� i se 

asigure suma de dou�zeci �i cinci de mii (25.000) fl., în sensul punctului 4, în fine pe seama 



copiilor Iuliei Mandrino s� se asigure suma de 12.000 fl. (punctul 1), apoi ce mai r�mîne s� se 

predea pe lîng� inventariu special, ca eredului universal, reprezentan
�
ei, pe care o voi descrie mai 

circumstan
�
ial în cele urm�toare; 

      b) dac� reprezentan
�
a funda

�
iunei ar afla mai avantajoas� vinderea averii imobile, aceea pe 

lîng� consensul so
�
iei mele, chiar �i dac� ea s-ar fi m�ritat, o pot face executorii testamentului 

meu �i f�r� influen
�
a reprezentan

�
ei funda

�
ionale, avînd în vedere observarea mea din punctul 4, 

ba între împrejur�ri favorabile vînzarea se poate face din mîn� liber� �i cu ocolirea licita
�
iunii; 

dac� în chestiunea aceasta executorii testamentului meu nu ar fi de o opiniune, s� decid� 
opiniunea acelei p�r�i, la care va sta so

�
ia mea; 

      c) deoarece prorocesc cel mai str�lucit viitor ac
�
iunilor de la prima cass� de p�strare din 

Pesta, din cari ac
�
iuni am în prezent 54 de buc��i, aceste pîn� cînd referin

�
ele patriei nu se 

schimb� spre r�u, - de ce s� o fereasc� Dumnezeu - s� nu se vînd�, �i fiindc� dup� ele vin 

interese cu mult peste 6%, nici reprezentan
�
a funda

�
iunei s� nu le vînd�, ci s� le p�streze ca izvor 

sigur de venit; 

      d) pentru administrarea funda
�
iunei mele, din na

�
iunea oriental� ortodox� român� 

împuternicesc urm�toarea reprezentan
��: 

      aa) pe mitropolitul sau archiepiscopul oriental ortodox român; 

      bb) pe to
�
i episcopii orientali ortodoc�i români din Ungaria �i Transilvania; 

      cc) to
�
i atî

�
i, �i afar� de ace�tia înc� trei b�rba

�
i laici autoritaitivi, cunoscu

�
i pentru 

onorabilitatea lor, �i pentru trezvia lor împreunat� cu sentimente de devota
�
i români orientali 

ortodoc�i, la a c�ror alegere s� aib� vot decisiv so
�
ia mea, chiar �i dac� s-ar fi m�ritat, executorii 

testamentului meu, dac� vor mai fi în via
��, asemenea rudeniile mele cari poart� numele Poynár 

de Király-Darócz din comitatul Bihorului; din aceast� familie Poynár, dac� se va afla vreun 

individ capabil în ea, cel pu
�
in unul s� fie ales în reprezentan

��. 
      e) Dup� ce reprezentan

�
a aceasta va primi în numele na

�
iunei orientale ortodoxe române din 

Ungaria �i Transilvania r�masul funda
�
ional, �i acela îl va a�eza pe lîng� controlul cuviincios în 

cassa mitropolitan� ortodox� român�, s�-l depun� spre fructificare la locuri sigure �i cu credit 

solid; pîn� atunci s�-l depun� sub numele funda
�
iunei la cassa de p�strare din Pesta, Oradea 

mare, Arad �i Sibiu; dou� treimi  din venitul curat s� se capitalizeze în fiecare an �i s� se 

înmul
�
easc� cu cametele cametelor, respectiv cu venitele venitelor, cinzeci (50) de ani de la 

timpul primirei. 

      f) Din a treia parte a venitului, respectiv a intereselor, pl�tindu-se un oficial purt�toriu de 

socoteli, restul sumei s�-l împart� reprezentan
�
a funda

�
ional� ca stipendii acelor tineri români de 



religiunea r�s�ritean� ortodox�, distin�i prin purtare bun� �i prin talente, ai c�ror p�rin�i nu sunt 

în stare cu averea lor proprie s� duc� la îndeplinire cre�terea �i cultivarea copiilor lor. La locul 

acesta se stabile�te ca principiu general: ca stipendiile s� se fac� dup� cerin
�
ele împrejur�rilor 

locale �i dup� gradele claselor �colare, anume: studen
�
ilor în 

��ri str�ine sau în Budapesta, 

respectiv ascult�torilor de �tiin�
e mai înalte, s� se dea stipendii mai mari decît acelora cari 

studiaz� în provincie �i respectiv în �coli inferioare; stipendiile anuale, destinate celor dintîi, s� 
nu fie mai mari de 500 fl. �i mai mici de 300 fl., - iar pentru cei din urm� s� nu fie mai mari ca 

300 fl. 

      g) Dup� expirarea celor 50 de ani men
�
iona

�
i în punctul e), cametele capitalizate s� se adauge 

la capital - �i cantitatea m�rit� prin cametele acestora s� se priveasc� ca o sum� capital�, �i apoi 

din venitul acestei sume trei cincimi s� se capitalizeze cu interesele �i cu interesele intereselor lor 

iar� cinzeci de ani, am�surat computultui de "anatocism". 

      h) Din cele dou� cincimi, ce r�mîn din venitele acestei sume principale - sco
�
indu-se afar� 

spesele pentru purtarea socotelilor - s� se dea iar��i stipendii studen
�
ilor distin�i cu calit��ile de 

sub f), îns� acum s� se extind� stipendierea �i asupra tinerilor cari voiesc a se cvalifica pentru 

cariera artistic�, preo
�
easc� �i înv���toreasc�. 

      i) Dup� ce �i al doilea period de cinzeci de ani va decurge, s� se compute la capital interesele 

capitalizate, �i cantitatea m�rit� prin cametele acelora s� se priveasc� de o nou� sum� capital�, �i 
dup� aceea jum�tate din venitele sumei acesteia s� se capitalizeze, precum s-a ar�tat sub e) �i g), 

iar� cinzeci de ani. 

      k) Din a doua jum�tate a venitului acestei sume, substr�gînd spesele pentru purtarea 

socotelilor, s� se ajute dup� principiile de mai sus mai mul
�
i tineri studen

�
i, îns� atunci s� se 

remunereze din venit �i preo
�
i �i înv���tori s�raci cu însu�iri eminente, familie numeroas�, �i 

îmb�trîni
�
i. 

      l) Dup� trecerea �i a rîndului al treilea de cincizeci de ani, s� se adauge la capital cantitatea 

adunat� din camete �i din jum�tatea acestor camete capitalizate, �i astfel s� se fac� o sum� 
principal� stabil�, îns� atunci s� încete capitalizarea ulterioar�. 
      m) Cu toate acestea din a zecea parte a venitului întregii funda

�
iuni, s� se fac� un fond de 

rezerv� pentru încunjurarea pierderilor posibile din capital sau a confuziunilor ce s-ar putea na�te 

din ner�spunderea cametelor; - dac� prin separarea zecimii din venitul curat pentru fondul de 

rezerv�, fondul acesta s-ar m�ri într-atîta, încît s� ajung� a cincea parte din suma principal� a 

funda
�
iunii, fondul de rezerv� s� se aduge la capitalul principal, �i s� se înceap� un nou fond de 

rezerv� pentru scopul de mai sus, tot în acela�i mod. 



      n) Venitul întreg din suma principal� a funda
�
iunei - cu separarea �i economisirea fondului de 

rezerv� - s� se întrebuin
�
eze pe lîng� sus expusele ajutor�ri, pentru orice alte scopuri religioase 

ale românilor de religiunea ortodox� r�s�ritean�, dup� buna chibzuire a majorit��ii 
reprezentan

�
ei, avînd în vedere prosperitatea �i înflorirea patriei comune, a bisericii r�s�ritene 

ortodoxe, �i a na
�
iunei române. 

      o) La toate ajutor�rile ce se dau din aceast� funda
�
iune, - pe lîng� egala cvalifica

�
iune - s� 

aib� întîietate Poynárii din Bihor, care se trag din neamul mo�ului meu dup� mam�, Dimitrie 

Poynár, dac� vor r�mîne credincio�i religiunei r�s�ritene ortodoxe. 

      p) Cunoscînd zelul dezinteresat al tuturor membrilor na
�
iunei române, în privin

�
a promov�rii 

bunei st�ri a na
�
iunei sale, sunt convins c� to

�
i membrii reprezentan

�
ei vor lua asupra lor 

osteneala împreunat� cu afacerile �i îngrijirile reprezentan
�
ei f�r� vreo remunerare material�, 

sim
�
indu-se remunera

�
i prin con�tiin�

a, c� au ajutat �i ei la prelucrarea materiei date de mine spre 

înflorirea iubitei na
�
iuni. 

      q) Pîn� cînd la na
�
iunea român� se va înfiin

�
a pe cale constitu

�
ional�, o adunare na

�
ional�, un 

congres sau alt organizm autonom, reprezentan
�
a funda

�
iunei d� seam� despre administrarea sa 

numai publicului mare, astfel c�, nealterîndu-se suprainspec
�
iunea regimului de stat, socotelile se 

dau judec��ii publice prin foaia oficial� ungureasc�, �i prin trei foi române mai r�spîndite; - iar 

dac� na
�
iunea va cî�tiga o corpora

�
iune organic� autonom�, socotelile se substern aceleia spre 

aprobare, apoi se prezenteaz� regimului de stat unguresc, �i în modul ar�tat mai sus, se dau 

publicit��ii, - �i dac� în administrare s-ar comite erori sau fapte în contra dispozi
�
iunilor acestora 

sau poate defrauda
�
iuni, rog �i împuternicesc pe înaltul regim unguresc pentru emandare, în 

virtutea dreptului s�u de suprainspec
�
iune; de altmintrelea eu în

�
eleg o astfel de inspec

�
iune 

guvernial�, care va fi normat� �i definit� prin lege. 

      r) Reprezentan
�
a are dreptul exclusiv de a împ�r�i stipendiile �i ajutoarele la aceia, cari în 

urma concursurilor publicate în trei foi române, în intervale cuviincioase, �i în în
�
elesul punctelor 

f) h) k) n) �i o) prin majoritate de voturi se vor recunoa�te mai demni. 

      s) Dac� cu timpul biserica ortodox� r�s�ritean� din patrie 

 s-ar constitui astfel, ca sîrbii cu românii r�s�riteni s� �in� împreun� sinoadele biserice�ti, sau 

dac� în privin
�
a na

�
ional� românii de religiunea r�s�ritean� ar 

�
inea împreun� cu românii greco-

catolici, numi
�
i altfel uni

�
i, congrese sau alte adun�ri na

�
ionale permise de lege, - în astfel de 

adun�ri mestecate, funda
�
iunea mea nicicînd sub nici un titlu s� nu se poat� face obiect de 

discusiune; - asupra soartei acestei funda
�
iuni nu numai votul, dar nici chiar opiniunea sîrbului �i 

a românului unit s� nu se asculte. 



 

      8. Pentru executarea testamentului meu rog pe iubi
�
ii �i onora

�
ii mei amici: dd Michail 

Széher, Georgiu Ioanoviciu de Duló �i Valea-mare, �i pe George Grabovski de Apadia - de la 

ac�ror amici
�
ie ce mi-au ar�tat în decursul vie

�
ii, sper �i a�tept c� ei vor lua sarcina aceasta asupra 

lor �i vor executa testamentul meu cu con�tiinciozitate. 

 

      9. La caz cînd în testamentul acesta s-ar ivi astfel de îndoieli, dup� cari drepturile so
�
iei mele 

s-ar vedea a fi în colisiune cu interesele massei ce testez, sau cu drepturile erezilor mei, rog pe 

executorii testamentului meu �i pe autoritatea competent�, a explica astfel de îndoieli în tot cazul 

în favorul so
�
iei mele, pentru c� în lumea aceasta numai fa

�� cu so
�
ia mea iubit� m� simt dator cu 

recuno�tin��, �i de aceea în nici un caz nu a�i vrea s� o am�r�sc. 

 

      10. Rog pe executorii testamentului meu, s� binevoiasc� a transpune, respectiv a trimite pe 

cale oficioas�, copiile autentice ale testamentului acestuia: iubitei mele so
�
ii, nepotului Michail 

Mandrino, magistratului pestan, rudeniei mele Ioan Poynár sen. locuitor în Oradea mare, 

Mitropolitului românilor ortodoc�i r�s�riteni din Ungaria �i Transilvania, Episcopilor români 

r�s�riteni din Arad �i Caransebe�, �i dac� în decursul timpului s-ar mai înfiin
�
a �i aiurea vreo 

episcopie, �i aceleia, �i în fine regimului unguresc din patrie. 

 

      Pentru ca dispozi
�
iunile acestea tastamentare sub decursul timpului s� nu se dea uit�rii, 

dispun ca testamentul acesta s� se citeasc� în to
�
i anii în toate bisericile parohiale române 

r�s�ritene, la 9 februarie, c�l.vechi, ca în ziua na�sterii mele. 

      Cu aceasta închei ceea ce mai am înc� la inim�. 
      Dumnezeu cu voi, iubit� patrie �i na

�
iune, iubit� so

�
ie �i neamuri! Dumnezeu cu voi, iubi

�
i 

amici! 

      S-a f�cut în dou� exemplare asemenea dintre cari unul s-a trimis P�r.Arhiepiscop �i 
Mitropolit gr.or. Andrei Baron de �aguna, �i celalalt magistratului liberii r.cet��i Pesta. 

      P e s t a, anul 1869 (aceste cuvinte sunt �terse.) 

   

    Suplimentar declar c�, pîn� cînd economia mea de afar� va fi proprietatea massei, locuin
�
ele 

acelea �i partea din gr�din� cari le-am folosit cu familia mea, s� r�mîn� la dispozi
�
iunea liber� a 

so
�
iei mele. 

      P e s t a, în 4 Novembre, 1869. 



              (L.S.)                                                                      Emanuil Gozsdu m.p. 

 

      Subscri�ii adeverim fidel, c� fiind recerca
�
i prin Ilustratea Sa dl jude la suprema curie reg. 

ung. Emanul Gozsdu, ne-am înf��i�at cu to
�
ii împreun� la dnia sa, care, trupe�te ce e drept era 

boln�vicios, suflete�te îns� în stare deplin s�n�toas�, a declarat verbal înaintea noastr� 
documentul acesta de descoperire a propriei sale voin

�
e din urm� �i l-a subscris în prezen

�
a 

noastr� a tuturora. Însemn�m c� �tergerea celor trei cuvinte de pe fa
�
a din urm� a documentului 

acestuia, �irul 27, s-a f�cut la dorin
�
a testatorului. 

 

                     Ioan  Pu�cariu,m.p. jude la supr.curie r.u. 

                     Florian Varga,m.p. adv.comun �i cambial 

                     Atanasiu Cimponeriu,m.p. secretar ministerial 

                     Simeon Popovici,m.p. septemvir pensionat 

                     Ioan Aldulean,m.p. jude la suprema curie r.u.      

                                        Ca martori recerca
�
i. 

 

      Nr. 5814/870. Acest testament s-a publicat în mod legal în �edin
�
a judec�toriei a lib. reg. 

cet��i Pesta, 
�
inut� în ziua mai jos însemnat�. Pesta în 3 Faur 1870. Ludovig Bogisich, m.p. jude 

primariu. Nicolau Györky,m.p. actuariu judec�toresc. 

 

S i b i u, 9 februarie 1899.             

Traducere de: 

Mateiu Voileanu 

asesor consistorial 

 

[Testamentul lui Emanuil Gozsdu, Sibiu, 1899, p.6-22.]
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Date la biografia lui E. Gojdu 
 

           Pîn� am studiat în Pesta, am umblat adeseaori în casa Dlui Gojdu, �i am fost bine 
primit ca �i al

�
i mul

�
i români. Dup� întîmpl�rile de la nenorocita alegere de ablegat în Lipova 

la 26 martie 1861, m-a sf�tuit s� trec în Cara�iu, �i ca �i comite suprem m-a denumit de 
vicenotariu. Totdeauna am fost între acei stimatori ai s�i, care îndr�znea cu cuviin

�� s�-i atace 
unele principii în disput�. 
      În 9 sept. 1861, dup� congrega

�
iunea în care se aduse statutul pentru introducerea limbei 

române în Cara�iu, Dl Gojdu se cî�tiga s� se reîntoarne la Pesta, - �i eu cu Dl Iova Popoviciu, 
la care eram în cortel – ne-am dus s�-i poftim c�l�torie bun�. 
      Cu ocaziunea aceasta i-am mul

��mit c� a sprijinit introducerea limbei române �i am intrat 
pe un teren de disput� politic�. 
      Între altele a zis: “Eu sunt omul libert��ii �i constitu

�
iunii, pentru aceasta iubesc pe unguri, 

mi-e urît de neam
�
, care 

�
ine absolutismul �i subjug� etc.” 

      I s-a replicat: “Pentru români nu mai e bun ungurul, el vrea libertatea �i toate pentru sine, �i nu pentru popoare, - iac� în 1849 purtar� r�zboi de sterpire asupra popoarelor. 
      - Românii au smintit c� s-aa luat a se am�gi de nem

�
i, ungurii au fire deschis�, cu ei te po

�
i 

în
�
elege �i împ�ca, ei 

�
in credin

�
a... 

      Ei nu au f�cut românilor nicicînd vreun, - eu nu cred s� fac� ce vorbesc �i f�g�duiesc, - Il. 
Ta Te vei în�ela în unguri. 
      - Pîn� acuma m� încred în ei, �i a�tept ca s� aduc� lege bun� pentru popoare, - de m� voi 
în�ela, apoi îi dau... 
      Acestea, mai din cuvînt în cuvînt povestite mai multora �i �inute aminte, m-a f�cut s� cred 
totdeauna c� Gojdu mai mult e a ungurilor decît al nostru, �i c� partea cea mai mare de avu

�
ie 

o va l�sa lor, pentru c� zicea: “Cu ei mi-am f�cut averea !” 
      Faptele lui cele mari de la moarte, l�sînd funda

�
iuni na

�
ionale, pe mine m� surprinser�, 

pentru c� eu acceptam o p�rticic� sau jum�tate din avere pentru români, �i mai mult pentru 
maghiari, �i m� minunai c� în testamentul s�u nu face pomenire de maghiari. 
      Atunci mi-am adus aminte de discursul nostru din 1861 �i am priceput convingerile lui din 
urm� despre maghiari. 
      Încît nu vor �ti dovedi cei mai de aproape faptele lui prin declarar�rile lui ultime, - 
motivele lui interne numai în acest mod sunt de explicat. 
      A�a iube�te omul adeseori pe atare amic al s�u, mai mult decît pe frate, �i tîrziu s� 
convinge c� a p�c�tuit a iubi pe un str�in necredincios mai tare decît pe fratele s�u, - �i s� 
c�ie�te. 
      Oravi

�
a 15 mai 1870. 

                                                                                   Dr. At. Marienescu 
 

[Albina, 1870, Nr.88, p.4.] 
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Ordinea 
Pentru afacerile interne ale reprezentan�ei funda�iunei Gozsdu, stabilit� cu conclusul 

Reprezentan�ei fundat din 25 Septembrie 1870 Nr. 53. 
 

$. 1. 



      În sensul testamentului dto 4 Nov. 1869 publicat în 3 Fauru 1870 sub Nr. 5814 
reprezentan

�
a funda

�
iunei lui Gozsdu const� de prezent: 

a) din metropolitul românilor gr. or. din Ungaria �i Transilvania; 
b) din Episcopii români gr. or. al Aradului �i Caransebe�ului; 
c) din 6 membri de statul civili români gr. or. ale�i în sensul testamentului lit. d); 
 

$. 2. 
      Chemarea acestei reprezentan

�
e este îndeplinirea tuturor afacerilor prov�zute în 

testamentul sus amintit. 
 

$. 3. 
      Spre acest scop mai nainte de toate este de lips�, ca reprezentan

�
a s� se constituie de 

sine. Aceasta se prefige în chipul urm�tor: 
      a) î�i alege un pre�edinte, 
      b) un loc

�
iitor de pre�edinte, 

      c) un notariu, 
      d) un comitet executiv din trei membri. 
      To

�
i ace�tia se aleg din sînul reprezentan

�
ei pe cîte un period de 3 ani, afar� de aceia se 

cere ca membrii comitetului s� aib� locuin
�
a în Pesta. 

 
$. 4. 

            Afacerile pre�edintelui sunt: a convoca reprezentan
�
a la timpul s�u, a conduce   

      Consult�rile, a enun
�
a conclusele �i a purta grij� pentru acurata îndeplinire a acelora. 

 
$. 5. 

 
            Afacerile loc

�
iitorului de pre�edinte sunt a supleni în toate pre�edintele în caz de     

        împiedicare. 
 

$. 6. 
            Afacerile notarului sunt a duce protocolul �edin

�
elor �i celelalte agente împreunate cu  

      acela�i. 
 

$. 7. 
            Afacerile Comitetului sunt: 
            a) a controla �i �inea în eviden

�� averea funda
�
ional� prin o administrare exact�, de aci  

      urmînd: 
b) a priveghea pentru încassarea regulat� a venitelor �i f�ptuirea eroga

�
iunilor bazate 

                 pe conclusul reprezentan
�
ei; 

            c) a supraveghea drepturile �i interesele averei funda
�
ionale; 

            d) a supraveghea afacerile exectorale; 
            e) a preg�ti elaboratele necesare pentru adunarea general� a reprezentan

�
ei; 

            f) a raporta reprezenta
�
iunei funda

�
ionale despre toate lucr�rile sale. 

 
$. 8. 

            Reprezentan
�
a este capace de a aduce hot�rîri valide, dac�, fiind to

�
i membrii invita

�
i, 

se vor înf��i�a la �edin
�� cel pu

�
in 5 din ei. 

 
$. 9. 

      Reprezentan
�
a decide prin majoritatea de voturi a membrilor prezen

�
i. 



      Dac� voturile sunt în dou� p�r�i egale împ�r�ite, aceia opiniune se ridic� la concurs, lîng� 
care se al�tur� pre�edintele. 
      Membrii minorit��ii au drept pentru justificarea sa a-�i da votul separate la protocol, ceia 
ce îns� nu împiedic� executarea concluselor majorit��ii. 
      Alegerile organelor reprezentan

�
ei se fac prin votisare secret�. 

 
$. 10. 

      Reprezentan
�
a va avea protocolul s�u de eshibite �i de expedi

�
iune, apoi despre 

consult�rile �i conclusele va duce un protocol de �edin
�� în dublu, dintre care unul se va p�stra 

în archivul reprezentan
�
ei în localul comitetului, altul se va trimite la metropolie. 

 
$. 11. 

      Comitetul va îngriji, ca s� aib� de cancelarie pentru sine o odaie potrivit�, care, în cazul �
inerii �edin

�
elor reprezentan

�
ei funda

�
ionali în Pesta s� se poat� folosi �i de local pentru �edin

�
ele acesteia. Totodat�, �i numai decît dup� primirea averii funda

�
ionale în administrare, 

va procura �i o cass� Wertheimian� în care s� se p�streze obiectele de pre
�
 pîn� la ulterioara 

lor elocare. 
 

$. 12. 
      Reprezentan

�
a se va provedea �i cu un sigiliu cu emblema: “L�sa

�
i pruncii s� vin� la 

mine.” �i cu circumscrip
�
ia: “Sigiliul funda

�
iunei Gozsdu 1870”. 

 
$. 13. 

      Protocoalele �i expedi
�
iunile reprezentan

�
ei se subscriu de pre�edintele �i de notarul 

reprezentan
�
ei, iar� contractile �i peste tot acele acte, ce deoblig� averea funda

�
ional�, se vor 

subsemna am�surat concluselor speciali aducînd anume în Atari cazuri. 
 

$. 14. 
      Aceste statute se pot modifica sau întregi prin adunarea reprezentan

�
ei funda

�
ionale cu 

majoritate de voturi. 
 
[Analele Funda� iei Gojdu, Budapesta, 1886, tomul I, fasc. I, p.30-31.] 
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Ordinea 
pentru conferirea stipendiilor din “Funda�iunea lui Gozsdu” 

 
      Dup� ce r�masul fericitului Emanuel Gozsdu prin decisul judec�toriei Pestane din 16 Dec. 
a. c.. Nr. 50380 s-a transpus în proprietatea “Funda

�
iunei lui Gozsdu” dispuse prin testamentul 

din 4. Nov. 1869 – a�a reprezentan
�
a acestei funda

�
iuni – considerînd despre o parte a�teptarea 

public� de a vedea stipendiile funda
�
ionali puse cît mai curînd în lucrare, iar despre alta parte 

avînd în vedere �i greut��ile împreunate cu deobligamentul depur�rii passivelor r�masului, cu 
cari funda

�
iunea a r�mas îns�rcinat�, s-a v�zut îndemnat� a deschide succesiva conferire a 

stipendiilor funda
�
ionali sub urm�toarele modalit��i: 

 
      I. Preliminîndu-se venitele curente ale averii funda

�
ionale, �i detr�gîndu-se din aceasta 

erogandele anuali anume: amortiza
�
iunile datoriilor passive �i interesele anuali, legatele 

testamentare, sumele stabilite prin împ�ciuiri, contribu
�
iunile �i competin

�
ele erariali �i 

or��ene, spesele pentru conservarea realit��ilor �i administra
�
iunea fondului, - restul activ al 



preliminariului anuale se va împ�r�i în trei p�r�i, dintre cari 2/3 p�r�i vin a se capitaliza în 
sensul testamentului punctul 7 lit. e), iar� una tertialitate se va distribui pentru stipendii în 
sensul testamentului p. 7 lit. f). 
 
     II.  Pentru stipendiile conferinde se va publica concurs, de regul� la începutul lunei lui 
August cu termin pîn� la 15 Septembre a�a: ca s� se poat� rezolvi pîn� la 1 Oct. a fiec�rui an. 
Numai la caz de vacan

�� extraordinar� se va escrie concurs special �i afar� de timpul prescris. 
 
     III.  Stipendiile escrise se vor conferi în sensul testamentului funda

�
ional p. 7 lit. f), - la 

acei tineri români de religiunea ortodox� oriental� din Ungaria �i Ardeal, cari studiind la 
vreun gimnaziu, �coal� real� sau la vreo facultate mai înalt� din patrie sau din afar� – 
esceleaz� prin capacitate intelectual� eminente �i prin o portare exemplar�, �i a c�ror p�rin�i 
nu sunt în stare de a acoperi spesele pentru cre�terea �i înv���mîntul lor. Prin urmare fiecare 
concurinte are de a documenta peti

�
iunea sa concursual� nu numai cu testimoniile �colastice 

despre progresul �i portarea sa, dar cu cartea de botez, �i cu atestatul despre aceea, c� p�rin�ii 
s�i nu sunt în stare de a acoperi spesele pentru cre�terea �i înv���mîntul lui. 
 
      IV. Stipendiile funda

�
ionali se vor împ�r�i în 5 categorii �i anume: 

            1-a categorie cu cîte 100 fl. val. austr. 
            2-a       „         „    „   200 fl.       „ 
            3-a       „         „    „   300 fl.       „ 
            4-a       „         „    „   400 fl.       „ 
            5-a       „         „    „   500 fl.       „ 
a�a: c� încît concede preliminariul anuale în fiecare categorie mai mic� se afl� cel pu

�
in cu un 

stipendiu mai mult, ca în cea posima superioar�. 
 
      V. Cu respectul la aceste 5 categorii de stipendii se va observa mai departe �i acea 
cinosur�, ca la un studinte de gimnaziu inferior sau �coal� real� inferioar� mai mult de 100 fl. 
– de gimnaziul sau �coal� real� superioar� mai mult de 200 fl. de o facultate mai înalt� din 
provincie mai mult ca 300 fl. nu se va conferi, iar la stipendiile de 400 �i 500 fl. vor putea 
aspira numai ascult�torii de la Universitatea sau Politechnicul din Buda-Pesta sau cei de la 
vreo facultate �tiin�

ific� de asemenea categoria din afar�; pe cînd un student calificat pentru 
un stipendiu de categorie mai înalt� va putea concurge �i la stipendiile de o categorie mai 
mic�. 
 
      De la regula aceasta între marginile dispozi

�
iunilor testamentari se va putea face 

excep
�
iune numai în favoarea stipendi�tilor din familia lui Demetriu Poynar, �i a orfanilor 

s�raci, r�ma�i dup� b�rba
�
i bine merita

�
i pentru patrie, na

�
iune �i biseric�. 

 
      VI. Dintre concuren

�
i vor avea preferin

��: 
      1. Concuren

�
ii din familia Demetriu Poynar în sensul testamentului p. 7 lit. o). 

      2. Cei de o facultate sau clas� mai înalt�, înaintea celor de clase inferioare. 
      3. Dintre cei de o facultate �i clas�, cei cu calculi mai buni �i purtare mai laudavera. 
      4. Dintre cei  mai înainta

�
i, cei mai lipsi

�
i de mijloace. 

 
      VII. Rezolvirea stipendiilor se va aduce la cuno�tin�� public�, �i stipendia

�
ii – pîn� cînd 

vor p�stra cvalifica
�
iunile recerute de testamentul funda

�
ional; nu numai vor 

�
inea stipendiile 

cî�tigate pîn� la absolvirea studiilor, dar înaintînd într-o categorie de studii mai înalte, pe lîng� 
asemenea cvalifica

�
iuni cu concuren

�
ii prev�zu

�
i sub punctele 2, 3, �i 4, �i paragrafului 

precedinte, se vor promova �i în categorie corespunz�toare de stipendii mai mari. 



 
      VIII. Stipendiatului, care – absolvînd studiile, va voi s� depun� rigoroasele pentru doctorat 
sau diplom�, i se mai asigura stipendiul înc� pentru un an, îns� în cazul acesta i se va solvi în 
rate decursive de cîte ori va ar�ta c� a depus vreun examen rigoros cu succes, �i depunîndu-l 
toate în promo

�
iune i se va conferi �i taxa pentru diplom�. 

 
      IX. Stipendiile se vor împ�r�i de regul� în rate anticipative cvartali îndat� dup� 
prezentarea cvitan

�
ei vidimate de c�tre direc

�
iunea institutului unde studiaz� stipendiatul; �i se 

vor transmite prin asigna
�
iune (avis) de po�t� ori deadreptul stipendiatului, ori mijlocit prin 

oamenii de încredere ai reprezentan
�
ei funda

�
ionali. 

 
      Stipendia

�
ilor de la institutele din afar� se vor trimite stipendiile în asigna

�
iuni prin banca 

de escompt din Pesta sun�torie în moneda respectiv�. Stipendi�tii din Buda-Pesta vor putea 
scoate stipendiile lor �i în rate lunare deadreptul de la cassierul funda

�
iunei. 

      X. Stipendistul va pierde stipendiul, îndat� ce va pierde vreuna din cvalifica
�
iunile 

recerute în testament p. 7 lit.f, prin urmare:  
      1. dac� va p�r�si caracterul na

�
ional bisericesc; 

      2. dac� va p�r�si studiile; 
      3. dac� va deveni la avere sau va cî�tiga vreun stipendiu asemenea din alta funda

�
iune; 

      4. dac� va absolvi studiile respectiv rigoroasele; 
      5. dac� nu va pune la timpul s�u examenele, sau va cade la depunerea acelora;  
      6. dac� va comite vreo fapt� imoral�; 
prin urmare fiecare stipendiat e dator a ar�ta la reprezentan

�
a funda

�
ional� progresul raportat 

cu finea anului �colastic cel mult pîn� la 15 Septembre a fiec�rui an, pentru ca numai a�a i se 
va putea rezerva stipendiul �i pe anul viitor. 
 
      XI. Stipendistul care din cauza vreunui morb greu, sau din întrevenirea altui impediment 
afar� de vina lui, va avea cu atestat credibil despre impediment a se justifica în termin de 30 
de zile la reprezentan

�
a funda

�
ional�, care va hot�rî asupra justific�rii, �i în caz de admitere va 

concede un termin pentru depunerea posterioar� a examenului. – Ne
�
inînd acest termin sau 

c�zînd �i a doua oar� la examene, stipendiatul va pierde definitiv stipendiul s�u. 
 
      Reclam�rile �i recursele în contra deciziunilor reprezentan

�
ei funda

�
ionale sunt admisibile 

c�tre congresul na
�
ional bisericesc, împuternicit prin testamentul funda

�
ional cu 

suprainspec
�
iunea fondului, sunt îns� a se prezenta în termin de 30 de zile la reprezentan

�
a 

funda
�
ional� spre instruirea actului. 

 
      XII. Aceste statute dup� publicarea lor vor servi de cinosur� atît pentru stipendi�ti, cît �i 
pentru reprezentan

�
a funda

�
ional�; iar adausele sau modific�rile la acelea vor avea valoare 

numai încît s-au publicat înainte de escrierea concursurilor. 
 
      Dat în �edin

�
a reprezentan

�
ei a “Funda

�
iunei Gozsdu”,  Pesta 

�
inut� în 24. Dec. 1871. 

 
                                                                                    G e o r g i u  M o c i o n i, 
                                                                                     Pre�edinte susbstitut. 
 

      I o a n . C a v.  d e  P u � c a r i u 
                        Notariu. 
 

[Analele Funda� iunii Gojdu, tomul I., fasc. I, Budapesta, 1886, p.32.34. 
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Bursieri ai “Funda�iei Gojdu” la �coli superioare din Budapesta 
între anii (1872–1917) 

 
1872/73 
Aron Ham�ea, drept; Atanasiu Mircu, technic� 
 
1873/74 
Ioan Panea, medicin�; Eufremiu Juica, drept; Atanasiu Mircu, technic�; Demetriu Magdu, 

drept; Alexiu Gozsdu, drept; George Chicinu, drept; Petru Ilie�iu, technic�; August Dumitrea, 
medicin�; George Oprea, drept; Gavril� Zavoianu, drept. 

 
1874/75 
George Popovics, medicin�; Demetriu Selceleanu, drept; Simeon Borghian, medicin�; 

Emiliu Mircu, technic�; Nicolae Marian, drept. 
1875/76 
Victor Babe�, medicin�; Demetriu Iovi

�
a, technic�. 

 
1876/77 
Ioan Panea, medicin�. 
 
1877/78 
Enea Hodo�iu, medicin�. 
 
1879/80 
Traian Barzu, medicin�; Alexandru Mihailovici, technic�; Constantin Groza, medicin�; 

Alfred Cimponeriu, arte. 
 
1880/81 
Constantin Aldulean, drept; Demetriu Horváth, filozofie; Valeriu Olariu, medicin�; Martin 

Orosianu, drept. 
 
1881/82 
Aurel Milos, drept; Aurel Halicu, medicin�. 
 
1882/83 
Nicolae Poynar, drept; Nicolae Com�ia, drept; �tefan Nec�ia, drept; Petru Oprea, drept; 

Aurel Milos, drept; Ioan Mangiuca, medicin�, Svetozar Simon, drept. 
 
1883/84 
Pachu Avramescu, drept; Petru Oprea, drept; Aurel Oprea, drept; �tefan Petroviciu, drept; 

Romul Marcu, medicin�; Iuliu Moldovan, technnic�; Titu Vuculescu, drept; 
 
1884/85 
George Dobrin, drept; Nic. �tefan Popu, mechanic�; Ioan Senchea, drept; Petru Corneanu, 

drept; Titu Marginean technic�. 
 
1885/86 



Petru Mladin, medicin�; Petru Popovici, drept; Dimitriu Blajovan, drept; George Orzu, 
drept; Liviu Marcu, drept; Jacovu Parnem, drept; George Popescu, drept; Nicolae Matz, 
medicin�; Ioan Cr�ciunel, drept; Iuliu Moldovan technic�; Victor Schelegean, technic�, 
Constantin Küzdényi, technic�. 

 
1886/87 
Ioan Petranu, filosofie; Teodor Kos, technic�. 
 
1892/93 
 Nicolae Popovici, medicin�. 
 
1893/94 
Atanasiu Gavra, medicin�; Coriolan Nedelcu, medicin�; Alexandru Strevoiu, drept; 

Zacharia Octavian, drept; Vasiliu Avramescu, drept; Petru Pcuta, drept; Ioan Popovic, drept; 
Aureliu Lazar, drept; Iuliu Chiriloviciu, drept; Ioan Buda, drept; Enea Papi, drept; Eugeniu 
Marienescu, technic�; Dionisie Cimponeriu, technic�; I. Avram Petroviciu, farmacie; Eugeniu 
Borha, medicin�; Marcu Pompeiu, drept; Nicolae Manoiu, drept. 

1894/95 
Ioan Herman, drept; Nicolae Petroviciu, drept; Valeriu Moldovan, drept; Savu Marcel, 

medicin�; Virgil Nemoianu, medicin�; �tefan Novac, technic�. 
 
1895/96 
Iuliu Pipo�iu, drept; Aurel Vlad, drept; Traian Vuia, drept; Mihail Brediceanu, drept; 

Octavian Vas, drept; Nicolae Ionescu, drept; Eugeniu Borha, medicin�; Procopiu Givulescu, 
filosofie; Georgiu Wilt, filosofie; Ioan Gergu

�
a, technic�; Virgil Cioban, technic�; Aureliu 

Petru
�
iu, drept; Ilie Ganea, drept. 

 
1896/97 
Adam Georgiu, drept; Aureliu Vlad, drept; Alexandru Rinuba�, drept; Octavian Vasu, 

drept; Ilie Popescu, drept; Constantin Ignea, medicin�; Victor Pe�tean, medicin�; Tribun 
Alm��escu, techinic�; Traian Morcan drept; Simion P�curariu, medicin�; Victor Mandeal, 
technic�; Ieronim Preda, academia comercial�. 

 
1897/98 
Nicolae Petrovici, drept; Aureliu Cri�an, drept; Constantin Manea, drept; Petru Pin

�
ia, 

drept; Ioan Papp, drept; Liviu Ghilezan, drept; Marcel Savu, medicin�; Marin Sturdza, 
medicin�; Triboniu Alm��escu, technic�; Victor Mandeal, technic�; Ieronim Preda, academia 
comercial�. 

 
1898/99  
Augustin Str�i

�
aru, drept; Aurel Cioban, drept; Ioan Fruma, drept; Roman Rudneanu, 

medicin�; Mihail P�fucan, medicin�; Dionisiu Liuba, medicin�; Ioan Ro�ca, filosofie; Victor 
Mondeal, technic�; Ioan Pricu, academia comercial�; Ioan L�pedat, academia comercial�; �tefan Andreiu, technic�. 

 
1899/1900 
Pavel Ob�dean drept; Ioan Câmoian, drept. 
 
1900/1901 



Ioan Siandru, technic�; Gavril� Lungu, technic�; Vasiliu Maxim, technic�; Eugeniu 
Popoviciu, technic�; Emilian Ti�ca, academia comercial�; Grigoriu Domilescu, academia 
comercial�. 

 
1901/1902 
Ioan Gligu, drept; George Labon

�
, drept; Nicolae Ioanovici, drept; Romul Seco�an, drept; 

Romul Boca, drept; Petru Bulzan, drept; Antoniu Balaciu, drept; Ilie Grop�an, drept; Petru �tefanoviciu, drept; Emil Zacharia, drept; Dionisie Liuba, medicin�; Aurel Ijac, medicin�; 
George Pavel, medicin�; Aurel Bratu, filosofie; Ilie Minea, filosofie; Ioan Lupa�, filosofie; 
Traian Suciu, filosofie; Octavian Goga, filosofie; Gavril Lungu, technic�; Dumitru Frâncu, 
technic�; George Lup�a, technic�; Mihai Filip, technic�; Grigorie Domilescu, academia 
comercial�. 

 
1907/1908 
Sorin Barcian, drept; Simion Zásló, drept; Teodor Roxin, drept; Ioan Runcan, drept; George 

Cri�an, drept; Cornel Albu, drept; Cornel Ionescu, drept; Dumitru C�zac, drept; Aurel Szabó, 
drept; Dumitru Preda, medicin�; Nicolae Crâsnic, medicin�; Avram S�dean, filosofie; Nichita 
Laz�r, filosofie; Victor Stanciu, filosofie; Petru Groza, drept; Ioan Baciu, filosofie. 

1908/1909 
Teodor Roxin, drept; George Iova, drept; Eugen Costina, drept; Nicolae Nedelcu, drept; 

Laurean German, drept; Cornel Ionescu, drept; Ioan Ivan, drept; Adam Iancu, medicin�; Sever 
Beu

�
a, medicin�; Ionel Moga, medicin�; Dimitrie Berca, medicin�; Constantin Ghidin, 

medicin�; Teren
�
iu Olariu, filosofie; Silviu Be�an, filosofie; Sabin Evu

�
ian, filosofie. 

1914/15 
Petru Nemoian drept; Victor Radulescu, drept; Romul Vo

�
ian, drept; Cornel Void, drept; 

Iuliu Belu, drept; Aurel Popescu, drept; George R�dnean, drept; Traian Leucu
�
ia, medicin�; 

Valer Barbu, medicin�; Ioan Fira, medicin�; George Cornea, medicin�; George Lazar, 
medicin�; Aurel Filip, medicin�; Alexandru Bireescu, medicin�; Vasile Marcu, medicin�; 
Aron Dorca, medicin�; Liviu Pop, medicin�; Titus Russu, medicin�; George Moldovan, 
medicin�; Constantin L�p�dat, medicin�; Mihail Nedelcovici, medicin�; Ioan Popa, medicin�; 
Matei Sofronea, medicin�; Constantin Murariu, medicin�; Isaia Popa, medicin�; Liviu 
H�lm�gian, medicin�; Silviu Brînzei, medicin�; Nicolae Belu, medicin�; Traian Popovici, 
medicin�; Valer Mitter, medicin�; Ioan Ianculovici, medicin�; Octavian Moga, medicin�; 
Dimitrie Ciurcin, medicin�; Romul Costa, medicin�; Octavian Pu�cariu, medicin�; Ioan 
Popovici, medicin�; �tefan Eusebiu, medicin�; Liviu Gruescu, medicin�; Romul I. Popescu, 
medicin�; Ilie Cristea, filosofie; Vasile Onea, filosofie; Nicolae Jocu, filosofie; Vichentie 
Ardelean, filosofie; Petru Dr�ghi�, filosofie; Teodor Ne�, filosofie; Alexandru Pelle, filosofie; 
Ioan Ardelean, technic�; Augustin Filip, technic�; Andrei Cr�ciun, technic�; Victor Stan, 
technic�; Alexandru Gavra, technic�; Alexandru Predoviciu, technic�; Francisc Rácz, 
technic�; Nicolae Sintian, technic�; Aurel Miculescu, technic�; Aurel Ra�ovan, technic�; 
Nestor Mete�, technic�; Ioan Floa�in, technic�; Ioan Bogdan, academia veterinar�; Alexandru 
Ha�a�, academia veterinar�; Valer Popovici, farmacie; George I. Breazu, academia 
comercial�; Ieronim Atirescu, academia comercial�; Nicolae Novac, academia comercial�; 
Georgie Malin, pedagogia superioar�; Coriolan Bâran, drept; Emil F�rca�, drept; George 
Rahovean, medicin�; Elie Marian, medicin�; Aurel Stana, medicin�; Axente Iancu, medicin�; 
Pavel Siiart�u, medicin�; Ioan Pen

�
ia, medicin�; Ioan Mangiuca, medicin�; Sofronie 

Cernescu, medicin�; Valeriu Popovici, medicin�; Traian Na�cu, medicin�; Gheorghe 
Chidio�an, medicin�; Titu Olariu, litere �i �tiin�

e; Iosif V. Vlad, technic�; Ioan Moarc��, 
technic�; Nicolae Tolu, technic�; Andrei Otetea, technic�; Victor Mar

�
iu�, technic�; Ilie 

C�pu�an, technic�; Nicolae Maier, technic�; Aurelian Filimon, technic�; Nicolae G. Gologan, 



academia comercial�; Navrea Drago�, academia comercial�; Cornel Todea, academia 
comercial�; Atanasiu Barbon, academia comercial�; Traian Golumba, academia comercial�; 
Ioan Dam�e, academia comercial�; Alexiu Grivu, pedagogie superioar�; Ioan L�p�dat, 
pedagogie superioar�; Petru Ilcu�, pedagogie superioar�; V. G. Miloria, pedagogie superioar�; 
Silviu Me

�
ian, farmacie; Olimpiu Chendi, �coala de cade

�
i; George Onciu, �coala de cade

�
i; 

Octavian Fle�ariu, �coala de cade
�
i. 

 
1917/18 
Cornel Ittu, drept; Virgil �imon, drept; Octavian Mo

�
, drept; Eugen Dobrat�, medicin�; 

Ioan Mangiuca, medicin�; Gheorghe La
�
ia, medicin�; Ioan Halalai, medicin�; Cornel Radu, 

medicin�; Ioan Iovin, medicin�; Gheorghe Alexici, medicin�; Aurel Magier, litere �i �tiin�
e; 

Ioan Gheorghel, litere �i �tiin�
e; Voiu Lazar, litere �i �tiin�

e; Augustin Vancea, litere �i �tiin�
e; 

Augustin Chiril�,litere �i �tiin�
e; Atanasie Popa, litere �i �tiin�

e; Ioan Jianu, litere �i �tiin�
e. 

 
[Tabelul este întocmit pe baza Analelor Funda� iunii Gojdu (1870–1917)]   
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De la Comitetul Adm. Al repr. Fund. Lui Gojdu 
 

Excelen�ei Sale P�rintelui Archiepiscop Mitropolitul Andrei B. de �aguna în Sibiu 
Excelen�� ! 

 
      În urma conclusului al preaveneratului Congres bisericesc na

�
ional român din 16 oct. 1870 

nr. 93 �i a mult pre
�
uitei hîrtii a Excelen

�
ei voastre din 8 martie 1871, nr. 6 privitoare la 

portretarea fericitului G o j d u, ne gr�bim Excelen
�
ei voastre umilit a refera c� portretul 

pentru re�edin
�
a archiepiscopeasc� zugr�vit cu ulei pe pînz� fiind deja gata acela s-a �i 

expediat în zilele acestea c�tr� Sibiu, avînd ocasiunea aceasta cu fiiasc� supunere a m� ruga 
ca despre primirea amintitului portret s� ni se trimit� un revers. 
       
Pesta 5 iunie 1873 
                                                       Cu distins� reverin

�� sîntem 
                                                           A Excelen

�
ei voastre 

                                                                prea umili
�
i fii 

 
                                                               Nicol. Joanovits 
                                                  pentru pre�edintele comitetului 
                                                                         �i 
                                                               Dem. Jonescu 
                                                         ca notarul comitetului 
 
[Nicolae Cordo�-Maria Magdalena Jude, Contribu� ii documentare referitoare la Emanuil 
Gojdu � i funda� ia sa, În: “Acta Musei Napocensis”, Cluj, 18989-1993, p. 582.] 
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NORMATIV 
Pentru  inspectorul realit��ilor din  Budapesta 

 
Sistemisarea �i îndeplinirea postului de inspector 



&. 1. 
      Pentru administrarea realit��ilor funda

�
ionale din Budapesta se sistematizeaz� un post de 

isnpector. 
      Dota

�
iunea acestui post este: 

      Remunera
�
iunea anual� de Cor. 1.200-. 

      Cvartir gratuit în una din casele funda
�
iunei. 

      Remunera
�
iunea se ridic�, decursiv în 4 rate de cîte Cor. 300 �i anume: la 1 Februariu, 1 

Maiu, 1 August �i 1 Novembre a fiec�rui an contra citan
�� timbrat�. 

      Cvartirul îl designeaz� comitetul �i nu poate fi mai valoros, decît unul pentru care se 
pl�tesc o chirie anual� de Cor. 1.200-. 
      Pe inspector îl nume�te reprezentan

�
a dintre reflectan

�
ii, cari �i-au prezentat cererile la 

timp în sensul concursului publicat de comitet. 
      Concursul se public� în organul de publicitate al metropoliei gr. or. Române din patrie cel 
pu

�
in cu 30 zile înainte de întrunirea reprezentan

�
ei. 

      Inspectorul se angajeaz� pe timp nedeterminat, dar cu drept reciproc de abzicere cu trei 
luni înainte. 
      În caz de estrem� necesitate comitetul are drept s� suspendeze pe inspector �i s� se 
îngrijeasc� de substituirea lui pîn� la procsima întrunire a reprezentan

�
ei, care va decide cauza 

în merit. 
      Tot asemenea are s� se îngrijeasc� comitetul de substituirea inspectorului în caz de morb 
sau de concediu al inspectorului, sau cînd postul a devenit vacant. 
 

Portarii 
 

&. 2. 
      Inspectorul nume�te �i în caz de necesitate destitue pe portarii aplica

�
i la casele 

funda
�
iunei avînd drept disciplinar asupra lor. 

      El face propunere la comitet pentru stabilirea simbriei acelora, despre numirea �i 
destituirea lor, ar�tînd �i causele destituirei raporteaz� la comitet imediat din caz în caz. 
      Avînd inspectorul drept disciplinar asupra portarilor nu numai este dator s�-i controleze, 
ca s�-�i îndeplineasc� datoria, dar este �i r�spunz�tor solidar cu ei pentru toate faptele �i 
omisiunile lor, cari pe lîng� o control� normal� se puteau evita. 
 

Conservarea edificiilor 
 

&. 3. 
      Inspectorul se îngrije�te de conservarea în bun�stare a realit��ilor funda

�
iunei. 

      El dispune reparaturile mai m�runte avînd ulterior a face raport la comitet. 
      Reparaturi mai însemnate îns� numai pe baza dispozi

�
iunilor comitetului poate efeptui. În 

acest scop dac� constat� necesitatea vreunei adapt�ri sau reparaturi mai însemnate, cere 
opiniunea architectului angajat de comitet �i împreun� cu acela preg�tesc planul �i 
preliminariul de spese �i le înainteaz� la comitet spre a dispune cele necesare. 
      În cazuri urgente, cari nu suf�r amînare, pîn� la întrunirea comitetului face ar�tare 
esactorului �i cu el împreun� dispune �i execut� cele necesare avînd a cere ulterior aprobarea 
comitetului. 
      Peste tot este dator a r�mîne între marginile bugetului �i între împrejur�ri normale a pl�ti 
numai sume asemnate de comitet, iar cînd bugetul este eshauriat, imediat s� fac� ar�tare la 
comitet. 
 

Chiria 



 
&. 4. 

      Suma chiriei locuin
�
elor �i pr�v�liilor o ficseaz� comitetul din timp în timp, iar închiri�rile 

efeptue�te inspectorul cu observarea condi
�
iunilor stabilite de comitet. 

      Chiria�ii pr�v�liilor sunt datori pentru asigurarea chiriei a depune în mîinile inspectorului 
o cau

�
iune egal� cu a patra parte a chiriei anuale. Cau

�
iunea poate fi sau liber de depunere la 

un institut de credit sigur sau efecte primite drept asicurare pupilar�. 
      Cau

�
iunea primit� are s� o predee exactorului, iar acesta imediat o depune spre p�strare la 

institutul designat spre acest scop de comitet �i face ar�tare comitetului. 
      Interesele cau

�
iunei compet chiria�ului. Chiria o încasseaz� un institut de credit designat 

de coadvocatul încredin
�
at de comitet în scopul încass�rii restan

�
elor pe calea legii. 

       Localit��ile închiriate precum �i cele r�mase goale este dator inspectorul s� le anun
�
e 

oficiului de dare în timpul prescris de lege, c�ci eventualele daune, ce ar proveni din 
neinsinuare, are s� le supoarte dînsul. Dac� inspectorul va încassa deadreptul vreo sum� de 
bani, este dator s� o depun� imediat la institutul sus amintit. 
 

Contabilitatea 
 

&. 5. 
       Inspectorul este dator s� poarte un jurnal despre cau

�
iuni �i un jurnal de zi despre toate 

percep
�
iunile �i eroga

�
iunile sale. 

      Mai departe va purta o carte principal� în care va introduce toate piesele de închiriat cu 
suma chiriei avînd tot în aceast� carte a 

�
ine în eviden

�� chiriile pl�tite. 
      Aceste c�r�i se încheie cu finea fiec�rui an �i dimpreun� cu extrasele lor �i documentele 
justificative de percep

�
iuni �i eroga

�
iuni le transpune la comitet. 

 
Controla 

 
&. 6. 

      Reprezentan
�
a, respectiv comitetul funda

�
iunei are drept a controla manipularea 

inspectorului ori prin esmi�ii s�i ori prin exactor, în care scop atît c�r�ile cît �i documentele 
respective este dator inspectorul s� le pun� la dispozi

�
ia organelor de control�, de cîte ori i se 

va cere. 
 

Contribu
�
iune 

 
&. 7. 

      Inspectorul este dator s� preg�teasc� fasiunile de dare în timpul prescris de lege, s� 
controloleze eiect�rile de dare �i eventual s� fac� reclam�rile necesare; s� ecsopereze 
relacs�rile de contribu

�
iune, s� �in� în eviden

�� publica
�
iunile oficioase, ce ating realit��ile 

funda
�
ionale �i s� le aduc� la cuno�tin�a comitetului �i s� execute toate ordina

�
iunile poli

�
iale �i sanitare. 

      În fine are s� se îngrijeasc�, ca institutul încredin
�
at cu încassarea chiriilor s� pl�teasc� la 

timp contribu
�
iunea, echivalentul, asigurarea edificiilor contra focului �i taxele de ap� �i 

iluminare, c�ci eventualele interese de întîrziere sau daune provenite din negligarea acestei 
datorii vor c�dea în sarcina lui. 
 

Intreprinz�torii pau�ala
�
i 

 
&. 8. 



      Inspectorul în con
�
elegere cu arhitectul va priveghea, ca intreprinz�torii pau�ala

�
i s�-�i 

îndeplineasc� punctual �i exact datorin
�
ele lor. 

 
&. 9. 

      În general inspectorul are s� îndeplineasc� toate dispozi
�
iunile reprezentan

�
ei �i 

comitetului funda
�
iunei. 

 
&. 10. 

      Acest normativ intr� în valoare imediat. 
 
      Din �edin

�
a reprezentan

�
ei 

�
inut� în Sibiu la 30 August 1905. 

 
[Analele Funda� iunii Gojdu, tomul VI, fasc. I, Sibiu, 1906, p.29-31.] 
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Averea funda�iunii Gozsdu 
 
În zilele acestea s-a 

�
inut �edin

�
ele funda

�
iunea Gozsdu sub prezidiul I. P. Sale Mitropolitul 

Me
�
ianu. Cu aceast� ocaziune s-a luat la cuno�tin�� raportul prezentat asupra gestiunei anului 

trecut �i s-a constatat c� averea de ast�zi a funda
�
iunei este de 6.927.606 cor. Ea a crecut în 

anul acesta cu 258.812 cor., iar anul trecut s-au încassat de totul 345.827 cor. Funda
�
iunea a 

distribuit anul trecut burse la 188 studen
�
i în sum� de 81.000 cor., iar în anul viitor va distribui 

100.000 cor. 
 
[Revista Preo� ilor , 1910, Nr.8, p.5.] 
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 �edin�ele “Funda�iunei Gozsdu” 

 
Luni la 11 l.c. �i-a început la hotelul “Jagerhorn” din Budapesta comitetul “Funda

�
iunei 

Gozsdu” �edin
�
ele sale sub preziden

�
ia I. P. sale mitropolitului Ioan Me

�
ianu. Notarul �edin

�
ei 

este P. C. Sa protosincel Gh. Bogoevici. Dup� deschiderea �edin
�
ei I. P. Sa a comemorat în 

cuvinte calde pe regretatul Ioan cav. de Pu�cariu, fost membru al acestei funda
�
iuni, care a 

f�cut mari �i pre
�
ioase servicii funda

�
iunei. A fost ales cu unanimitate dl Dr. Ioan Mihu de 

membru în reprezentan
�
a Gozsdu. Spre a participa la �edin

�
ele funda

�
iunei, în Budapesta au 

sosit urm�torii membri: I. P. Sa mitropolitul Ioan Me
�
ianu, p. S. lor episcopii Ioan I. Papp �i 

Miron Cristea, dnii Partenie Cosma, Nicolae Zigre, Nicolae Poynar, Avram Berlogia, Dr. 
Gheorghe �erb, Dr.Iosif Gall �i al

�
ii. 

 
[Revista Preo� ilor , 1912, Nr.10, p.6.] 
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În memoria lui Emanuil Gozsdu 
 

Adunarea municipal� a comitatului Cara�-Severin a luat hot�rîrea a împodobi sala festiv� a 
cl�direi comitatense prin tablourile celor doi dintîi prefec

�
i ai comitatului Emanuil Gozsdu �i 

A. Patyánszky. Dezv�luirea acestor dou� tablouri lucrate în ulei de pictorul Ferenczy a fost 



s�vîr�it� în mod s�rb�toresc la adunarea general� a municipiului, convocat� în sesiune 
ordinar� de prim�var� la Lugoj. 
 
[Revista Preo� ilor , 1912, Nr.21, p.5.] 
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Averea funda�iunei Gojdu 
 
Comitetul funda

�
iunei Gojdu a dat publicit��ii raportul anului trecut asupra situa

�
iei financiare 

a funda
�
iunei, din care reiese c� funda

�
iunea dispune de o avere de 7 milioane 188.498 de 

coroane. Anul acesta se vor da ajutoare studen
�
ilor �i elevilor români în sum� de 120.462 de 

cor. În anul trecut au fost ajutora
�
i 223 de studen

�
i �i elevi, dintre cari 16 au ob

�
inut licen

�
a în 

medicin� �i drept. În anul acesta num�rul elevilor români cari vor primi ajutoare este socotit la 
250. 
 
[Revista Preo� ilor , 1912, Nr.34-35, p.6.] 
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Funda�iunea Gozsdu 
 
Reprezentan

�
a funda

�
iunii marelui fundator E. Gozsdu �i-a 

�
inut luna trecut� �edin

�
ele de 

prim�var�, examinînd soco
�
ile. Averea face peste 10 milioane. Datoriile aproape patru 

milioane. Împrumuturile s-au ridicat spre a cump�ra ac
�
ii la emisiuni noi. Astfel Funda

�
iunea 

are 534 ac
�
ii de la “Pesti Hazai”. Una face – cam 18.000 cor. – Peste 2400 ac

�
ii de la “Hazai 

Bank”. Una face 400-500 cor. Casele din Budapesta pre
�
uiesc 1 ½ milion. Bursierii au ridicat 

în 1917 – 56.000 cor. De tot sunt peste 300 bursieri, cari ar avea s� ridice anual 150.000 cor., 
dar cei mai mul

�
i sunt la mili

�
ie. S-a preliminat anual pentru stipendii 103.000 cor. Laudabil� 

este decisiunea eforiei de a se preferi în anii viitori la împ�r�irea burselor acei tineri, cari vor 
îmbr��i�a cariere practice, mergînd la agronomie, academia economic�, veterinar�, �coale 
superioare de industrie etc. Tinerii absolven

�
i de la astfel de �coale – fiind aplica

�
i pe la b�nci 

etc. – vor putea îndruma b�ncile noastre spre industrie, întreprinderi comerciale de tot soiul. 
 
[Biserica � i 

�
coala, 1918, Nr.15,] 
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Roman Ciorogariu: Funda�iunea Gojdu 
 
      În tratativele româno-maghiare, ce se urmeaz� acum la Bucure�ti, s-a ajuns la limpezire în 
chestiunea funda

�
iei Gojdu. Reprezentantul, din partea româneasc� în aceast� afacere a fost dl 

Ioan I. L�pedatu. 
      Dreptul nostru de proprietate, asupra averii funda

�
iunii, n-a fost tras la îndoial�, �i astfel 

reprezentan
�
a funda

�
iei Gojdu, care din anul 1918 – averea fiind la Budapesta – n-a mai putut 

îndeplini scopurile sale în conformitate cu dispozi
�
iile întemeietorului de pioas� amintire, va fi 

din nou pus� în drepturile �i îndatoririle sale administrative. 
      Credincio�ii no�tri, afl�tori în Ungaria �i în Iugoslavia, au �i dîn�ii îndrept��ire la o parte 
din pomenita funda

�
iune. Pentru a se face lichidarea cuvenit�, se va întruni la Sibiu, în vara 

acestui an, o comisiune. Dup� clarificarea chestiunii între membrii reprezentan
�
ei ai statelor 



succesoare, averea funda
�
iei evaluat� în cca 200 milioane de lei immobile �i efecte, va reveni 

în posesiunea proprietarilor s�i de pîn� acum. 
      Cum ar trebui s� fie organizat� din nou funda

�
iunea Gojdu ? 

      La aceast� întrebare, suntem în situa
�
ia de a comunica p�rerea exprimat� de I. P. S. Sa 

Mitropolitul Nicolae. Planul Mitropolitului nostru este, ca în locul multelor burse m�runte 
distribuite pîn� acum, s� se întemeieze c�minuri studen

�
e�ti pe lîng� universit��i. Bun� oar�, 

un colegiu Gojdu în Cluj cu bibliotec� �i cu alte mijloace de studiu, cu toate localurile necsare 
între

�
inerii studen

�
ilor,... 

      Afar� de întemeierea �i sus
�
inerea acestui colegiu, funda

�
iunea Gojdu, dup� literele 

testamentului marelui binef�c�tor al bisericii ortodoxe române, va avea putin
�
a de a vota 

ajutoare �i pentru teologii de la seminariile între
�
inute de eparhiile mitropoliei Ardealului. 

      Pe c�ile acestea, institu
�
ia filantropic� �i cultural� a marelui mecenat E. Gojdu, va rîm�nea �i pe mai departe în serviciul bisericii �i al credincio�ilor. (“Tel. Rom.”) 

 
[Legea Româneasc�, 1924, Nr.12] 
 

51 
 

Acord între Ungaria �i România cu privire la reglementarea afacerilor interesînd  
Funda�ia “Gojdu” 

 
      Alte

�
a sa serenisim�, regentul Ungariei �i Maiestatea Sa regele României 

      Dorind s� se ajung� la o în
�
elegere cu privire la reglementarea afacerilor ce intereseaz� 

funda
�
ia “Gojdu”, au hot�rît s� încheie un acord în acest sens �i au numit ca plenipoten

�
iarii 

lor respectivi Alte
�
a sa serenisim� regentul Ungariei; 

Dl R. De Wodianer, trimis extraordinar �i ministru Plenipoten
�
iar, 

Maiestatea Sa regele României: 
      Dl. Nicolae N. Filodor, trimis extraordinar �i ministru plenipoten

�
iar, secretar general al 

Ministerului Afacerilor Externe, 
      Care, dup� ce �i-au comunicat puterile lor depline, s-au g�sit în cea mai bun� form� 
cuvenit� au convenit asupra urm�toarelor dispozi

�
ii: 

                Art. 1. 
      În scopul de a regla definitiv afacerile interesînd funda

�
ia “Gojdu”, Guvernul României va 

invita, în termen de un an de la semnarea prezentului acord, pe cale diplomatic�, 
reprezentan

�
ii �i exper

�
ii Regatului Ungariei, Regatului Sîrbilor, Croa

�
ilor �i Slovenilor �i ai 

Republicii Cehoslovace – în caz c� acesta din urm� ar fi interesat� – s� ia parte la convorbiri, 
care vor avea loc la Sibiu, sediul Comisiei administrative a acestei Funda

�
ii. 

      Guvernul Regatului României se declar� s� delege de partea sa, reprezentan
�
ii �i exper

�
ii 

s�i. 
      În aceast� Comisie, Comisia Administrativ� a Funda

�
iei va prezenta trimi�ilor �i exper

�
ilor 

statelor interesate toate documentele, c�r�ile, conturile, bilan
�
urile, etc., necesare stabilirii 

reglement�rii definitive, cît �i a examin�rii �i verific�rii bilan
�
ului eventualelor active �i pasive 

ale funda
�
iei �i evalu�rii totalit��ii bunurilor sale. 

      Comisia administrativ� a funda
�
iei va avea de asemenea grij� ca bilan

�
ul bunurilor 

funda
�
iei privind anii 1915-1918, s� fie pus, conform statutelor, la dispozi

�
ia autorit��ilor 

competente la acea epoc�, cu cel mai tîrziu 30 de zile înaintea de deschiderea convorbirilor de 
la Sibiu. 
                Art. 2 
      În interesul reglement�rii afacerilor în curs interesînd Funda

�
ia, Guvernul Regatului 

Ungariei consimte ca aceast� Comisie administrativ� a Funda
�
iei s� dispun� în mod liber, în 



curs de un an de la punerea în vigoare a prezentului Acord, valori mobiliare ale Funda
�
iei 

aflate pe teritoriul ungar �i venituri de la imobilele sale, situate la Budapesta, care îi vor 
r�mîne dup� ce ea î�i va fi achitat sumele necesare pl��ii obliga

�
iilor c�tre stat �i comun�. 

Guvernul regatului Ungariei va lua toate m�surile necesare în acest scop. În cazul în care 
conven

�
ia definitiv� ce va fi încheiat� potrivit articolului 1 nu va intra în vigoare în termenul 

de un an, în lipsa unei ratific�ri din partea P�r�ilor Contractante, dreptul de liber� dispunere al 
Comisiei administrative, mai sus determinat, va fi prelungit, la cererea Guvernului Regatului 
României, pe durata unui an. Pîn� la reglementarea definitiv� a afacerilor interesînd Funda

�
ia, 

imobilele Funda
�
iei, situate la Budapesta, nu vor putea fi alienate, nici grevate de nici o 

sarcin� �i nici o muta
�
ie nu va putea avea loc în cadastru. 

                Art. 3 
      Guvernul Regatului României se angajeaz� ca interesele statelor interesate în afacerile 
Funda

�
iei s� nu sufere nici un prejudiciu pîn� la reglementarea definitiv� a afacerilor 

Funda
�
iei. 

                Art. 4 
      Prezentul Acord va fi ratificat �i schimbul de ratific�ri va avea loc la Budapesta, în termen 
de dou� luni de la semnare. 
      Pe baza acestuia, plenipoten

�
iarii respectivi au semnat prezentul Acord �i �i-au aplicat 

sigiliile lor. 
                                                                                Bucure�ti, apr. 1924 
 
[Cornel Sigmirean, Aurel Pavel, Funda� ia “Gojdu” 1871-2001, Târgu Mure�, 2002, 
 p.189-190.]    
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Funda�iunea Gojdu 
 

      Mar
�
i �i miercuri în 7 �i 8 oct. Reprezentan

�
a Funda

�
iunei Gojdu �i-a 

�
inut întrunirea sa de 

toamn�. 
      La �edin

�
ele din aceste zile au participat pe lîng� I. P. S. Sa P�r. Arhiepiscop �i mitropolit 

Nicolae ca pre�edinte. P. S. SS. LL. Episcopii Ioan Papp al Aradului, Roman Ciorogariu al 
Or�zii-Mari �i Nicolae Ivan al Clujului, apoi membri mireni Avram Berlogia, Ion I. Lapedatu, 
Dr. C. Popescu �i Dr. Nicolae Zigre referent al secretariatului funda

�
iunei, Dl dr. A. 

Cr�ciunescu. 
      Reprezentan

�
a s-a ocupat cu situa

�
iunea de drept a funda

�
iunii, constatînd c� prin acordul 

încheiat la 16 april. a.c. între România �i Ungaria, s-a f�cut un însemnat pas înainte pentru 
regula afacerilor ei. Anume în sensul acestui acord, Reprezentan

�
a va putea dispune liber 

(ceea ce pîn� acum din cauza dispozi
�
iunilor tratativelor în pace, nu a putut) asupra averii 

mobiliare �i asupra veniturilor imobiliare, realit��i din Budapesta. 
      Pe la începutul anului viitor se va întruni în Sibiu – în sensul acordului încheiat – o nou� 
conferin

��, care va regula în mod definitiv afacerile funda
�
iunii, stabilind �i partea ce se 

cuvine românilor ortodoc�i din Iugoslvia �i Ungaria din averea respective veniturile 
funda

�
ionale. 

      Reprezentan
�
a a luat dispozi

�
iuni pentru a se putea controla �i încheia socotelile pe to

�
i 

anii, de cînd, din cauza împrejur�rilor politice, nu a mai putut exercita dreptul s�u de a 
admnistra îns��i averea funda

�
iunii. 

      Sper�m c� dup� conferin
�
a din prim�vara viitoare, funda

�
iunea va putea s� func

�
ioneze 

normal împlinindu-�i misiunea conform testamentului fericitului fondator, Emanuil Gojdu. 



       În aceast� sesiune, Reprezentan
�
a funda

�
iunii Gojdu s-a întregit cu dou� puteri nou�, doi 

din cei mai distin�i b�rba
�
i ai vie

�
ii noastre publice, dnii Vasile Goldi�, prezidentul 

Asocia
�
iunii �i Dr. Silviu Dragomir, profesor la Universitatea din Cluj. 

 
[Biserica � i 

�
coala, 1924, Nr.41, p.4.] 
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A magyarországi román egyházak fenntartására fordítják a Gozsdu-alapítvány egy részét 

 
                                                                                                             (Bukaresti tudósítónktól) 
 
      Lapedatu I. Ion képvisel� néhány nappal ezel�tt tért vissza Budapestr�l, ahol a Gozsdu-
alapítvány ügyében folytatott tárgyalásokat. A Gozsdu-alapítványt, mely körülbelül ötven 
esztendeje áll fenn román származású ifjak segélyezésére és egyéb román kulturális célokra 
fordították annak idején. Az alapítvány vagyonát a békeszerz�dés értelmében fel fogják 
osztani Románia, Jugoszlávia és Magyarország között. Lapedatu képvisel� nem a kormány 
megbízásából, hanem az alapítvány romániai bizottságának utasítására utazott Budapestre. 
Visszaérkezése után a következ�ket mondotta tapasztalatairól egy újságírónak: 
      A békeszerz�dés értelmében az alapítványt fel fogják osztani: kilencven százalék 
Romániába jön, hat százalék Jugoszláviába kerül, míg négy százalék a vagyonnak 
Magyarországon marad, ahol ma is tizennyolc plébániájuk van a görög keleti románoknak. 
      A végleges elintézésig Románia és Magyarország között már egy esztend�vel ezel�tt 
létrejött egy megegyezés, amely szerint az alapítvány vezet�sége szabadon rendelkezhet az 
ingatlan vagyon és annak jövedelme fölött. Mintha a megállapodás múlt év december 3-án lett 
jogérvényes, Budapestre utaztam, hogy felülvizsgáljam a magyar kezel�k számadásait az 
utolsó hat évr�l. 
      Megállapítottam, hogy a vezetés minden tekintetben korrekt volt s hogy Bogoevici 
Ghenadie budapesti gör. kel. esperes vezetése alatt az id�közben befolyt jövedelmeket tényleg 
arra fordították, amire azt az alapítvány rendeltetése és a megegyezésben szánták. 
      Kiemelte Lapedatu képvisel�, hogy ahová felvilágosításért kellett fordulnia, 
minisztériumokhoz, hatóságokhoz és bankokhoz a legel�kenyebben rendelkezésére 
bocsátották az adatokat és kezére jártak munkája elvégzésénél. 
      A vagyon felosztása mégis nehezen fog menni. Románia eddig vajmi keveset tett arra, 
hogy el�készítse az erre vonatkozó munkálatokat, míg a magyar kormány nyomban a 
megegyezés létrejötte után részletes utasításokkal látta el illetékes szerveit. Amellett 
Magyarországon külön iroda m�ködik az ilyen likvidációs munkák elvégzésére s ezek 
szakemberei a vagyonkezel�ségeknek munkájuk elvégzésénél megfizethetetlen szolgálatokat 
tesznek. 
 
[Temesvári Hírlap, 1925. II. 25, 45.sz.] 
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A Külügymuinisztérium átirata 
 
      Nagyméltóságú M. Kir. Miniszterelnök Urnak, 
                                                                                        Budapest, 1927. évi március hó 5-én. 
54.660/8                                                                                     BIZALMAS 
   1927 



       
      Hivatkozással a Gozsdu-alapítvány ügyében 1926. évi december hó 22-én kelt 
10.300/1926/M.E.II. számu és folyó évi február 8-án kelt 921/M.E.II. számu nagybecsü 
átirataira van szerencsém Nagyméltóságodnak másolatban idecsatoltan megküldeni az itteni 
román követ újabb jegyzékét és az abban hivatkozott két külügyminisztériumi aide-mémoire-
t. 
      A román kormány utolsó jegyzéke szerint azt kívánja, hogy a Gozsdu-alapítvány ügyének 
végleges rendezésére hivatott konferencia folyó évi május hó 1. és 15-ike között tartassék 
meg, és pedig az 1924. évi ideiglenes megállapodás értelmében Nagyszebenben, és nem 
Budapesten, ahogy javasoltuk volt. Továbbá fenntartja azon kérelmét, hogy az alapítvány 
kezel� bizottságának az alapítvány ingó vagyona és budapesti ingatlanainak jövedelme felett 
koncedált szabad rendelkezési jog, amely 1926. december 4-én lejárt, egy további évre, illetve 
az ügynek esetleg el�bb bekövetkez� végleges rendezéséig, meghosszabbíttassék. Ezen 
kívánságot az itteni román követ szóbelileg avval indokolta, hogy a házak jövedelméb�l 
szándékozik a kezel� bizottság tovább törleszteni a felvett kölcsönt. 
      Ami a Szent László Társulat és a református egyház Bukarestben és környékén fekv� 
ingatlanainak kérdését illeti, a román kormány nem fogadja el azon javaslatunkat, hogy 
junktimba hozassék a Gozsdu-alapítvány ügyeinek rendezésével, és a Szent László Társulatra 
nézve utal arra, hogy az annak tulajdonát képez� ingatlanokat a román kormánynak a 
békeszerz�dés értelmében jogában áll liquidálni. Ennek dacára a román kormány azon 
ingatlanokat, amelyek a római katholikus kultusz célját szolgálják, már önként mentesítette a 
lefoglalás és felszámolás alól. A többi ingatlanokat illet�leg a gyulafehérvári római kath. 
püspök a román liquidációs hivatal döntése ellen az ilfovi törvényszékhez fellebbezvén, ez a 
kérdés a román bíróságok el�tt függ�ben van. 
      Állást kell foglalnunk tehát a fenti kérdésben. Nézetem szerint a Gozsdu-ügyre nézve oly 
értlemben kellene válaszolnunk, hogy a magyar kormány, amint már el�z�leg kijelentette, 
kész a Nagyszebenbe összehívandó értekezletre delegátusait kiküldeni és a proponált 
terminust elfogadja, de kész már egy korábbi id�pontban is a konferencián részt venni. 
Azonban minthogy, amint a román kormány is említi, ott fognak az alapítvány vagyoni 
állapotára vontkozó összes okmányok és számadások az érdekelt államok megbízottainak 
bemutattatni, nem tartja indokoltnak, hogy a kezel� bizottság szabad rendelkezési jogának 
meghosszabítása kérdésében már most határozzon, illetve eziránt külön megállapodást 
létesítsen. 
      Ami a szent László Társulat és a református egyház lefoglalt javainak kérdését illeti, a 
helyzet közben annyiban változott, hogy a Szent László Társulat bukaresti ingatlanainak 
tulajdonjogát ajándékozási okirattal gróf MAJLÁTH Gusztáv Károly erdélyi (gyulafehérvári) 
püspökre ruházta át azon feltevésben, hogy ekkép sikerülni fog a román kormánynál a 
sekvester feloldását kieszközölni s a mondott javaknak egyházi célokra való felhasználását 
biztosítani. Az ilfovi román törvényszék közben bukaresti követünk közbenjárására tényleg 
két hónappal elhalasztotta a Majláth gróf püspök fellebbezése folytán a liquidáció ügyében 
kit�zött tárgyalást. Másrészt a nevezett püspök az említett ajándékozási okirat kiállításával 
egyidejüleg két a román kormánnyal szemben titokban tartandó kötelez� nyilatkozatot írt alá, 
amelyek értelmében egyrészt elismeri, hogy az ajándékozás tárgyát képez� ingatlanok jogilag 
továbbra is a Szent László Társulat kizárólagos tulajdonát alkotják, másrészt kötelezettséget 
vállal arra, hogy a jelzett ingatlanok kizárólag római kath. Felekezeti iskolák fentartására 
fognak használtatni, amelyek tanítási nyelve magyar lesz, és hogy az ingatlanok közt szerepl� 
templomban a liturgikus szabályok keretében a magyar nyelvet fogja alkalmazni, végül hogy 
az ingatlanok eladása esetén az eladási árat vagy a Szent László Társulatnak fogja 
kiszolgáltatni, vagy pedig a társulattal egyetért�leg hasonlü célt szolgáló más ingatlanok 
vételére fogja felhasználni. 



      Tekintve tehát, hogy ezek szerint a román kormány ez ügyben bizonyos engedékenységet 
mutat, másrészt remélhet�, hogy célunkat a fentjelzett módon el fogjuk érni, nem tartom 
indikáltnak, hogy a részünkr�l felállított junktimot ezen ügyek és a Gozsdu-alapítvány 
ügyének rendezése között továbbra is fentartsuk, annál inkább, mert kizártnak tekinthet�, 
hogy álláspontunkat a román kormány elfogadja. Ennélfogva oly értelemben szándékozom a 
román kormánynak e pontra nézve válaszolni, hogy tekintettel a közben nyert információkra a 
magyar kormány nem ragaszkodik a szóbanforgó két ügy és Gozsdu-alapítvány ügyének 
egyidejü rendezéséhez, azon rerményének ad azonban kifejezést, hogy a román kormány a 
Szent László Társulat és a református egyház lefoglalt ingatlanainak ügyét jó indulattal és a 
méltányosságnak megfelel�en fogja kezelni. 
      Van szerencsém Nagyméltóságodat felkérni, hogy a fentiekben kifejtett javaslatokkal 
szemben elfoglalt nagybecsü álláspontjáról engem lehet� sürg�séggel tájékoztatni 
méltóztassék.. 
      Hasonló átiratot intézek egyidejüleg az Igazságügyminiszter és a vallás Közoktatásügyi 
Miniszter urakhoz. 
                                                                             A miniszter helyett: 
                                                                              Khuen Héderváry 
 
[Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökségi Iratok, K 28 406-M.E.-1935-B-15261] 
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Funda�ia Gojdu 
 
În zilele trecute s-a isc�lit învoiala cu Ungaria încheiat� în urma hot�rîrilor Ligii Na

�
iunilor. 

Cu aceasta s-a încheiat �i pricina cu optan
�
ii. Învoiala a fost isc�lit � de dl Titulescu din partea 

României �i min. Bethlen din partea Ungariei. În aceast� învoial� este curpins� �i funda
�
iunea 

Gojdu. S-a hot�rît ca s� se înceap� pertract�ri cu guvernul Ungariei, de la 1 iunie 1930, pentru 
preluarea funda

�
iei. Lucrul acesta trebuie ipr�vit pîn� la 1 dec. 1930. 

 
[Biserica � i 

�
coala, 1930, Nr.22] 
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Înalt Preasfin�iei Sale Nicolae B�lan archiepiscop, 

Pre�edintele Reprezentan�ei Funda�iunei lui Gozsdu 
 
                                                                                                Oradea, la 3 februarie 1930. 

Înalt Preasfin
�
ite P�rinte ! 

 
      Reprezentan

�
a “Funda

�
iunei lui Gozsdu” în �edin

�
a din luna Noiembrie 1929 m-a 

încredin
�
at cu redactarea unui memoriu asupra chestiunei lichid�rii averilor funda

�
ionale 

afl�toare în Budapesta. – 
      În acest scop secretariatul mi-a pus la dispozi

�
ie acte pe care anexat am onoare a le 

restitui. - 
      Pentru a m� achita cît mai temeinic la îns�rcinarea mea, l-am rugat pe Dl. Ioan Lapedatu 
s�-mi pun� la dispozi

�
ie unele lucr�ri pe care dînsul le are în aceasta chestiune ca fiind 

delegatul atît al On. Reprezentan
��, cît �i al guvernului pentru aranjarea acestei chestiuni cu 

guvernul maghiar, �i care crede, c� sunt importante. Mi-a promis, cum îns� nici pîn� azi nu le-



am primit, de�i am urgentat personal, redactarea acestui memoriu a întîrziat. Primind adresa 
cu No. 6/1930 din 28 Ianuarie 1930 a secretariatului, în care mi se comunic�, c� guvernul a 
încuno�tin�at pe Înalt Preasfin

�
ia Voastr�, c� solu

�
ionîndu-se cu Ungaria chestiunea optan

�
ilor, 

urmeaz� solu
�
ionarea tuturor chestiunilor referitoare la lichidarea averilor funda

�
ionale cari se 

mai g�sesc în Ungaria, deci �i al funda
�
iunei lui Gozsdu. – 

      Încheierea chestiunei optan
�
ilor �i declara

�
ia guvernului maghiar de a fi aplicat a dezbate �i trata în timp apropiat pentru a conveni asupra definitivei licvid�ri a averilor funda

�
ionale, 

cred, c� a f�cut de superflu� redactarea unui memoriu c�tre guvern cu scopul cum s-a hot�rît 
de a sugera guvernului aplicarea unor m�suri mai energice, pentru ca s� ajungem în 
posesiunea �i libera dispozi

�
iune a averilor funda

�
ionale. – 

      Între împrejur�rile astfel schimbate, cred, c� este mai util un memoriu informativ, pe care 
îl va întocmi secretariatul Reprezentan

�
ei, ca fiind în mai profund� �i detailat� cuno�tin�� a 

tuturor datelor necesare. – 
      Pentru ca îns� delega

�
ii guvernului s� fie în deplin� cuno�tin�� a cauzei privitoare la 

funda
�
iunea lui Gozsdu, g�sesc de bine s� eviden

�
iez aici unele puncte de vederi juridice �i 

date, care intereseaz� solu
�
ionarea chestiunei. – 

     1.)  Funda
�
iunea lui Gozsdu s-a întemeiat prin testamentul fericitului Emanoil Gozsdu, fost 

domiciliat în Budapesta, dat la Pesta în 4 Noemvrie 1869 �i publicat dup� moartea testatorului 
în �edin

�
a instantei judec�tore�ti competinte din Pesta la 3 Februarie 1870 sub No. 5814/1870.  

      2.)  Averea funda
�
ional� testatorul a testat-o “acelei p�r�i a Na

�
iunei române din Ungaria �i 

Transilvania, care se 
�
ine de credin

�
a r�s�ritean� ortodox�”. 

      Scopul funda
�
iunei l-a stabilit fundatorul astfel: din venitele dispozibile funda

�
ionale, se 

va acorda stipendii (burse) “acelor tineri români de religiunea ortodox�, distin�i prin purtare 
bun� �i prin talent, ai c�ror p�rin�i nu sunt în stare cu averea lor proprie s� duc� la îndeplinire 
cre�terea �i cultivarea copiilor lor”. 
      Administrarea funda

�
iunei testatorul a încredin

�
at unei reprezentan

�
e “din na

�
iunea român� 

de religiune r�s�ritean� ortodox�” compus� conform indica
�
iunilor din testament. – 

      Controlul gestiunii a încredin
�
at testatorul acelei corpora

�
iuni organice autonom� a 

na
�
iunei române, pe care testatorul spera, c� se va înfiin

�
a pe cale constitu

�
ional� ca “o 

corpora
�
iune na

�
ional�, o adunare na

�
ional�, un congres sau alt corp autonom”. 

      Va s� zic� fundatorul a testat averea sa spre crearea unei funda
�
iuni care s� formeze 

patrimoniul acelei p�r�i a Na
�
iunei Române din Ungaria �i Transilvania, care este de religia 

r�s�ritean� ortodox�, indicînd ca administratori ai averei �i dispun�tori asupra venitelor ei 
persoane, care formînd o reprezentan

��, aceasta “va primi în numele Na
�
iunei Române de 

religiunea ort.” averea funda
�
ional� “care pe lîng� o control� corespunz�toare se va pune în 

cassa mitropoliei române ortodoxe.” – 
      3.) Literele funda

�
ionale. Speran

�
a fundatorului, c� Na

�
iunea român� din Ungaria �i 

Transilvania va primi pe cale constitu
�
ional� o organiza

�
ie autonom�, nu s-a realizat, decît, c� 

s-a acordat o autonomie bisericeasc� prin Statutul organic, opera marelui contimporan al 
fericitului fundator: mitropolitul Andrei baron de �aguna. – 
      Literele funda

�
ionale întocmite de Reprezentan

�
a funda

�
iunei, au fost aprobate de c�tre 

Congresul bisericesc greco-oriental român din Ungaria �i Transilvania, ca suprema autoritate 
autonom� bisericeasc� a Na

�
iunei Române de religie ort. prin concluzul aceluia�i din 21 

Octomvrie / 2 Noembrie / 1878 No. 249 punctul 6. iar guvernul 
��rii ungure�ti le-a aprobat la 

25 Noembrie 1885 prin ministrul cultelor �i al instruc
�
iunei publice sub No. 45731/1885. – 

      Este semnificativ, c� aprobarea guvernului maghiar s-a dat cu urm�toarele observa
�
ii: 

      1.) Numirea separat� a Transilvaniei din textul literelor funda
�
ionale pe lîng� cuvîntul 

Ungaria se declar� nu numai de ilegal�, ci �i de superflu�, pentru c� în urma uniunei 
Transilvaniei cu Ungaria prin lege, sub Ungaria totdeauna sunt de a se în

�
elege �i p�r�ile 

transilv�nene. 



      2.) Elocarea capitalelor funda
�
iunii la particulari este necondi

�
ionat oprit�. 

      3.) Folosin
�
a stipendiului în str�in�tate depinde în tot cazul de la aprobarea esoperand� a 

ministerului de culte �i instruc
�
iunei publice. 

      4.) Averea funda
�
iunei la 31 Decembrie 1918 se va ar�ta punctual �i detailat. – 

      Tot astfel se va ar�ta detailat situa
�
ia averei pe dat� de 31 Decembrie 1929. Întrucît îns� o 

parte considerabil� a averei în Budapesta �i venitele lor de mai mul
�
i ani sunt re

�
inute �i 

blocate în depuneri de banc�, pe conturi curente, mai departe sunt re
�
inute �i blocate efectele, 

ac
�
iunile �i alte hîrtii de valoare care formeaz� o parte a capitalului funda

�
iunei iar conspectul 

lor nu ni s-a comunicat, trebuie ar�tat guvernului, c� toate aceste sunt re
�
inute în Budapesta în 

urma dispozi
�
iunei guvernului maghiar ministrului de culte �i de intr. publice No. 26580/1927 �i astfel Reprezentan

�
a funda

�
iunei a fost �i este împiedicat� în libera �i legala ei dispozi

�
iune �i control� asupra tuturor averilor funda

�
ionale oriunde ar fi ele. – 

      5.) Raportul de drept interna
�
ional. În tratatul de pace de la Trianon numai dou� articole 

cuprind dispozi
�
iuni cari se pot referi la chestiunea ce ne intereseaz�. – art. 249 �i 256. – 

      Aliniatul 6 din art. 249 dispune clar, c� Ungaria se oblig� a pune la dispozi
�
ia în spe

�� a 
României funda

�
iunile (a se în

�
elege averile funda

�
ionale ) întrucît ele se g�sesc pe teritoriul 

s�u. – 
      Art. 256 prevede regularea prin conven

�
iuni speciale a reparti

�
iunei bunurilor cari apar

�
in 

unor colectivit��i sau unor persoane morale publice exercitîndu-�i activitatea asupra unor 
teritoriu ce au fost împ�r�ite prin tratatul de pace. – 
      Guvernul român la 16 Aprilie 1824 a încheiat cu guvernul maghiar un acord pentru 
reglementarea afacerei ce intereseaz� funda

�
iunea lui Gozsdu. Dispozi

�
iunile acestui acord 

sunt cunoscute. Din aceste reiese, c� acordul se bazazeaz� pe ideea, c� supu�ii români, cari au 
r�mas în Ungaria sau cari au ajuns prin tratatele de pace în urma încorpor�rii unor teritorii 
apar

�
in�toare Ungariei supu�i cehoslovaci sau jugoslavi, au drept de a beneficia din 

funda
�
iunea noastr�. – 

      Se poate discuta, c� teza astfel pus� e gre�it�, deoarece fundatorul a înfiin
�
at funda

�
iunea 

trecîndu-o averea sa patrimoniului Na
�
iunei Române din Ungaria �i Transilvania �i-n folosul 

celor de religie ortodox�. Iar Na
�
iunea Român� din Ungaria �i Transilvania în unitatea ei 

etnic�, azi este trecut� �i înglobat� în Statul Român prin urmare Ungaria, f�r� nici o alt� 
discu

�
ie sau condi

�
iune, în virtutea art.-lui 249 are s� predeie întreaga avere funda

�
iunei 

Gozsdu Statului Român. – 
      Cele ar�tate la punctele 1. �i 2. din prezenta lucrare dovedesc, c� testatorul a avut 
inten

�
iunea de a transmite averea sa format� într-o funda

�
iune, în patrimoniul Na

�
iunei 

Române din Ungaria �i Transilvania ca unei unit��i etnice �i autonom� �i c� acest scop a creat 
din averea sa, funda

�
iunea. Prin urmare numai Na

�
iunea Român�, iar nu �i unii supu�i ai 

diferitelor 
��ri, între cari  s-a împ�r�it fostul teritor al regatului Ungar poate forma drept la 

aceasta funda
�
iune, cu atît mai pu

�
in pot forma celelalte 

��ri succesorale. – 
      Dealtfel art. 249 nu în

�
elege nici împ�r�irea unei funda

�
iuni, nici împ�rt��irea din venitele 

ei a supu�ilor diferitelor 
��ri, ci ordona punerea la dispozi

�
ia acelei 

��ri ai c�rei supu�i au 
devenit acei c�rora e destinat�. – 
      Dispozi

�
iunea art.-lui 256 se refer� la colectivit��i �i persoane morale publice, no

�
iuni în 

cari dup� a mea p�rere nu intr� o funda
�
iune. Acordul din anul 1924 se vede a fi bazat pe acest 

articol. – 
      Dar presupunînd, c� guvernul român dore�te a respecta principiul acceptat în acest acord 
de�i dup� ce guvernul maghiar trecînd cei doi ani prev�zu

�
i în acord, nu l-a mai respectat �i a 

interzis trimiterea venitelor averilor afl�toare în Budapesta administra
�
ii funda

�
iunei din 

România, acordul �i-a pierdut efectul, �i-n acest caz, pîn� ce se va stabili definitiv 
propor

�
iunea particip�rii la venitele anuale ale funda

�
iunei a supu�ilor din alte 

��ri, precum �i 
felul distribuirii acestor participa

�
iuni, trebuie pretins, ca guvernul maghiar s� revoace numai 



decît ordinul ministrului de culte �i al instr. publice No. 26580/1927, s� ridice oprirea 
trimiterei venitelor averei mobiliare afl�toare în Budapesta, s� recunoasc� dreptul exclusiv de 
liber� dispozi

�
iune supra acestor averi �i a venitelor lor, al reprezentan

�
ei funda

�
iunei Gozsdu, 

cu sediul la Sibiu, s� se oblige a nu împiedica libera dispunere asupra lor a acestei 
Reprezentan

�
e. – 

      Domiciliul funda
�
iunei Gozsdu fiind la Sibiu, unde este sediul principal al 

administra
�
iunei sale, urmeaz�, c� averea �i venitele acestei averi s� treac� la sediul 

funda
�
iunei. – 

      Ceea ce prive�te solu
�
ionarea definitiv� a acestei chestiuni credem: a se sus

�
ine teza, c� 

nici un alt stat �i supu�ii nici unui alt stat n-au nici un drept la aceasta funda
�
iune. – 

      În subsidiar, întrucît aceasta tez� n-ar fi acceptabil�, funda
�
iunea fiind persoan� juridic� 

indivizibil�, averea ei r�mîne indivizibil�, la liber �i excluziv� dispozi
�
iune a reprezentan

�
ei 

funda
�
iunei cu sediul la Sibiu, compus� conform testamentului �i literelor funda

�
ionale, 

încetînd orice drept de supraveghere sau control al statului, respective al suveranului sau 
guvernului maghiar, sau al oric�rei alt stat. – 
      Dreptul de suprem� supraveghere prev�zut în literele funda

�
ionale, conform dispozi

�
iunei 

testamentare �i a normelor de drept interna
�
ional, asupra Na

�
iunei Române, care îl exercit� 

conform legilor statului Român. 
       Ungaria sau statele succesorale n-au nici un alt drept fa

�� de funda
�
iune decît, c� supu�ilor 

acestor 
��ri de na

�
ionalitate român� �i de religie ortodox� român�, Reprezentan

�
a funda

�
iunei 

din venitele acesteia s� acorde stipendii (burse) la cerere, în propor
�
ia numeric� ce se va 

stabili, c� este intr� supu�ii acestor 
��ri de na

�
ionalitate român� �i românii trecu

�
i sub 

st�pînirea ��rii Române�ti. – 
      Urmeaz� deci s� se stabileasc� aceasta propor

�
ie numeric�. – 

      Trebuie�te men
�
ionat, c� n-au drept la burse acei supu�i ai 

��rilor succesorale sau ai 
Ungariei, cari de�i sunt de na

�
ionalitate român�, apar

�
in unei biserici ortodoxe neromân�, fie 

maghiar�, fie sîrbeac� sau de alt� limb�. – 
      Acest postulat al nostru se bazeaz� pe testamentul fundatorului, din dispozi

�
ia c�ruia 

reiese, c� testatorul numai pe tinerii de religie ortodox� român�, adec� apar
�
in�tori bisericei 

ortodoxe român� voia s�-i împ�rt��easc� în bursele din venitele funda
�
iunei. Mai departe se 

bazeaz� acest postulat pe principiile autocefalit��ii �i a na
�
ionalit��ii recunoscute în biserica 

r�s�ritean� �i pe cari fondatorul le-a exprimat clar în testamentul s�u. – 
      Statelor interesate nu li se poate recunoa�te alt drept decît cel mult a li se comunica în tot 
anul starea averilor funda

�
ionale �i a venitelor f�r� ca s� aib� vreun drept de control sau de 

supraveghere, mai departe n-au dreptul a cere estraderea din venite a acelei p�r�i care urmeaz� 
a fi distribuit� ca burse supu�ilor lor în propor

�
ie numeric�. Aceste p�r�i se vor distribui în tot 

anul în cadrele cererilor de stipendii de c�tre Reprezentan
�
a funda

�
iunei c�rei i se recunoa�te 

dreptul de a aprecia fiecare  cerere individual în cadrele prevederilor testamentale sau ale 
literelor funda

�
ionale. - 

      Asupra diferen
�
ei ce ar r�mîne din cota parte cuvenit� supu�ilor unui stat, din cauza 

cererilor mai pu
�
ine sau neîncuviin

�
area cererilor pîn� la suma cotei, Reprezentan

�
a dispune 

liber. – 
      Toate aceste postulate le are Reprezentan

�
a funda

�
iunei lui Gozsdu în baza principiului 

unit��ii �i a indivizibilit��ii funda
�
iunei, în baza dispozi

�
iei din art. 249 al tratatului de pace �i-

n baza prevederilor actului de fondare (testament) care n-a în
�
eles decît o Reprezentan

�� �i n-a 
admis amestecul nici unui alt organ în distribuirea burselor. – 
      6.) Guvernul maghiar prin comisariatul s�u al afacerilor românilor din Ungaria, cu adresa 
No. 109/1927 din 20 Aprilie 1927 a comunicat încredin

�
atului din Budapesta al 

Reprezentan
�
ei ordinul ministrului de culte �i instr. publice dat în conven

�� cu pre�edintele 
consiliului de mini�tri, No. 26580/92 prin care enun

�
înd, c� dreptul de dispunere al 



Reprezentan
�
ei din Sibiu a funda

�
iunei Gozsdu asupra venitelor �i valorilor mobiliare afl�toare 

în Ungaria a încetat pe data de 4 Dembrie 1926 hot�re�te ca toate dispozi
�
iunile ce se vor ar�ta 

necesare în chestiunile (afacerile) funda
�
iunei le va lua prin acest comisar guvernial. – 

      M�sura aceasta a guvernului maghiar este total� negare a tuturor drepturilor noastre 
asigurate în Tratatul de pace, în actul de fondare �i este egal� cu o confiscare. Aceasta m�sur� 
este rezultatul concilian

�
ei guvernului român manifestat� la încheierea acordului din anul 

1924. – 
      Noi credem, c� pîn� ce guvernul maghiar nu va revoca aceasta dispozi

�
ie �i nu va 

recunoa�te dreptul exclusiv de libera dispozi
�
iune asupra tuturor averilor atît imobile cît �i 

mobile a tuturor venitelor lor afl�toare în Ungaria a reprezentan
�
ei din Sibiu, nu se poate intra 

în nici o tratativ� �i trebuie�te pus în vedere guvernului maghiar aplicarea procedurilor, 
sanc

�
iunilor pe cari ni le asigur� diferitele tratate �i conven

�
iuni, precum �i a retorziunei. – 

      7.) Noi cerem ca s� se stabileasc�  �i s� se exprime clar în acordul ce se va încheia, ca 
pentru satisfacerea obliga

�
iunei statului ungar din art.249 al tratatului de Trianon, guvernul 

maghiar pune la libera dispozi
�
iune a reprezentan

�
ei din Sibiu a funda

�
iunei Gozsdu toate 

averile imobiliare �i mobiliare, valorile, ac
�
iunile, hîrtiile de valoare, cupoanele, dividendele 

lor, banii administra
�
i în diferitele b�nci din Budapesta �i Ungaria, fie ca depuneri, fie pe 

conturi curente, fie sub orice titlul, venitele lor de pîn� acum �i-n viitor. – 
      mai departe c� se ridic� interdic

�
iunea prev�zut� în art. 2. al acordului din 16 Aprilie 1924 

de negrevare �i neînstr�inare a imobilelor afl�toare în Ungaria �i 
      s� se esprim�, c� Reprezentan

�
a le poate înstr�ina, ipoteca sau gaja liber aceste averi 

      �i c� orice sume de bani provenite din orice opera
�
ie supra acestor averi, sau orice valori le 

poate aduce în România f�r� nici o restric
�
iune, liber de orice tax� sau alte competin

�
e, decît 

numai impozitele aferente dup� acele averi c�tre statul maghiar sau comun�. – 
      Aceste sunt Înalt Preasfin

�
ite P�rinte dup� modesta mea p�rere desideratele pe cari trebuie 

s� le avem în solu
�
ionarea chstiunei ce ne intereseaz�. – 

      V� rog primi
�
i expresiunea celor mai profunde sentimente de reverin

�� ce vi le p�strez 
       Sunt al Prea Sfin

�
iei Voastre umilit fiu 

                                                                                Nicolae Zigre 
 
[Pavel Cherescu, Un umanist român. Emanuil Gojdu (1802-1870), Bucure�ti, 2002, 
p.151-159] 
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ACORD 
 
      Între Ungaria, reprezentat� prin Excelen

�
a Sa Baronul Koranyi, delegat la Conferin

�
a de la 

Haga �i la Conferin
�
a de la Paris, �i România, reprezentat� prin Excelen

�
a Sa dl Titulescu, 

delegat la Conferin
�
a de la Haga �i la Conferin

�
a de la Paris, a intrevenit urm�torul Acord: 

      În scopul de a regula definitiv afacerile interesînd Funda
�
iunea “Gojdu” �i sub rezerva 

punerii în vigoare a Acordurilor relative la obliga
�
iunile Tratatului de la Trianon, semnate la 

Paris, azi 28 apr. 1930, Guvernul Ungar se angajeaz� a începe cu Guvernul Român 
negocia

�
iuni directe cel mai tîrziu în timp de o lun� cu începere de la sus-zisa punere în 

vigoare. 
      Aceste negocia

�
iuni vor avea loc în România, la Sibiu. 

      Dac� aceste negocia
�
iuni nu ar ajunge, într-un termen de �ase luni, la un acord definitiv, 

fiecare din cele dou� Guverne va avea dreptul de a se adresa, pe cale de cerere, Curtei 
Permanente de Justi

�
ie Interna

�
ional�, pentru ca aceasta din urm� s� stabileasc�, sub form� de 



regulament definitiv al afacerilor interesînd Funda
�
iunea “Gojdu”, acordul definitiv pe care 

cele dou� p�r�i se angajeaz� s�-l accepte. 
      Acest Acord este asimilat celor din art. 2 al Acordului nr. 1 semnat ast�zi. 
      Drept care, plenipoten

�
iarii sus-men

�
iona

�
i au semnat prezentul Acord ast�zi 28 apr. 1930, 

la Paris. 
PROIECT DE LEGE 

pentru 
ratificarea acordului semnat la Paris, la 28 apr. 1930, între Guvernul Român �i Guvernul 
Ungar, referitor la Funda

�
iunea “Gojdu” 

 
Expunere de motive 

      Odat� cu Acordurile referitoare la obliga
�
iunile Tratatului de la Trianon, semnate la Paris, 

la 28 apr. 1930, România a încheiat cu Ungaria un Acord referitor la Funda
�
iunea “Gojdu”. 

      Prin acest Acord, Guvernul Ungar se oblig� a începe cu Guvernul Român negocia
�
iuni 

directe la Sibiu, cel mai tîrziu în timp de o lun� de la punerea în vigoare a Acordurilor 
referitoare la obliga

�
iunile Tratatului de la Trianon din 28 apr. 1930. 

      Dac� în termen de 6 luni aceste negocia
�
iuni nu ajung la un acord definitiv, fiecare din 

Guvernele contractante va avea dreptul s� se adreseze Cur
�
ii permanente de Justi

�
ie 

Interna
�
ional� de la hga, pentru ca aceasta s� stabileasc� sub form� de reglement definitive al 

afacerilor interesînd Funda
�
iunea “Gojdu”, acordul definitiv pe care cele dou� p�r�i 

contractante se angajau s�-l accepte. 
      Am onoare a supune Parlamentului acest Acord semnat la 28 apr. 1930 �i v� rog a-i da 
aprobarea. 
Ministru de Externe, G. G. Mironescu 

PROIECT DE LEGE 
      Art. Unic. – Guvernul este autorizat a ratifica �i a face s� se execute Acordul semnat la 
Paris, la 28 apr. 1930, între Guvernul Român �i Guvernul Ungar, referitor la Funda

�
iunea 

“Gojdu”. 
 
[Cornel Sigmirean, Aurel Pavel, Funda� ia “Gojdu” 1971-2001, Târgu Mure�, 2002, 
 p.195-196.] 
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CONSILIUL JURIDIC �edin�a din 22 Aprilie 1932. 
AVIZ No. 45 

 
      Luînd în cercetare chestiunea de a se �ti care ar putea fi riscurile unei eventuale cereri la 
Curtea Permanent� de Justi

�
ie Interna

�
ional� în scopul de a se ajunge la un acord definitiv cu 

Ungaria în chestiunea Funda
�
iunii Gojdu, Consiliul Juridic emite urm�torul: 

AVIZ 
      Prin acordul dintre Ungaria �i România, semnat la Paris la 28 Aprilie 1930 se prevede c�, 
dac� într-un termen de �ase luni, nu se ajunge între cele dou� ��ri la un acord definitiv asupra 
aranj�rii afacerilor interesînd Funda

�
ia Gojdu, fiecare din Guvernele acestora “va avea dreptul 

de a se adresa, pe cale de cerere, Cur
�
ii permanente de Justi

�
ie Interna

�
ional� pentru ca aceasta 

s� stabileasc� sub form� de regulament definitiv al afacerilor interesînd Funda
�
iunea Gojdu, 

acordul definitiv pe care cele dou� p�r�i, se angajeaz� s�-l accepte”. 
      Din punct de vedere al competin

�
ei, Curtea Permanent� de Justi

�
ie Interna

�
ional�, conform 

art. 36 �i 38 din Statutul s�u are c�derea, ca aplicînd textele Tratatului de la Trianon �i 



acordului susmen
�
ionat din Paris s� stabileasc� bazele unui acord definitiv �i s� impun� 

p�r�ilor regulamentul definitiv al chestiunilor interesînd Funda
�
iunea Gojdu. – 

      În fond, cum rezult� din dosar, chestiunile în litigiu între Ungaria �i România, care au 
motivat manevrele dilatorii ale Ungariei �i au f�cut ca timp de 12 ani s� nu fie executat� 
obliga

�
ia categoric� a Ungariei de a pune Funda

�
iunea Gojdu la dispozi

�
ia României par a fi 

dou�: 
      a) Preten

�
iunea Ungariei de a condi

�
iona acordul relativ la Funda

�
iunea Gojdu de 

restituirea unor anume bunuri, foste ale unor asocia
�
ii sau comunit��i ungare, r�mase în 

România �i aflîndu-se ast�zi în st�pînirea Statului român (Sanatoriul Elisabeta Maria din Cluj, 
Orfelinatul Terezian din Sibiu, Propriet��ile Societ��ii Sf. Ladislau din Bucure�ti, etc). 
      b) Cererea Ungariei ca supu�ii unguri, de origine etnic� român� �i de confesiune ortodox� 
r�ma�i în Ungaria s� beneficieze �i ei de Funda

�
iune �i în acest scop bunurile Funda

�
iunii s� 

fie repartizate între Ungaria �i România. 
      Art. 249, al 6 al Tratatului de la Trianon, prevede c� funda

�
iunile de orice fel, înfiin

�
ate 

sau create în fostul regat al Ungariei �i destinate supu�ilor acesteia, vor fi puse de Ungaria, 
întrucît aceste funda

�
iuni se g�sesc pe teritoriul s�u, la dispozi

�
iunea Puterii Aliate sau 

Asociate ai c�rei  supu�i sunt acum în zisele persoane sau vor deveni supu�i, în urma 
dispozi

�
iunilor Tratatului de la Trianon, în starea în care se g�seau acele funda

�
iuni la data de 

28 Junie 1914, 
�
inîndu-se seam� de pl��ile f�cute în mod regulat pentru scopul funda

�
iei. 

      Aceast� dispozi
�
ie a Tratatului oblig� în mod indiscutabil Ungaria la restituirea funda

�
iunii 

Gojdu. Ea a fost consacrat� prin acordul de la Bucure�ti din 16 Aprilie 1924, cît �i prin 
acordul de la Paris din 28 Aprilie 1930, �i intr� �i în prevderile art. 2 ale Acordului I de la 
Paris. 
      Este de examinat, dac� acest drept indiscutabil, poate fi supus la limita

�
iuni sau condi

�
iuni 

cu ocazia stabilirii acordului definitiv privitor la Funda
�
iunea Gojdu. 

      a) Guvernul Ungar pune ast�zi ca condi
�
iune a unui aranjament definitiv restituirea unor 

anumite bunuri c�tre asocia
�
iile sau comunit��ile, care le-au posedat înainte de încheierea 

Tratatului de la Trianon. O asemenea  preten
�
iune nu este admisibil�. Nici Tratatul de la 

Trianon, nici acordul de la Bucure�ti din 1924, nici acordul de la Paris din 1930 nu fac 
men

�
iune despre o asemenea conexitate între chestiunea Funda

�
iunii Gojdu �i chestiunea 

bunurilor mai susamintite. Din dosarul Ministerului Afacerilor Str�ine privitor la Funda
�
iunea 

Gojdu reiese c� abia în 1927, Guvernul Ungar a ridicat pentru prima oar� o asemenea 
chestiune. În cursul dezbaterilor de la Haga în ianuarie 1930, nici Contele Bethlen, �eful 
delega

�
iunii ungare, nici alt delegat al Ungariei n-au f�cut o asemenea rezerv� sau pus o 

asemenea condi
�
iune. Cînd în 1925 �i 1926 s-au pus la dispozi

�
ia Comisiunii administrative 

din Sibiu a Funda
�
iunii, veniturile ac

�
iunilor �i imobilelor din Budapesta, Guvernul maghiar 

nu s-a gîndit un singur moment s� cear� restituirea bunurilor de mai sus. 
      Este deci evident c� acordul de la Paris prive�te exclusiv Funda

�
iunea Gojdu �i pare greu 

de conceput ca pe temeiul lui Curtea permanent� s� poat� examina alt� chestiune decît aceia a 
acestei Funda

�
iuni. 

      b) Din discu
�
iunile, care au avut loc pîn� în prezent între delega

�
ii maghiari �i români, 

reiese c� guvernul ungar, sub cuvîntul c� au mai r�mas în Ungaria actual� români de 
confesiune greco-orintal�, are preten

�
iunea s� re�in� o parte din bunurile Funda

�
iunii Gojdu 

spre a le destina sus-numi
�
ilor români r�ma�i în Ungaria. Aceast� preten

�
iune s-ar ridica pîn� 

la propor
�
ia excesiv� de o treime din bunurile funda

�
ionale. O asemenea cerere a Guvernului 

maghiar apare îns� ca lipsit� de orice fundament. 
      Într-adev�r din testamentul lui Gojdu reiese c� Funda

�
iunea este destinat� “acelei p�r�i a 

na
�
iunei române din Ungaria �i Transilvania. Care se 

�
ine de credin

�
a r�s�ritean� ortodox�”. 

Prin aceste cuvinte se în
�
eleg românii din Ardealul propriu zis �i cei “din p�r�ile ungurene” 

adic� cei cuprin�i între Mun
�
ii Apuseni ai Ardealului �i fluviul Tisa, împreun� bineîn

�
eles cu 



românii b�n��eni. În aceste regiuni tr�iesc ast�zi în urma Tratatelor de pace aproape to
�
i 

românii de dincolo de Carpa
�
i. 

      Între frontierele Ungariei actuale a r�mas un num�r insignifiant de români. Dup� îns��i 
statisticele oficiale ungare, pe teritoriul de azi al Ungariei se afl� abia 28.502 români (dup� 
statistica din 1910) �i 23.760 (dup� statistica din 1920), iar dup� confesiune 61.460 greco-
orientali (în 1910) �i 50.990 greco-orientali (în 1920). Dac� �inem seama c� printre cei 23.760 
de români ai statisticei din 1920, pot fi �i greco-catolici vedem c� num�rul românilor 
ortodoc�i din Ungaria, dup� îns��i statisticele maghiare se ridic� la circa 20.000 de oameni. A 
pretinde o treime din Funda

�
iunea Gojdu pentru 20.000 de oameni �i a l�sa dou� treimi 

milioanelor de români ortotoxi din Ardeal, arat� exagerarea �i netemeinicia preten
�
iunii 

Guvernului maghiar (raportul Stârcea No. 1742 din 10 Aprilie 1925). 
      Dac� examin�m reparti

�
ia teritorial� a burselor acordate de Funda

�
ia Gojdu timp de o 

jum�tate de secol (cf. Analele Funda
�
iunii Gojdu) constat�m c� totalitatea acestor burse sunt 

acordate la mii de studen
�
i originari din comune afl�toare ast�zi pe teritoriul românesc. 

      Dac� în fapt, teza ungar� se prezint� într-o lumin� atît de pu
�
in favorabil�, ea nu este 

conform� nici cu Tratatele �i Acordurile interna
�
ionale. 

      Funda
�
iunea Gojdu nu este într-adev�r dintre acele Funda

�
iuni “comune”, care trebuiau 

repartizate între diferitele State succesorale. Ea este o Funda
�
iune pur româneasc�, care nu are 

a fi împ�r�it� cu nimeni. Î�i are sediul la Sibiu. Este condus� de o reprezentan
�� prezidat� de 

Mitropolitul ortodox din Sibiu, �i comous� din episcopii românii ortodoc�i din Transilvania, 
Banat �i p�r�ile ungurene �i de trei mireni. De cînd exist� Funda

�
iunea reprezentan

�
a a fost 

compus� exclusiv din romîni din teritoriile ast�zi române�ti. Caracterul românesc indiscutabil 
reiese de altfel clar din chiar inten

�
iunile testatorului, care în punctul q) al testamentului s�u 

prevede ipoteza cînd “în na
�
iunea român� se va înfiin

�
a pe cale constitu

�
ional� o corpora

�
iune 

na
�
ional�, o adunare na

�
ional�, un congres, sau alt corp autonom”. În acest caz reprezentan

�
a 

Funda
�
iunii va supune socotelile spre aprobare aceslui corp autonom. Pîn� atunci socotelile 

vor fi supuse numai publicului, pe cale de publica
�
iuni, care pe lîng� foaia oficial� a Statului, 

trebuie f�cute în 3 foi române�ti mai r�spîndite. 
      În aceste condi

�
iuni pare indiscutabil c� Funda

�
iunea Gojdu destinat� supu�ilor unguri – 

de origine etnic� români �i de confesiune ortodox� – deveni
�
i ast�zi români, trebuie pus� la 

dispozi
�
ia României, conform art. 249 al. 6 din  Tratatul de la Trianon, în starea în care se 

g�sea la data 28 Julie 1914, prin urmare în integralitatea ei. 
      Nu credem c� este cazul, în ce prive�te Funda

�
iunea Gojdu la aplicarea art. 256 al 

Tratatului de la Trianon. 
      Acest articol prevede într-adev�r reparti

�
iunea bunurilor care apar

�
in unor colectivit��i sau 

unor personae morale publice, a c�ror activitate se exercit� asupra unor teritorii împ�r�ite prin 
Tratatul de la Trianon. 
      În primul rînd Funda

�
iunea Gojdu, nu este o persoan� moral� public�, ci o persoan� 

juridic� de utilitate public�, întrucît crearea ei este opera unei ini
�
iative private �i activitatea ei 

are în vedere numai o anumit� categorie a publicului, pe români ortodoc�i, afla
�
i pe un anume 

teritoriu. Art. 256 a avut desigur în vedere persoanele morale publice propriu zise; jude
�
e, 

comune, etc, c�ci într-altfel textul ar fi enumerat �i persoanele juridice de utilitate public�, 
stabilimentele de utilitate public�, etc, care constituie categorii administrative bine 
determinate. 
      În al doilea rînd, nu se poate vorbi de împ�r�irea prin Tratatul de la Trianon a teritoriilor, 
pe care Funda

�
iunea Gojdu î�i exercit� activitatea. Testatorul cînd a întemeiat Funda

�
iunea 

care-i poart� numele, a avut în vedere c� de ea s� beneficieze “na
�
iunea român� “ adic� acea 

parte a popula
�
iei române�ti de peste Carpa

�
i, care tr�ie�te în mase compacte. Dac� cele cîteva 

mii de români r�zle
�
i r�ma�i în Ungaria ar fi �i ei “na

�
iunea român�” desigur Tratatul de la 

Trianon i-ar fi atribuit României �i nu i-ar fi l�sat în Ungaria. 



      În orice caz chiar, dac� ar putea fi vorba de reparti
�
ia avantajelor Funda

�
iunei Gojdu între 

Ungaria �i România, aceasta nu s-ar putea face pe baza altui criteriu, decît acel al num�rului 
respectiv al românilor ortodoc�i r�ma�i în cele dou� teritorii. În cazul acesta Funda

�
iunea �i-ar 

putea lua obliga
�
ia c� din veniturile sale s� dea num�rul propor

�
ional de burse românilor 

ortodoc�i r�ma�i în Ungaria. Dar în nici un caz nu poate fi vorba de reparti
�
ia îns��i a 

bunurilor unei Funda
�
iuni române�ti, care formeaz� conform voin

�
ei fundatorului, un tot 

indivizibil, administrat de o reprezentan
�� româneasc�, dup� norme precise impuse de testator. 

      O asemenea interpretare se pare atît de adev�rat�, încît Guvernul ungar pîn� în ultimul 
timp n-a pus niciodat� chestiunea reparti

�
iei bunurilor Funda

�
iei Gojdu. O asemenea idee nu 

se g�se�te nici în acordul din 1924, nici în cel din 1930, nici n-a f�cut obiectul dezbaterilor de 
la Haga, de�i fiind esen

�
ial�, ea ar fi trebui s� fie principalul obiect al ziselor acorduri �i 

discu
�
iuni. 

      Preten
�
iunile ungare apar ca simple manevre dilatorii destinate a ob

�
ine avantaje, pe care 

nimic nu le legitimeaz�. 
      De aceea Consiliul Juridic este de p�rere c� în cazul cînd Conferin

�
a destinat� a ajunge la 

un acord definitiv asupra Funda
�
iunii Gojdu nu duce grabnic la rezultatul dorit este locul c� 

Guvernul român s� uzeze de dispozi
�
ia acordului de la Paris din 28 Aprilie 1930 cerînd Cur

�
ii 

Permanente de la Haga s� fac� reglementul definitiv al chestiunii, pe care cele dou� p�r�i se 
oblig� a-l accepta. Teza româneasc� pare prea bine întemeiat� pentru ca o eventual� 
interven

�
ie a Cur

�
ii de la Haga în chestia Funda

�
iunii Gojdu s� nu pun� cei mai mul

�
i sor

�
i de 

izbînd� de partea Statului Român. 
 
                 ss. Al. Ottulescu 
                  “   C. Stoicescu 
                  “   N. Raicovicianu 
                  “    I. Lugo�ianu 
                                                                           Secretarul Consiliului Juridic 
 
[Pavel Cherescu, Un umnaist roman. Emanuil Gojdu (1802-1870), Bucure�ti, 2002,  
p.160-166] 
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Külügyminisztériumi feljegyzés 
 
                                                                           Tárgy: Gozsdu alap bukaresti tárgyalása. 

 
I.számú feljegyzés 

 
      A magyar delegáció Bukarestbe érkezésekor a múlt októberi budapesti tárgyalásokhoz és 
az azoktól számított történtekhez (Lapedatu-Pataky-féle megbeszélések) viszonyítva azzal a 
teljesen megváltozott helyzettel találta magát szemben, hogy a román kormány a magyar 
ellenkövetelések ( 1. kolozsvári Vörös Kereszt ingatlan, 2.  nagyszebeni r. kath. Teréz 
Árvaház elfoglalva tartott szárnya, 3. Háromszéki Tanalap és a 4. bukaresti Cuza-Voda utcai 
iskolatelek ) kérdésében tárgyalt Lapedatut és illetve álláspontját desavuálta. Argentoianu 
pénzügyminiszter Ottescu belügyi államtitkár jelenlétében a magyar bizottság elnökével, Egry 
Aurél fels�házi taggal kifejezetten is közölte május 24-én, hogy a párizsi egyezmény 
értelmében csupán a Gozsdu alapra vonatkozó tárgyalások folytatásáról lehet szó Bukarestben 
és a romány kormány csak esetlegesen tehetné, de teljesen függetlenül a Gozsdu ügyt�l, 
mérlegelés tárgyává a magyar ellenköveteléseket. 



      A két bizottságnak május 25-ére kit�zött együttes üléséig a fenti helyzet változást nem 
szenvedvén,  a magyar delegáció a Bukarestre táviratilag megjelentett azzal a szándékkal 
készült a konferencia asztalhoz leülni, hogy jegyz�könyve fogja foglaltatni elnökének azon 
deklarációját, hogy tekintettel a román kormánynak ez id�szerinti álláspontjára azon 
kérdésekre vonatkozóan, amelyeknek rendezése megkönnyitené a Gozsdu alapot illet� 
ügyeknek tranzakcionális megoldását, a magyar delegáció kénytelen ezen új helyzetr�l 
kormányának jelentést tenni és jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy a tárgyalásokat 
folytassa. 
      Ezen el�zmények után és kilátások mellett a két delegációnak összeülése el�tt a bukaresti 
külügyminisztérium Sevrétaire Général-ja, Filality fogadta az egész magyar delegációt 
Lapedatu volt miniszternek és a külügyminisztérium jogtanácsosának, Raicoviceanunak 
jelenlétében. Ez alkalomból Egry Aurél feltárta Filality el�tt a megváltozott helyzetet és 
annak a magyar delegációra jelentkez� konzekvenciáit, jelezte továbbá, hogy a premisszák 
megváltozván a magyar bizottság ezid�szerint érdemben, kormányának informálásra és 
utasításainak kikérése el�tt, Bukarestben tovább nem tárgyalhatna és végül kiemelte, hogy 
kezdett�l fogva Gozsdu ügy kérdésében egy gyakorlati megoldás kerestetett mindkét részr�l 
és a magyar delegáció kész a Gozsdu alapot illet�en kevésbé merev jogászi álláspontot 
elfoglalni, feltéve, hogy legalább bizonyos számú magyar ellenkövetelések román részr�l is 
honoráltatni fognak. Bárha a bukaresti külügyminisztérium el�bb említett jogi tanácsad�ja 
er�sen igyekezett a két témakörnek bár csupán id�beli junctimja ellen is protesnálni, Filality 
külügyi államtitkár odanyilatkozott és illetve nyilatkozatát legalábbis olyan értelm�nek 
állította be, hogy megértéssel viseltetik a magyar delegációnak célkit�zése iránt, de mivel sem �, sem pedig csak néhány óra mulva Bukarestbe visszatér� Ghika herceg, az ellenkövetelések 
minémüségér�l tájékozva nincsenek, némi id�haladékot kér, hogy a magyar ellenkövetelések 
anyagát és illet�leg az azok megvizsgálására már korábban kiküldött hármas román bizottság 
(tagjai Lapedatu és Raicoviceanu is) vonatkoz� korábbi jelentéseit megismerehessék és azok 
tekintetében az összkormány állásfoglalást kieszközöljék. A Filalitynél való megbeszélésen 
román részr�l történt az a bevallás, amely szerint a magyar ellenkövetelések kérdésében 
felvett megbeszélések anyagának megvizsgálására az érdekelt román minisztériumok részér�l 
egy külön háromtagú bizottság is alakíttatott és annak jelentése az érdekelt miniszterek el�tt 
fekszik, meger�sítette a magyar delegációt ama Budapestre jelentett szándékában és illet�leg 
az elutazása el�tt kapott kormányinstrukcióknak oly értelm� végrehajtásában, hogy a 
kisebbségi matéria körébe tartozó bizonyos kérdések rendezését tovább is változatlanul 
kívánja és azoknak a Gozsdu ügyre vonatkozó megbeszélésekkel kapcsolatos tárgyalását 
tovább forszírozza. 
      Filality követ azzal vált meg a delegációtól, hogy Ghika külügyminiszternél a kérdést s 
illet�leg Egry Aurélnak vagy esetlegesen a magyar delegációnak is fogadását el�készíti és 
május 26-án délre kit�zött együttes ülésig a magyar delegáció elnökével érintkezést fog 
keresnei. 
      Bukarest, 1932. május hó 25-én. 
                                                                             Feljegyezte: Szet-Istvány 
 

II. számú feljegyzés 
 
      A magyar és román bizottságnak május 26-ára kit�zött együttes ülését megel�z�en Ghika 
külügyminiszter fogadta a magyar delegáció vezet�jét. Ez alkalommal a megel�z� napon a 
külügyminisztérium f�titkárával folytatott beszélgetésének gondolatmenetét követve Egry 
Aurél egyrészt rámutatott Ghika herceg el�tt arra, hogy a Gozsdu alap éppen úgy, mint a 
magyar ellenkövetelések objektivumai viszonylag nem jelentenek nagy vagyoni értékeket, 
másrészt pedig hangsúlyozta azt is, hogy a magyar delegáció jogi álláspontjának 



merevségéb�l csak már megjelölt ellenköveteléseinek egyidejüleg román részr�l történ� 
honorálása mellett engedhetne és kereshetné továbbra is a Gozsdu ügy tekintetében a 
gyakorlati megoldást. A román külügyminiszter a magyar delegáció vezet�jének való 
válaszában az adott helyzetben az érdemleges tárgyalásnak elhalasztását szuggerálta, 
azonkívül elejtette, hogy az ügyben beszélnie kell a magyszebeni metropolitával is éspedig 
amiatt is, mert a hágai Cour elé menetel jelent�s költségekkel járna. 
      A két delegációnak együttes ülésén, amely a fenti beszélgetést folytatólag tartatott, a 
magyar delegáció vezet�je felolvasta a jegyz�könyvbe foglalni kívánt azt a nyilatkozat-
tervezetét, amely szerint tekintettel a román kormánynak ujonnan elfoglalt álláspontjára 
bizonyos kérdéseket illet�en, amelyeknek rendezése megkönnyitené a Gozsdu alapot illet� 
ügyeknek egyezségi megoldását, és amely kérdések az említett alap ügyeivel párhuzamosan 
tárgyaltattak, a magyar delegáció kénytelen kormányának jelentést tenni és jelenleg a 
tárgyalásokat nem folytathatja. 
      Hosszabb külön tanácskozás után Lapedatu a delegáció nevében kijelentette, hogy 
amennyiben a magyar delegáció velük megismertetett nyilatkozatából kihagyná a magyar 
ellenköveteléseknek a Gozsdu alap ügyeivel eddigi párhuzamos tárgyalására való utalást és 
illet�leg mondatrészt, úgy a román delegáció nem tenne ellennyilatkozatot. 
      Minthogy a román ellenyilatkozat tervezete kiemelni kívánta, hogy a román delegáció a 
Gozsdu ügyön kívül semmi más kérdést nem tárgyalt és hogy ilyesmire megbízása sem volt s 
illetve csupán Lapedatu volt hajlandó a magyar delegáció elnökének kérésére személyszerint 
foglalkozni bizonyos kérdésekkel, amelyek a Gozsdu alappal semmi összefüggésben 
nincsenek és prezentálta kormányának a magyar delegáció elnökének azt a kívánságát, hogy 
ezek a kérdések a Gozsdu üggyel egyidejüleg oldassanak meg, a román kormány azonban 
nem óhajt a kérdésekkel foglalkozni és a Gozsdu ügynek külön tárgyalását kívánja: a magyar 
delegáció nevében annak elnöke hozzájárult ahhoz, hogy nyilatkozatából az el�bb megjelölt 
mondatrészt elhagyja, annál is inkább, mert annak esetleges feláldozásával már el�re számot 
vetett. 
       E magyar szempontból igen el�nyös megoldás azonban felborult a román delegációban 
résztvev� Raicoviceanunak magatartásán, aki elnökével szembehelyezkedve a nyílt ülésen 
er�szakolta a román ellennyilatkozatnak a jegyz�könyve való felvételét, azzal a nyilvánvaló 
céllal, hogy az általa szövegezett ellennyilatkozattal a tárgyalásoknak végleges megszakítását 
provokálja és ezzel egyúttal azt is, hogy a Gozsdu ügy a hágai Cour elé kerüljön. Jelei 
mutatkoztak annak, hogy az ügyvéd Raicoviceanu-t, aki Titulescu-nak kreatúrája és 
bizalmasa, ebben az irányban a Cour el�tti szerepléssel bizonyos személyes ambiciók is 
hevítik. 
      A tárgyalásoknak ebben a holtpontra jutott és órákat igénybevett stádiumában a magyar 
delegáció megállapította, hogy a román delegációt tanácskozási helyiségében felkereste a 
külügyminisztérium Sécrétaire Général-ja, Filality követ és azt követ�en történt, hogy 
Lapedatu azzal a közvetít� ajánlattal kereste fel a magyar delegáció vezet�jét, hogy deklaráció 
tételét�l mindkét bizottság tekintsen el és minden megindokolás nélkül a felveend� 
jegyz�könyvbe csupán annyi foglaltassék be, hogy a két delegáció megállapodott saját 
kormányának a május 31-én lejáró határid�nek ujbóli meghosszabítását javasolni. 
      A magyar delegáció ezt a megoldást elfogadta. Ilyképen a tárgyalások Bukarestben éppen 
a magyar ellenkövetelések tekintetében kezdett�l fogva felállított junktimnak román részr�l 
er�szakolt kikapcsolása miatt most félbeszakadtak – amely megszakításra a magyar 
delegációnak a Bukarestben talált helyzetr�l táviratilag tett jelentése után és javaslatához 
képest utasítása is volt -, a tárgyalásoknak ez az abbahagyása azonban nem jelent végleges 
szakítást, ami az ügynek a hágai Cour elé való terelését jelentette volna és amely 
fordulatvételt magyar részr�l egyel�re még és a lehet�séghez képest kerülni kivánunk. 
      Bukarest, 1932. május hó 27-én. 



                                                                            Feljegyezte: Szent-Istvány 
 
[Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökségi Iratok, K 28 406-M.E.-1934/B/1504] 
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M á s o l a t 
 
Az 1 korona bélyeggel ellátott eredetir�l. – 
Minden eshet�ségre elkészülve ép testtel és ép lélekkel halálom esetére, összes meglev� vagy 
leend� bármi vagyonomra és kint lev� követelésemre nézve Dürr Ödönné szül. Dumtsa 
Mariska unokahugomat nevezem ki egyedüli és általános örökösömnek.-------------------------- 
E hugomat illeti meg azon Pesti Hazai Els� Takarékpénztár Egyesületi részvényeknek általam 
netán fel nem vett szelvényeinek értéke is, amelyek néhai els� férjem Méltóságos Gozsdu 
Manó úr alapítványának tisztelt Tel. Cz. Képviseletével kötött egyezményem folytán engemet 
életem fogytáig illet. Nevezett örökösömet kérem fel ill� eltemetésemr�l gondoskodjék – 
kötelezettségeimet egyeze ki és háztartásomat bontsa fel – minden többiben megbeszélésünk 
szerint járjon el.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Netalán korábbi kelettel ellátott és valahol elfekv� egyéb végintézkedésemet ezennel hatályon 
kívül helyezem és érvénytelennek jelentem ki.--------------------------------------------------------- 
Ezen végakaratomat sajátkez�leg írtam és aláírtam.--------------------------------------------------- 
Kelt Budapesten 1911 máj. 6-án. özv. Nemeshegyi Józsefné szül. Dumtsa Melánia el�bb férj. 
Gozsdu Manóné.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alulírottak, mint e célra felkért egyszerre és együtt jelen volt végrendeleti tanúk sajátkez� 
aláírásunkkal bizonyítjuk, hogy az általunk személyesen ismert özvegy Nemeshegyi Józsefné 
el�bb férjezett Gozsdu Manóné született Dumtsa Melánia úrn� /: lakik Budapest, VI. ker. 
Teréz körút 27 sz. a.:/ ép testtel és lélekkel együttes jelenlétünkben kijelentette, hogy ezen 
okirat az � végakaratát tartalmazza, azt � sajátkez�leg írta és együttes jelenlétünkben 
sajátkez�leg aláírta.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Kelt Budapesten 1911 évi május hó 6 napján. Gabriel Ferenc s.k. mint végrendeleti tanú Staub 
Károly s.k. mint végrendeleti tanú.----------------------------------------------------------------------- 
Pk. 8020/4-1913. sz. Ezen végrendelet a budapesti VI. ker. kir. Járásbíróság el�tt 
kihirdettetett. Budapesten 1913. március 13-án Szpevák s.k. jegyz�. 
Ezen másolat a budapesti közp. Kir. Járásbíróságnál örzött s a volt budapesti VI. ker. kir. 
Járásbíróság el�tt kihirdetett 1 korona bélyeggel ellátott eredetivel szószerint egyez�. 
Budapest, 1931 december 2-án. 
A budapesti központi kir. Járásbíróság. 
                                                               P.H. 
 
[Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökségi Iratok,  K 28  406-1933-M-11340] 
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A m.kir. vallás-és közoktatásügyi Miniszter urnak 
A m.kir.igazságügyminisztert�l 

 
Bi 561/22.szám                                                                          Hivatalos másolat                                  
                                                                                 Tárgy: Özvegy Dürr Ödönné született 
                                                                                            Dumtsa Mariskának a Gozsdu- 
                                                                                            alapítványból részesítése ügyében                 



                                                                                            beadott kérvénye. 
                                                                                 Szám: 106.128/XI.ü.o. 1932. 
 
      Van szerencsém Nagyméltóságoddal közölni, hogy kérvényez�nek az alapítványból 
segélyre véleményem szerint igénye nincs. 
      Gozsdu Manó alapítványának velem nagybecs� átirata kapcsán másolatban közölt 
alapítólevele 5. & 2. pontja értelmében ugyanis 1921. évt�l kezdve 50 évig az alapítvány 
jövedelmének az 2/5-öd része, amely nem t�késíthet�, tanulmányi ösztöndíjul adandó görög 
keleti vallású, román nemzetiség� tanulóknak. 
      A Nagyméltóságod bölcs vezetése alatt álló minisztérium számvev�ségének 1932. évi 
március hó 8-án kelt jelentéséb�l, amelyet másolatban szintén megkaptam, az látszik ugyan 
megállapíthatónak, hogy a kezel�bizottság (alapítólevél 6. &-a), részben a m.kir.vallás-és 
közoktatásügyi minisztérium hozzájárulásával segélyeket adott az alapító rokonainak, 
azonban e segélyezésnek az alapítólevélben indoka nincs és kizárólag méltányosságra 
alapítható. 
      A folyamodó beadványában ugyan említést tesz arról, hogy �t mint özvegy Gozsdu 
Manóné végrendeleti örökösét az alapítvánnyal szemben még be nem váltott 
értékpapírszelvényekb�l ered� követelés illeti meg, amely követelés az örökhagyó részére az 
alapítvánnyal kötött szerz�dés alapján járt, - ennek az szerz�désnek szövege, úgyszintén a 
kérdéses értékpapírszelvények min�sége azonban ismeretlen el�ttem és így részben nem 
nyilatkozhatom. Kétségtelen azonban az, hogy jogi természet� követelés érvényesítése nem 
tartozik kegyelmi útra, Dürr Ödönné beadványát tehát csakis abból a szempontból tartom 
elbírálandónak, hogy az általa kért támogatás mint méltányosságból járó segélyezés 
kérdésével szemben milyen álláspontra kellene helyezkednünk. 
      Nézetem szerint a felségfolyamodványt bukaresti követségünk nem továbbíthatja a román 
uralkodóhoz. Kétségtelen ugyan, hogy külföldi követségünk magyar állampolgáraink 
folyamodványait eljuttathatják amaz állam hatóságaihoz, amelyben a magyar kormányt 
képviselik, azonban e tényükben annak a bizonyos elismerése rejlik, hogy az illet� külföldi 
hatóságnak a kérelem elbírálására vonatkozó illetékessége szerintünk is fennáll. 
      Márpedig a Gozsdu alapítvány vagyonára vonatkozólag nem ismerhetjük el, hogy a román 
király felségjogai vagy bármiféle intézkedési jogköre arra kiterjedne. Amint ugyanis 
Nagyméltóságod el�tt is ismeretes, magyar és a román kormány között még folynak  a 
tárgyalások, hogy e vagyon vagy annak egy része mely kormány intézkedési körébe 
maradjon, illet�leg kerüljön és amíg e tárgyalások be nem fejez�dnek, addig reánk nézve csak 
károsan befolyásolhatná azoknak eredményét az, ha a román kormány vagy uralkodó 
intézkedési körét elismerjük. E felfogás helyességén szerintem nem változtat az a körülmény 
sem, hogy a Gozsdu alapítvány fent említett intéz� szerve Nagyszebenben székel és román 
állampolgárokból alakul, mert ez intéz� szervnek intézkedési jogát sem ismerjük ma már el, 
ami kit�nik abból is, hogy az alapítványnak nálunk befolyó jövedelmeit részére nem 
szolgáltatjuk ki. 
      Mindezek alapján szerintem kérvényez�t kérvényének visszaadása mellett arról kellene 
értesíteni, hogy a bukaresti magyar kir.követség azt a román uralkodóhoz nem továbbíthatja. 
      Budapest, 1932. junius hó 14-én. 
                                                                                A miniszter helyett: 
                                                                                 Dr. Berczelly s. k. 
                                                                               helyettes államtitkár 
 
[Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökségi Iratok, K 28 406-1933-400-11340] 
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Nagyméltóságu vitéz jákfai Gömbös Gyula m. kir. miniszterelnök �excelenciájának 

 
Nagyméltóságu Miniszterelnök Úr ! 

Kegyelmes Uram ! 
 

      Alulírott azon tiszteletteljes kéréssel fordulok a Nagyméltóságu Miniszterelnök Úrhoz, 
miszerint a Gozsdu-féle alapítványi ügyben a magyar kormánynak a román kormánnyal 
lefolytatandó egyezked� megbeszélésén, a jelen kérvényemben felhozott kivánságaimat, az 
alábbiakban említett körülményekre való tekintettel – tárgyalás alá vétetni kegyesen 
méltóztassék. 
      E tiszteletteljes kérésemhez els�sorban az a körülmény szolgáltat alapot, hogy én a csatolt 
végrendelet szerint néhai Gozsdu Manó özvegyének mint unokahuga törvényes örököse 
voltam és vagyok. Az alapítólevélnek 7. és 9. pontja nagynéném javára korlátlan jogot biztosít 
azon rendelkezéseinél fogva, hogy a végrendelet intézkedései mindenkor nagynénémnek 
néhai Gozsdu Manóné született Dumtsa Melánia óhaja szerint magyarázandók. Én tehát mint 
az alapító özvegyének törvényes örököse kijelentem, hogy amennyiben az alapítólevél 
hivatkozott 7. és 9. pontja rendelkezésénél fogva és nagynénémnek rámhagyott 
végrendeletnek intézkedési jogán keresztül a magyar kormány a vitás alapítványból 
Magyarország javára nagyobb érték� vagyoni részt tud kiharcolni: ez esetben az elért vagyoni 
rész többletének tulajdonjogáról lemondok és csak tiszteletteljesen azt kérem, hogy a magyar 
kormámy abból a vagyonból egy 66 éves életkort betölt� uriasszonynak a mai rossz 
életkörülményeinél t�rhet�bb megélhetést nyújtson. 
      Ezzel szemben nekem sajnos nincsen elég anyagi er�m ahhoz, hogy az alapítványból 
esetleg részemre járó vagyoni kérdésben Hágában egyedül száljak a román kormánnyal 
szemben, mivelhogy rajtam csak egy azonnali támogatás és nem pedig egy eléretlen érkez� 
kedvez� döntés segíthet. Ebb�l kiindulva tiszteletteljesen kérem Excellenciádat, hogy 
amennyiben a csatolt végrendelettel kapcsolatban felvetett elgondolásom az 
igazságügyminiszteri nemzetközi jog szakel�adójának helyesl� véleményével találkozna, ez 
esetben kegyeskedjék jelen beadványomat az 1931. évi párizsi egyezmény alapján a román 
kormánnyal folytatott tárgyalás anyagához mellékelten felvenni, annál inkább is, miután 
Nagyszebenben az alapítvány intéz�i az alapítvány rendeltetési céljától hovatovább teljesen 
eltérnek. 
      Másodsorban, ha mint néhai Gozsdu Manóné örökösét az alapítólevél 7. és 9. pontján 
keresztül vagyoni rész öröklése nem illetne meg, ez esetben tiszteletteljesen kérem a magyar 
kormányt, hogy els�sorban mint magyar állampolgárnak és keleti orthodox vallás követ�jének 
a románokkal folytatandó tárgyaláson részemre ugyanannyi összegü évi segély elfogadtatása 
javasoltassék, mint amin� összeget már a románok viszont egyes állampolgárainak számára 
kiadtak. 
      Ilyen állandó évi segélyben részesül az alapítónak néhai Gozsdu Manónak Poynár nev� 
rokona. 
      Végül, ha a román kormánnyal lefolytatott egyezked� tárgyaláson az én fenti két külön 
elbírálás természetével bíró kívánságom nem honoráltatnék, ez esetben tiszteletteljesen kérem 
a Nagyméltóságu Miniszterelnök urat, miszerint a Gozsdu-féle alapítványból kizárólag 
Magyarország javára megállapítandó vagyoni részb�l a vallás és közoktatásügyi miniszter 
úrral egyetért�leg állandó jelleg� havi segélyt – az alább hivatkozott hazafias cselekedeteimre 
való figyelemmel – részemre engedélyeztetni kegyesen méltóztassék. 
      Ugyanis a háború folyamán, amikor anyagi viszonyaim azt még megengedték, két ízben 
olyan önzetlen áldozatkész tettemmel szolgáltattam tanúbizonyságot, jó hazafiasságom 
mellett, amely tettem engemet koldusbotra juttatott. Ezen áldozatkész tettem el�ször abban 



nyilvánult meg, vagyonomból 116.000 a. korona hadikölcsönt jegyeztem. A 116.000 a. 
korona hadikölcsön jegyzésemet azután, hogy az állam azt nekem visszafizetni nem tudta, e 
m�veletet nem kölcsönnek, hanem ajándékozásnak nevezhetem. Jobban és közelebb fekv�en 
jelölöm meg ezen ajándékozásomat, ha ugy fejezem ki magamat, hogy a nemes cél érdekében 
annak idjén, a Rózsa utca 3 emeletes bérházamat adtam el. A másik áldozatkész 
ajándékozásom a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak szólt, ugyanis egy közkinccsel 
ajándékoztam meg az Országos Magyar Szépm�vészeti Múzeumot akkor, amid�n egy 
Barabás Miklós által festett édesatyámat ábrázoló gyermekarcképet ingyenesen 
rendelkezésére bocsátottam. A múzeum f�igazgatójának, erre vonatkozó köszön� levelét, - 
amely 1928 évi április hó 2-án 345/1928. szám alatt kelt – birtokomban �rzöm. 

�
szinte 

lelkiismerettel állíthatom, hogy amíg volt nekem és adni tudtam, soha nem hozzátartozómnak 
juttattam azt, hanem els�sorban hazámnak. 
      Tiszteletteljes kérésem ismétlése mellett maradtam s Nagyméltóságu Miniszterelnök úr �excellenciájának, 
 
      Budapest, 1933 évi március hó 27-én 
 
                                                                               mély tisztel� készséges szolgája: 
                                                                                           özv.Dürr Ödönné 
                                                                                           sz.Dumtsa Mária 
 
[Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökségi Iratok, K 28  406 1933-M-11340] 
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Magyar Királyi Miniszterelnök 
        
                                                                            Tárgy: Dürr Ödönné szül. Dumtsa Mária 
                                                                                       (lakik Bp, VI. Andrássy út 72 sz.) 
                                                                                       a Gozsdu alapítványból segély 
                                                                                       folyósítását kéri 
NB ! 
Dürr Ödönné szül. Dumtsa Mária 11.340/1933.sz. már el�z�leg azzal a kérvénnyel fordult 
ide, hogy a Gozsdu alapítvány ügyeienk tárgyalására kiküldött vegyes bizottság elé 
terjesztessék az a kérése, hogy részére, mint Gozsdu Manóné unokahuga és törvényes örököse 
részére állandó havi segély engedélyeztessék. Kérvénye véleményezés végett az 
igazságügyminiszterhez tétetett át. Ett�l függetlenül most azt kéri, hogy addig is, míg a közös 
bizottság ebben a kérdésben állást foglal az alapítványnak a Pesti Hazai Takarékpénztárnál 
letétben lev� készpénzvagyonából utaltassék ki részére segély a miniszterelnökség által. 
      Sem a gozsdu alapítvány ügyeinek véglegez rendezésére alakított tárgyaló bizottságnak, 
és még kevésbé a magyar miniszterelnökségnek nincsen joga ahhoz, hogy a Gozsdu alap 
vagyonáról rendelkezzék, s abból segélyeket folyósítson, mert ez a bizottság a párizsi 
egyezmény alapján xsupán ezen alapítvány ügyében való megegyezési tárgyalások 
lefolytatására küldetett ki. Az alapítvány kezel�bizottsága a végrendelet alapján van 
megszervezve s Nagyszebenben székel. Az  alapítvány tulajdonát képez� s a Pesti hazai 
Takarékpénztárnál letétben lév� készpénzvagyon felett sem rendelkezhetik a 
miniszterelnökség, mert az a vagyon a Gozsdu alapítvány kiegészít� részét képezi, s annak 
sorsában fog osztozni. 
     Terv: Budapest székesf�város polgármesterének. 



      Felkérem Polgármester Urat, hogy Dürr Ödönnét sz. Dumtsa Mária bpesti lakost 
szíveskedjék értesíteni arról, hogy hozzám el�terjesztett azon kérését, miszerint a Gozsdu 
alapítványnak a Pesti Hazai Takarékpénztárnál letétben lev� készpénzvagyonából segélyben 
részesítessk nem teljesíthetem, mert ez a készpnzvagyon a Gozsdu alapítvány részét képezi s 
a fölött rendelkezni nem áll hatáskörömben. 
      Budapest, 1933 május hó 
 
[Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökségi Iratok, K 28 406-1933-M-11340] 
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Congresul na�ional-bisericesc al Mitropoliei ortodoxe române din Ardeal, 
Banat, Cri�ana �i Mamramure� 
- Funda�iunea Emanuil Gojdu – 

 
      Dl. Dr. I. Glava a raportat în chestia funda

�
iunei Gojdu. Arat� c� guvernul 

��rii a ob
�
inut, 

prin protocolul de la Paris, acum trei ani, s� aranjeze extradarea averii funda
�
iunei Gojdu, care 

se g�se�te la Budapesta. Guvernul maghiar a trimis o comisiune la Sibiu, în scopul încheierii 
socotelilor funda

�
iei. Pre�edintele delega

�
iei ungare, dl Dr. Egry, cu ini

�
iatorii s�i a venit la 

Sibiu �i a lucrat împreun� cu o delega
�
ie a guvernului din Bucure�ti. Inventarierea averii 

Gojdu s-a f�cut la Budapesta. 
      Guvernul ungar a st�ruit s� se împart� averea funda

�
iei. 

      Reprezentan
�
a funda

�
iei, cu sediul la Sibiu, bazîndu-se pe dispozi

�
iile testamentare ale 

mecenatului, n-a consim
�
it la împ�r�irea funda

�
iei. 

      Astfel, averea Gojdu st� la Budapesta f�r� controlul cuvenit �i f�r� ca veniturile ei s� 
poat� fi întrebuin

�
ate pentru scopurile fixate de fondator. 

      Congesul na
�
ional bisericesc a decis s� cear� guvernul 

��rii s� nu mai tolereze amînarea 
solu

�
ion�rii. 

 
[Biserica � i 

�
coala, 1933, Nr.46, p.7.] 
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Funda�iunea Gojdu 

    
      Sunt ani de zile, de cînd tratativele duse cu Ungaria pentru extradarea funda

�
iunei Gojdu, 

nu-�i mai g�sesc sfîr�itul, p�gubind enorm interesele Bisericii noastre. �i aceasta din cauza 
dificult��ilor ce ni le face guvernul maghiar, mereu dispus s� inventeze pretexte �i s� ne 
încurce în labirintul “pertract�rilor” sinuoase. El cere pur �i simplu compensa� ii materiale, 
f�cînd un adev�rat �antaj asupra guvernului României. E o manier� diplomatic� stranie, care 
pune înc-odat� în lumina adev�rat� psihologia asupritorilor de ieri. Ea trebuie s� sfîr�easc� 
odat�, c�ci dup� 17 ani de targivers�ri, r�bdarea noastr� a ajuns la limit�. Tratatele de pace ne 
dau dreptul la lichidarea funda

�
iunii, f�r� a fi obliga

�
i la contra servicii. �i avem toate 

motivele s� gr�bim aceast� solu
�
ie, deoarece ne-o cere grija pentru un patrimoniu destinat 

cre�terii tinerimii ortodoxe din mitropolia Ardealului. De aceea, suntem datori s� trecem la 
ac

�
iuni mai hot�rîte, mobilizînd îns��i con�tiin�

a public� a Bisericii ortodoxe. 
      F. O. R.-ul, preocupat de aceast� mare problem� na

�
ional�, ale c�rei am�nunte le cunoa�te, 

a hot�rît s� ia ini
�
iativa, solicitînd �i sprijinul Episcopatului nostru. Astfel a luat m�suri, ca 

sec
�
iunile eparhiale s� se îngrijeasc� de oficierea unui parastas în ziua de 1 Februarie în toate 



parohiile ortodoxe, f�cîndu-se elogiul neuitatului binef�c�tor �i semnîndu-se de c�tre 
credincio�i o mo

�
iune energic� pentru predarea neîntîrziat� a funda

�
iunei. 

      Sprijinit pe aceast� mare manifesta
�
ie popular�, al c�rei r�sunet se va auzi �i la Budapesta, 

nu ne îndoim c� guvernul ��rii va izbuti s� înfrîng� o rezisten
�� calculat� �i s� redea 

destina
�
iei sale culturale-religioase cea mai de seam� funda

�
iune a Bisericii ortodoxe din 

Ardeal. 
      N�d�jduim, c� F. O. R.-ul va fi sus

�
inut cu convingere �i însufle

�
ire de c�tre to

�
i 

credincio�ii mitropoliei noastre. 
 
[Rena�terea, Cluj, 14 ianuarie 1934] 
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A m.kir.vallás és közoktatásügyi miniszternek jelen kelet és szám alatt 
Ungurean Tamás gör.kel. román lelkészhez intézett rendeletének másolata 

 
      Értesítem F�tisztelend� urat, hogy abban az esetben, ha F�tisztelend� úr a budapesti 
gör.kel. román egyházközség lelkészévé megválasztatik, hajlandó leszek F�tisztelend� urat a 
Gozsdu Manó-féle alapítványi házak gondnoka részére eddig fenntartott 3 szobás lakás és az 
alapítványi bérházak bruttó jövedelmének 2 %-ának megfelel� évi tiszteletdíj élvezete mellett 
az alapítvány tulajdonában lév� bérházak gondnoki teend�ivel megbízni, megjegyezvén, hogy 
F�tisztelend� úr ezen megbízása a ma még tényleges birtokos magyar állam f�felügyeleti 
jogából kifolyóan türténnék és semmiféle prejudiciumot nem képezhet. 
      A gondnoki teend�k ellen�rzésével továbbra is Uriskó János keb. Miniszteri 
számvev�ségi tanácsost fogom megbízni. 
      Budapest, 1934. február hó 16-án. 
                                                                                Dr.Hóman Bálint s.k. 
 
[Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökségi Iratok, K 28 406-1935-B-15261] 
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Egry Aurél ügyvéd úrnak 
 
                                                                                        Békéscsaba, 1935 február 28. 
 
                Méltóságos Uram ! 
      Alulírott egy kérvényt adtam be a Gozsdu alapítvány kezel�ségéhez, melyben feltártam 
tarthatatlan helyzetemet, mivel ma már 55 éves vagyok, nyugdíjam nincsen, megélni 
semmib�l sem lehet, békebeli milliós tehermentes vagyonunk 1922 évben magyarságunkért 
teljesen devalválódott. 
      Kérem Méltóságodat kérvényemet magához kéretni és az abban kérteket részemre a 
végrendelet 7. &.IV.p.c. bekezdésének alkalmazása mellett engedélyezni kegyeskedjék. 
    
                                                                               Mély tisztelettel: 
                                                                                 Poynár Jen� 
                                                                      volt tart. f�had. Nagyvárad 
                                                                         város számvev�je volt 
 



[Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökségi Iratok, K 28  406-1933-M-11340] 
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Nagyságos Poynár Jen� úrnak 
                                                                      
                                                                                                        Békéscsaba 
                                                                                                  Horthy Miklós u.20. 
 
      Tegnapi b. levele birtokában közölnöm kell, hogy nekem egyáltalában nincs hatásköröm 
arra, hogy a Gozsdu-alapítványból kiutalások iránt intézkedjem még akkor sem, ha valamely 
e tárgyú igény alapos volna, ami iránt az ön esetében kételyeim vannak. 
      Az én funkcióm kizárólag az, hogy a kormány által a román kormánnyal való tárgyalások 
végett kiküldott delegációnak a vezet�je vagyok, mely delegáció azonban csupán a két 
kormány között való tárgyalásokkal van megbízva és semmiképpen sem az alap kezelésével. 
                       
                                                                                  Kiváló tisztelettel: 
                                                                                      Egry Aurél 
                                                                                         Ügyvéd 
 
[Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökségi Iratok, K 28 406-1933-M-11340] 
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Administra�ia realit��ilor afl�toare în Budapesta a funda�iunei Gojdu 
Budapesta, VII, Str. Holló Nr.8 

Înalt Prea Sfin�iei Sale P�rintelui Dr.Nicoale B�lan arhiepiscop �i mitropolit 
 

Înalt Prea Sfin
�
ie P�rinte, 

si 
Venerabil� Reprezentan

�� ! 
 

      Referindu-m� la actul Nr.1/1937 F.G. din 2-I-1937 cu supunere V� raportez, c� în 25 
Ianuarie 1937 s-a enun

�
at sentin

�
a de c�tre Tribunalul R.U. din Budapesta, în cauza procesului 

pornit de Eugen Poynar contra Funda
�
iei Gojdu. Reclamantul a fost respins, �i obligat s� 

pl�teasc� 5.000 Peng� spese obvenite cu procesul. 
      În dezbaterea de la 4-XIX-1936 a fost provocat reclamantul de c�tre tribunal s� pauzeze 
cu procesul pîn� se va termina licvidarea funda

�
iunei între state. Reclamantul �i-a cerut timp 

de cugetare. Dup� trecerea timpului fixat de tribunal reclamantul a declarat c� nu pune în 
pauzare procesul, ci cere dezbaterea procesului �i s� se aduc� sentin

�� referitor la urm�toarele: 
      1. E îndrept��it erariul statutului de a administra singur averea Funda

�
iunei Gojdu; 

      2. S� ordoneze tribunalul instituirea unei reprezentan
�
e a funda

�
iunei conform 

prescriptelor testamentului �i; 
      3. S� constate tribunalul, c� Eugen Poynar conform testamentului e îndrept��it a fi 
membru a reprezentan

�
ei, �i ca unicul membru a familiei Poynar în Ungaria, e îndrept��it a fi 

membru natural al reprezentan
�
ei. 

      La dezbaterea din 18 Ian. 1937 numaicît s-a cetit preten
�
iunile reclamantului, �i în 25 l.c. 

s-a enun
�
at sentin

�
a. Dup� cîteva zile voi primi sentin

�
a în scris pe care o voi înainta în copie. 

      Cu supunere V� rog binevoi
�
i a lua la cuno�tin�� prezentul raport. 

      R�mîn al Înalt Prea Sfin
�
iei Voastre, �i al Venerabilei Reprezentan

�� supus fiu 



      Budapesta, la 25 Ianuarie 1937 
                                                                                      s�rutînd mîna 
                                                                                     
                                                                                   Toma Ungureanu 
                                                                                       administrator 
 
[Parohia Ortodox� Român� din Budapesta, Arhiva Funda

�
iei Gojdu, Nr.8/1937] 
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Hiteles másolat a 3113/1937-. 

A budapesti kir. törvényszékt�l. 
9.P.40.268/12-1936. 

 
A Magyar szent korona nevében. 

 
      A budapesti kir. törvényszék dr.Nagel Dénes és dr.Goldberger József budapesti ügyvédek 
által képviselt Poynár Jen� ügynök sarkadi lakos felperesnek a m.kir.kincstári jogügyi 
igazgatóság által képviselt m.kir.kincstár alperes ellen jogviszony megállatitása (4 millió 
peng�) és járulékai iránt az 1936. évi szeptember hó 3. napján 9.P.40.268/1936 sz. alatt 
beadott keresetlevéllel megindított perében az 1937 évi január hó 18. napján befejezett szóbeli 
tárgyalás alapján az alul megjelölt napon meghozta a következ� 

v é g i t é l e t e t: 
      A kir. törvényszék felperest keresetével elutasítja és kötelezi, hogy 5.000 azaz ötezer 
peng� perköltséget az alperesnek 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett megfizessen. 

I n d o k o k: 
      Felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperes nem jogosult a Gozsdu 
alapítvány önálló képviselet�re, hogy a Gozsdu alapítvány képviselete az alapítványt az 
alapitólevél szerint köteles kezelni, - az alapitólevélnek a Poynár családot illet� rendelkezései 
jelenleg is hatályban vannak és a per során még annak megállapitását kérte, hogy az alperes 
nem jogosult az alapítvány zárolására. Ezen kérelmekhez f�z�d� érdekéül azt hozta fel, hogy 
az alapitólevélben említett királydaróci Poynár család nagykoru férfitagja és a megállapitási 
kereset szükségességének okául s a m.kir.vallás és közoktatásügyi miniszternek 
99.037/1935.VIII.1. számu értesítésére F/8/ hivatkozott, mellyel szerinte az a kérelme, hogy 
az alapítólevél szerint �t illet� jogkör számára biztosítassék, elutasíttatott. Felperes szerint kir. 
kincstár az alapítvány vagy az alapítólevél megfelel� alkalmazásával volna köteles kezelni 
vagy pedig a f�felügyeleti jogánál fogva úgy a közérdeknek, valamint az alapító akaratának 
megfelel� tervezetet és szabályzatot volna köteles az alapítvány kezelése végett alkotni. 
      Az F/8. alatti okirat szerint a m.kir.vallás és közoktatásügyi minisztérium 
99.037/1935/VIII.1 sz. alatt felperest arról értesítette, hogy a Gozsdu alapítvány nemzetközi 
rendezés alatt áll, melynek befejezéséig az alapítvány m�ködése szünetel és felperesnek az a 
kérése, hogy az intéz� tanácsban ragságot nyerjen nem teljesíthet�. 
      Ezzel kapcsolatban az alperes utalt arra, hogy az alapítvány m�ködése az 1931. évi 
XI.t.c.-ben foglalt nemzetközi megállapodás alapján szünetel és a nemzetközi tárgyalások 
most is folyamatban vannak a tekintetben, hogy az alapítvány vagyonát az alperes zárolta és 
gymölcsöz�leg kezeli, amíg a  nemzetközi rendezés meg nem történik. A felperesnek az 
alapítvány kezelése körüli jogkörét pedig az alperes se nem tagadta, sem annak gyakorlásában 
a felperest nem akadályozta: a hivatkozott m.kir.vallás és közoktatásügyi minisztérium /F/8/ a 
felperesnek az alperessel, illetve az alapítvánnyal szemben való jogállapotát kétségessé és a 



megállapítási pert a felperes jogállapotának biztosítására az alperessel szemben szükségessé 
nem tette. 
      Az A/2/I. alatti alapítólevél 3. pontja szerint az alapítvány az állam f�felügyelete mellett a 
görögkeleti román metropolitai konzisztórium, mint egyházi f�hatóság alatt állott és a 6. pont 
szerint alakított képviselet által volt kezelend�. Ez a képviselet a görögkeleti román 
metropolita érsekb�l a volt magyarországi román megyéspüspökökb�l és ezeknek számát 
hárommal meghaladó az ortodox keleti román vallási érzelmükr�l ismert világi férfiakból volt 
alakitandó és ezen képviseletben az alapítóval rokonságban lev� az 5. pontban említett Bihar-
megyei királydaróci Poynár nev� családból, ha a rokonok között képességgel bíró egyének 
vannak, legalább egy választandó. 
      Kétségtelen, hogy a világháború után változott helyzetben, az alapítvány képviselete és 
kezelése az alapitólevél rendelkezésének megfelel�en nem volt eszközölhet� és az alapítványt 
érdekl� ügyek végleges rendezése – a trianoni szerz�désb�l folyó kötelezettségekre 
vonatkozó egyezményekkel kapcsolatban létrejött és az 1931. évi XI.t.c.-be foglalt ú.n. 
megállapodásban tervbe vett államközi tárgyalások által céloztatott, - a végleges rendezésig 
pedig az alapítvány képviseletére és vagyonának kezelésére az állam f�felügyeleti jogánál 
fogva az alperes hivatott. Az alapítványnak az alapítólevél szerinti képviselete és a képviselet 
vagyonkezelési tevékenysége tehát az 1931. évi XI.t.c. alapján is szünetel s ekként a 
felperesnek az alapítvány képviseletével és kezelésével kapcsolatos kereseti kérelme már ezen 
törvényes rendelkezésénél fogva alaptalan, mert az a kérdés, hogy az alapítvány további 
képviselete és vagyonának kezelése miként fog történni, az érdekelt államok közötti 
megállapodástól függ, amelyre vonatkozó tárgyalások az alperesnek meg nem cáfolt el�adása 
szerint, bár megszakításokkal, ezid�szerint is még folyamatban vannak. A végleges 
rendezéséig pedig az alapítvány vagyonának az alperes által való kezelése az alapítólevél 
szerint érdekeltek érdekében is történik. 
      Annak megállapítása, hogy az alapítólevélnek a Poynár családot illet� rendelkezései 
jelenleg is hatályban vannak, ugyszintén tekintetben a megállapítási per is a felperes 
jogállapotának az alperessel szemben való biztosítására szükségesnek nem mutatkozott, mert 
az alapítólevél erre vonatkozó rendelkezéseinek érvényességét a perben az alperes nem 
tagadta és azt amint az alperes is a perben el�adta, de az F/8 alatti okiratból is kit�nik a 
99.037/1935 VIII/1.számú m.kir.vallás és közoktatásügyi miniszteri értesítés sem vonta 
kétségbe. Az a kérdés pedig, hogy az alapítólevél értelmében a Poynár családot megillet� jog 
mikor és miként lesz gyakorolható nem az alperest�l, hanem az alapítványt érdekl� kérdésnek 
nemzetközi rendezését�l függ, ezt a bizonytalanságot azonban nem az alperes magatartása 
eredményezi és az alperes magatartása a felperes jogállapotát nem is veszélyezteti. 
      Ezek folytán a felperes megállapitási keresete alaptalan. 
      Hivatalból figyelembe veend� pergátló körülmény fenn nem forgott, mert az 1931. évi 
XI.t.c.-ben foglalt megállapodás az alapítványt érdekl� ügyek nemzetközi rendezését utalta az 
ott megjelölt külön eljárásra s ennek a pernek pedig nem ez a tárgya. 
      Mell�zte a kir. törvényszék az alapítvány értékének közelebbi vizsgálatát és az arra 
felajánlott felperesi bizonyitást, mert az érték tisztába hozatala a felebbvitel szempontjából 
szükségesnek nem mutatkozott. 
      Ezek folytán felperest alaptalan keresetével el kellett utasítani és mint pervesztest, a Pt. 
425 &-a alapján a perköltségekben el kellett marasztalni. 
      Budapest, 1937. január 18-án. 
      Dr.Gáspár Mózes s.k. kir.törvényszéki bíró 
      Ezt az ítéletet a biróság dr.Goldberger József felperesi ügyvéd és dr.Pál Ern� kincstári 
f�ügyészi helyettes jelenlétében 1937. évi jan. hó 25 napján kihirdette. dr. Gáspár Mózes s.k. 
trvszéki bíró, dr.Vladár Pál s.k. jegyz�könyvvezet�. 
 



[Parohia Ortodox� Român� din Budapesta, Arhiva Funda
�
iei Gojdu, Nr.22/1937] 
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Extras 
Din Monitorul Oficial Nr.108 din 13 Mai 1938 

 
      Carol al II-lea 
      Prin gra

�
ia lui Dumnezeu �i voin

�
a na

�
ional�, Rege al României, 

      La to
�
i de fa

�� �i viitori, s�n�tate: 
      Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la Departamentul Afacerilor Str�ine 
sub Nr.20.681 din 7 Aprilie 1938; 
      Avînd în vedere jurnalul Consiliului de Mini�tri Nr.42 din 13.I.1938 �i avizul Consiliului 
Legislativ nr.22 din 22 Martie 1938, 
      În temeiul Art. 98 din Constitu

�
ie, 

      Am decretat �i decret�m: 
      Art. I. Se ratific� învoiala între România �i Ungaria privitoare la l�murirea definitiv� a 
afacerilor Funda

�
iunii Gojdu, semnat� la Bucure�ti, 27 Octomvre 1937. 

      Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la Departamentul Afacerilor Str�ine, este 
îns�rcinat cu executarea acestui decret cu putere de lege. 
      Dat în Bucure�ti la 5 Mai 1938. 
      Ministru al Afacerilor str�ine 
      N.P. Comnen                                                                                 Carol 

Nr.1.735 
Acord 
Între România �i Ungaria privind reglementarea definitiv� a Afacerilor interesînd Funda

�
ia 

Gojdu. 
      Majestatea Sa Regele României �i 
      Alte

�
a Sa Serenisim� Regentul Regatului Ungariei, 

dorind s� ajung� la reglementarea definitiv� a afacerilor interesînd Funda
�
iunea Gojdu �i s� 

execute astfel stipula
�
iunile Acordului semnat în acest scop la Paris, la 28 Aprilie 1930, 

      au hot�rît s� încheie un Acord în acest scop �i au numit pe plenipoten
�
iarii respectivi 

anume: 
      Majestatea Sa Regele României; 
      Dl. Ioan Lapedatu, fost Ministru; 
      Alte

�
a Sa Serenisim� Regentul Regatului Ungariei; 

      Dl. Aurel de Egry, consilier aulic, membru al Camerii Înalte a Parlamentului ungar; 
      Cari, dup� ce �i-au comunicat deplinele lor puteri, g�site în bun� �i cuvenit� form�, au 
convenit asupra urm�toarelor stipula

�
iuni: 

      I. Ungaria va preda României, în cele treizeci de zile care vor urma intr�rii în vigoare a 
acordului de fa

��, întregul patrimoniu al Funda
�
iunii Gojdu care se g�se�te pe teritoriul 

Ungariei, cu toate drepturile �i obliga
�
iunile aferente, �i aceasta pentru ca zisul patrimoniu al 

Funda
�
iunii Gojdu care se g�se�te pe teritoriul Ungariei, cu toate drepturile �i obliga

�
iunile 

aferente, �i aceasta pentru ca zisul patrimoniu s� fie pus la dispozi
�
ia organului reprezentînd 

Funda
�
iunea, în acord cu scopul urm�rit prin actul de funda

�
ie. 

      Bunurile pe care Ungaria le va preda României conform al. In precedent, sunt în�irate pe 
lista aici al�turat�, stabilit� prin bun� învoial� de P�r�ile Contractante �i a c�rei exactitate este 
recunoscut� reciproc. 
      II. În virtutea Acordului de fa

��, Funda
�
iunea Gojdu se va bucura de toate drepturile unei 

persoane morale str�ine în Ungaria. 



      III. Considerînd c� în urma stipula
�
iilor Acordului de fa

��, Funda
�
iunea Gojdu va înceta s� 

existe ca funda
�
iune ungar�, �i pe de alt� parte, considerînd interesul care se leag� de existen

�
a 

în Ungaria a unei funda
�
iuni menite s� slujeasc� nevoile culturale ale supu�ilor unguri de 

limb� român� �i de religiune greco-oriental�, locuind în Ungaria, cele dou� P�r�i Contractante 
au hot�rît ca România s� predea Ungariei, într-un timp de 30 de zile dup� intrarea în vigoare a 
Acordului de fa

��, o sum� de peng� îndestul�toare pentru înfiin
�
area unei noi funda

�
iuni care 

va fi numit� “Funda
�
iunea de burse de studii a românilor greco-orientali din Ungaria”. 

      IV. Acordul de fa
�� constituie ultima orînduire a afacerilor, privind Funda

�
iunea Gojdu, cf. 

Acordului semnat între România �i Ungaria la Paris,  la 28 Aprilie 1930. Prin urmare dup� 
îndeplinirea stipula

�
iunilor Acordului de fa

��, nici România, nici organul reprezentînd 
Funda

�
iunea nu vor putea face împotriva Ungariei nici o reclama

�
iune în aceast� privin

��. 
      De asemenea supuéii unguri de limb� român� �i de religiune greco-oriental� nu vor putea 
reclama nimic nici împotriva Funda

�
iunei Gojdu, nici împotriva Statului ungar, în numele 

acestei Funda
�
iuni. 

      V. Acordul de fa
�� va fi ratificat cît de curînd. 

      Instrumentele de ratificare vor fi schimbate la Bpesta �i Acordul va intra în vigoare 15 zile 
dup� schimbul ratific�rilor. 
      F�cut la Bucure�ti în dou� originale, la 27 Octomvre 1937. 
      I. Lapedatu                                         Aurel de Egry 
 

L i s t a 
Bunurilor Funda

�
iunii Gojdu, care se g�sesc pe teritor ungar. 

 
I.Activ 

 
1.Imobile: 

      a) Cl�direa Nr. 13, Király utza Nr. 10.969 al c�r
�
ii funciare a Bpestei, malul stîng Nr. 

topografic 34.200 
      b) Cl�direa Nr. 16, Dob utza Nr. 10.962 al c�r�ii funciare a Bpestei, malul stîng Nr. 
topografic 34.193. 
      c) Cl�direa Nr. 8, Holló utza Nr. 10.957 al c�r�ii funciare a Bpestei, malul stîng Nr. 
topografic 34.188. 

2.Sume de bani: 
      a) În cont curent la “Prima Uniune a Casei de Economie na

�
ional� din Bpesta” (Pesti Els� 

Hazai Takarékpénztár) Budapesta, valoare la 15 oct. 1937.......peng� 658.844, 
      b) “Prima Uniune a Casei de Economie Na

�
. A Pesti/Pesti Hazai Els� 

Takarékpénztár/Bpesta”, “Contul Albina” valoare la 15 Oct. 1937…..peng� 15.253, 
      c) În conturi curente la “Banca Patriei Societate Anonim�/Hazai Bank”, Bpesta, valoare la 
15 Oct. 1937…peng� 3.590, 
      d) La administratorul imobilelor, la data de 15 Oct. 1937……peng� 629, 
 

3.Efecte: 
       a) 1.831 ½ ac

�
iuni “Prima Uniune a Casei de Economie Na

�
. din Bpesta” (Pesti Hazai 

Els� Takarékpénztár) Budapesta, 
      b) 472 ac

�
iuni “Banca Patriei Societate Anonim�” (Hazai Bank) Budapesta 

      c) 3 ac
�
iuni ale S.A. Moara cu aburi Concordia (Concordia G�zmalom R.T.) Budapesta, 

       
4.Titluri ale împrumutului ungar de r�zboi: 

      Valoare nominal� de 600.000 coroane vechi ungare. 
 



5.Arierate: 
      Chirii întîrziate ale imobilelor din Budapesta, valoare la 15 Oct. 1937... peng� 2.033. 
 

6.Obiecte felurite: 
      a) Cas� de fier “Wertheim”; la administratorul imobilelor, 
      b) Cas� de bani “Wertheim” mai mic�, 
      c) Un portret al fondatorului, 
      d) Felurite acte, dosare �i registre de contabilitate. 
 

II. Pasiv. 
      Valoarea actual� a datoriei p�strat� în eviden

�� la “Prima Uniune a Casei de Economie 
Na

�
ional� din Pesta” (Pesti Hazai Els� Takarékpénztár) Bpesta prin contul curent al titlurilor 

de împrumut de r�zboi �i în sum� de 1.5 milioane...peng� 40.800. 
 
      semnat: I. Lapedatu                                     semnat: Aurel de Egry 
 
[Cornel Sigmirean, Aurel Pavel, Funda� ia “Gojdu” 1871-2001, Târgu Mure�, 2002, 
 p.197-200.] 
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Copie de pe raportul Lega�iunii din Budapesta nr. 254/25 
înregistrat la Min. Af. Str. Sub nr. 5304/938. 

 
Domnule Ministru, 

      Ca urmare la raportul meu nr. 3336/25 din 26 oct. 1937, am onoare a ruga pe Excelen
�
a 

Voastr� s� binevoiasc� a dispune s� fiu informat dac� s-a f�cut vreun demers pe lîng� 
Mitropolia Sibiului în vederea afect�rii unei p�r�i din sumele Funda

�
iunii Gojdu aflate în 

Ungaria pentru ridicarea unei biserici ortodoxe române în Budapesta. 
      Întrucît Monitorul Oficial din 21 ian. a.c. public� aranjamentul româno-maghiar privitor la 
lichidarea chestiunei Gojdu, cred c� momentul ar fi oportun pentru a se lua o hot�rîre în 
sensul ar�tat mai sus. 
      Adaog c�, spre a se înl�tura riscul ca autorit��ile maghiare s� poat� dispune vreodat� de 
l�ca�ul în chestiune, s-ar putea adopta formula urm�toare: biserica ar fi înscris� ca proprietate 
a Statului român reprezentat prin Lega

�
iunea român� din Budapesta. Lega

�
iunea, la rîndul ei 

ar pune biserica la dispozi
�
ia Comunit��ii ortodoxe române din Budapesta, spre folosin

��, 
pentru cultul ei, rezervîndu-�i dreptul de a face s� se oficieze Tedemuri sau parastase oficiale, 
în zilele de serb�ri sau doliu na

�
ional. 

      În modul acesta cred c� ar fi ap�rate interesele noastre dînd acela�i timp putin
�
a românilor 

ortodoc�i, cet��eni maghiari, afla
�
i în capitala Ungariei de a avea un l�ca� de rug�ciune demn 

de neamul din care fac parte �i care ar deveni �i un centru de cultur� na
�
ional�. 

      Primi
�
i, etc. 

                                                                                  R. Bossy 
 
[Cornel Sigmirean, Aurel Pavel, Funda� ia “Gojdu” 1871-2001, Târgu Mure�, 2002, p.201.] 
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Magyar Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 



F�tisztelend� U n g u r e á n  T a m á s  Úrnak, 
Görög keleti, román lelkész 

                                                                    
                                                                                    Tárgy: A Gozsdu alapítvány nagyváradi 
                                                                                               és koloszvári ingatlanára a 
                                                                                               közigazgatási zárlat kiterjesztése 
 
      A keleti és erdélyi országrészek visszacsatolásával kapcsolatban a Gozsdu alapítvány 
tulajdonában álló egy nagyváradi és egy kolozsvári ingatlan került vissza Magyarország 
területére. 
      Tekintettel arra, hogy a Gozsdu alapítvány rendezésére vonatkozó magyar-román 
egyezményt becikkelyez� 1940. évi XXI.törvénycikk még nem hajtatott végre és hogy a 
változott viszonyokra tekitettel most már végre nem hajtható, hanem revizió alá lesz veend�; - 
addig is, amíg erre sor kerülhet, az annak idején a 351/1927.Eln. számú rendeletemmel a 
Gozsdu alapítvány magyarországi vagyonára vonatkozólag elrendelt közigazgatási zárlat 
továbbra is fenntartandónak mutatkozik. 
      Ez a zárlat az említett területvisszacsatolások következtében önmüköd�en kiterjed most a 
fent megjelölt két ingatlanra is. 
      Ehhez képest felhívom F�tisztelend� Urat, mint a 92.309/1934.számú leiratommal 
kinevezett zárgondnokot, hogy az említett ingatlanokat, éspedig a nagyváradi 81 számu 
telekjegyz�könyvben 2034 hrszám alatt felvett-, továbbá a kolozsvári 248.számu 
telekjegyz�könyvben a + 1. sor-, 4915.hrszámu ingatlant közelebbi utasitásaimnak 
megfelel�en és a közalapítványi kir. ügyigazgatóság közrem�kodésével haladéktalanul vegye 
zárlati kezelésbe, az ingatlanokon található ingóságokat letározza, a folyó jövedelmeket pesti 
a Pesti Hazai Takarékpénztárnál a Gozsdu alapítvány zárolt számlájára helyezze gyümölcsöz� 
letétbe. 
      Az utóbb említett kolozsvári (Kossuth Lajos utca 78.számu) ingatlan ezid�serint a m.kir. 
belügyi kincstár bérletében áll és ezzel kapcsolatban már lejárt bér címén a kolozsvári görög 
keleti román püspökség, mint a Gozsdu alapítvány nagyszebeni intéz�szervének a 
meghatalmazottja az 1940. évi szptember hó 1.-t�l 1941. évi április hó 1.-ig járó bér címén 
összesen 204.170 lei bérösszeg megfizetését követeli, egyúttal pedig a nevezett intéz�szerv 
képviseletében a már lejárt bérleti szerz�dés helyébe új bérleti szerz�dés megkötését 
javasolja. 
      Tekintettel arra, hogy az el�adottak alapján a kolozsvári görög keleti román püspökség, 
mint a nagyszebeni intéz�szerv meghatalmazottja a Gozsdu alapítvány magyarországi javai 
tekintetében nem rendelkezhetik, az említett hátralékos lakbér beszedésére és az új bérleti 
szerz�dés megkötésére is a m.kir. belügyi kincstárral, a közalapítványi kir. ügyigazgatóság 
közbenjöttével F�tisztelend� Úr, mint zárgondnok lesz – utólagos jóváhagyásomnak 
fenntartása mellett – hivatott. 
      Felhívom tehát F�tisztelend� Urat, hogy a fentieknek megfelel�en miel�bb járjon el és 
eljárása eredményét jelentse. 
      Megjegyzem még, hogy ez az intézkedésem nem érinti a kolozsvári ingatlan tekintetében 
a Magyar Vöröskereszt Egyesület és a Gozsdu alapítvány között kötött adásvételi szerz�dés 
esetleges érvénytelenitése céljából a Vöröskereszt által a fennálló jogszabályok alapján 
érvényesíthet� jogokat. 
      Budapest, 1941. október hó 29-én. 
                                                                                   A miniszter helyett: 
                                                                                  Dr.Stolpa József s.k. 
                                                                                         Államtitkár 
 



[Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökségi Iratok, K 28 406-1942-M-17718] 
 

74 
 

Administra�ia realit��ilor afl�toare în Budapesta a Funda�iunei Gojdu 
(Budapesta, VII. Str. Holló, Nr. 8.) 

Înalt Prea Sfin�iei Sale P�rintelui Dr. Nicolae B�lan arhiepiscop �i mitropolit 
 

Înalt Prea Sfin
�
ite P�rinte, �i 

Venerabil� reprezentan
��, 

 
      Subsemnatul administrator cu supunere V� raportez, c� studen

�
ii români din Ungaria au 

ini
�
iat la Ministerul de culte �i instruc

�
iuni ungar rugarea al�turat� sub A). în care cer ca s� li 

se pun� la dispozi
�
ie venitele Funda

�
iunii Gojdu s� înfiin

�
eze un colegiu Româno-Maghiar, 

prin care s� li se asigure posibilitatea de a studia la universitate. 
      În leg�tur� cu rugarea studen

�
ilor subsemnatul în calitate de admnistrator al Funda

�
iunii 

Gojdu am înaintat adresa al�turat� sub B). Ministerului de culte �i instruc
�
iuni ungar, ar�tînd, 

c� colegiul româno-maghiar nu se poate înfiin
�
a din venitele Funda

�
iunii Gojdu f�r� prealabila 

încuviin
�
are a Venerabilei Reprezentan

�� a F. G. În fine am cerut s� înfiin
�
eze statul un 

colegiu român. Ministerul de culte �i instruc
�
iuni ungar avînd în vedere situa

�
ia dintre 

România �i Ungaria a decis s� înfiin
�
eze colegiul român asigurînd pentru 10 studen

�
i români 

din Ungaria �i 15 elevi români normali�ti la �coala normal� din Budapesta sec
�
ia român� 

locuin
�� �i între

�
inere complect� gratuit, din lipsa de edificiu îns� în anul �colar 1947/48 

colegiul român va fi plasat în edificiul colegiului Maghiaro-Român a Asocia
�
iei Maghiaro-

Român� din Budapesta. 
      Studen

�
ii români �i-au exprimat dorin

�
a c� pe anul �colar 1948/49 ar dori s� primeasc� loc 

pentru colegiu în unul din cl�dirile Funda
�
iunii Gojdu. 

      Cu supunere V� rog binevoi
�
i a luat act despre celea raportate �i a dispune la cererea 

studen
�
ilor. 

     R�mîn al Înalt Prea Sfin
�
iei Voastre �i Venerabilei Reprezentan

�� supus fiu 
      
      Budapesta, la 31 Iulie 1947 
                                                                                                   S�rutînd mîna 
                                                                                                Toma Ungureanu 
                                                                                                    administrator 
 
[Parohia Ortodox� Român� din Budapesta, Arhiva Funda

�
iei Gojdu, Nr.70/1947] 
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Reprezentan�a Funda�iunei Gojdu – Sibiu 

Prea Cuc. Sale Prot. Toma Ungureanu 
Administratorul realit��ilor Fund. Gojdu 

                    
 

Prea Cucernice P�rinte, 
 

      Ca urmare la raportul P.C. Tale No.70 din 31 Iulie a.c., �i a anexelor . A)  Cererea 
studen

�
ilor români din Ungaria, adresat� Ministerului de Culte �i instruc

�
iuni ungar, prin care 



solicit� înfiin
�
area unui colegiu Româno-maghiar în Budapesta pe seama studen

�
ilor de la 

Universitate, în casele funda
�
iunei Gojdu �i sus

�
inut din venitele funda

�
iunei; 

      R�spunsul informativ Nr.69-947 al P.C.tale referitor la cele cuprinse în cererea 
studen

�
ilor, trimis Min. de Culte ungar – î

�
i facem cunoscut urm�toarele: 

       Lu�m act de cele raportate �i de adresa P.C.Tale c�tre Min. de Culte �i Instruc
�
iuni ungar, 

în leg�tur� cu cererea studen
�
ilor români din Ungaria. 

      Totodat� P.C.Ta e�ti invitat a aduce la cuno�tin�a peten
�
ilor, c� apreciem str�dania lor �i 

bunele inten
�
ii cu înfiin

�
area unui colegiu român în Budapesta care s� le dea posibilitatea a 

urma �i studen
�
ii români studii universitare. 

      În baza acordului intervenit între România �i Ungaria pentru reglementarea definitiv� a 
chestiunii care prive�te fund. Gojdu de la 27 Oct. 1937, ratificat �i de Guvernul ungar, 
patrimoniul Funda

�
iunei nu a fost pus la dispozi

�
ia Reprezentan

�
ei funda

�
ionale �i în cadrul 

acestui acord cererea lor nu poate fi satisf�cut�. 
      Spre a fi orienta

�
i peten

�
ii în dorin

�
a lor cit�m din Acord: 

      Pct.III. Considerînd c� în urma stipula
�
iunilor Acordului de fa

��, Fund. Gojdu va înceta s� 
existe ca funda

�
iune ungar�, �i pe de alt� parte, considerînd interesul care se leag� de existen

�
a 

în Ungaria a unei funda
�
iuni menite s� slujeasc� nevoile culturale ale supu�ilor unguri de 

limba român� �i de religiunea greco-oriental�, locuind în Ungaria, cele 2 p�r�i contractante au 
hot�rît ca România s� predea Ungariei într-un timp de 30 de zile dup� intrarea în vigoare a 
acordului de fa

��, o su m� de Peng� îndestul�toare pentru înfiin
�
area unei noi funda

�
iuni care 

va fi numit�: “Funda
�
iunea de burse de studii a românilor greco-orientali din Ungaria.” 

      Pct.IV……Deasemenea supu�ii unguri de limba român� �i de religie greco-oriental� nu 
vor putea reclama nimic nici împotriva Funda

�
iunii Gojdu, nici împotriva Statului ungar, în 

numele acestei Funda
�
iuni. 

      Prin urmare cererea studen
�
ilor români din Ungaria va putea fi solu

�
ionat� de 

“Funda
�
iunea de burse de studii a românilor greco-orientali din Ungaria” cînd aceasta se va 

crea în Ungaria. 
 
      S i b i u,  23 August 1947. 
                                                                                                Nicolae 
                                                                                   arhiepiscop �i mitropolit 
 
[Parohia Ortodox� Român� din Budapesta, Arhiva Funda

�
iei Gojdu, Nr.80/1947] 
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Reprezentan�a Funda�iunii “Gojdu” – Sibiu, nr.1/953 

 
      Domnului Simion Bughici 
      Ministru de Externe                                                           Bucure�ti 
 

Domnule Ministru 
 

      La 27 Oct. 1937, între statul român �i statul maghiar s-a încheiat un acord cu privire la 
patrimoniul din Ungaria al Funda

�
iunii “Gojdu” din Sibiu, care se administraeaz� de 

Mitropolia ortodox� român� a Ardealului, printr-o eforie numit� Reprezentan
�
a Funda

�
iunii 

“Gojdu” – Sibiu. 
      Funda

�
iunea “Gojdu” a luat fiin

�� la anul 1870 prin voin
�
a testamentar� a fericitului român 

Emanuil Gojdu din Budapesta, care �i-a l�sat întreaga avere pe seama Mitropoliei ortodoxe 



române a Ardealului, cu scopul ca, din veniturile ei s� se distribuie burse tinerilor români din 
Mitropolia Ardealului, care urmeaz� la �coli de grad universitar. 
      Averea imobil� a acestei funda

�
iuni se afl� în ora�ul Budapesta �i ea const� din 3 case 

mari situate: una în str.Majakovskij VI.13, a doua în str.Holló VII. 8 �i a treia în str. Dob 
VIII.16. 
      Acordul cu privire la patrimoniul din Ungaria al Funda

�
iunii “Gojdu” a fost ratificat de 

Statul Român prin Decretul nr. 1735 din 5 mai 1938 �i publicat în Monitorul Oficial nr. 108 
din 13 mai 1938, iar de Statul maghiar prin art. de lege XXI din anul 1940. 
      Prin acest acord, patrimoniul din Ungaria al Funda

�
iunii “Gojdu” a fost recunoscut ca 

proprietate român�, care urma s� fie predat� Statului Român în termen de 30 de zile de la 
schimbarea actelor de ratificare, pentru a-l da în administrarea Reprezentan

�
ei Funda

�
iunii 

“Gojdu” din Sibiu. 
      Schimbul actelor de ratificare a acordului s-a f�cut la 30 iul. 1940, îns� predarea celor 3 
case din Budapesta nu s-a f�cut din cauza evenimentelor externe produse de Dictatul de la 
Viena, nici în termenul fixat de acel acord �i nici dup� termen, a�a c� cele 3 case au r�mas la 
C�r�ile funciare din Budapesta ca proprietate funda

�
ional�, nu ca proprietate a Statului român. 

      Cele 3 case din Budapesta se administreaz� de preotul Toma Ungureanu din Budapesta, 
încredin

�
at de Reprezentan

�
a funda

�
iunii “Gojdu” din Sibiu. 

      În situa
�
ia descris� mai sus, în Republica Popular� Maghiar� a fost publicat la începutul 

anului 1952 Decretul Lege nr.4/1952, prin care toate casele cu mai mult de 6 camere au fost 
na

�
ionalizate, cu excep

�
ia caselor care sunt proprietatea unui stat str�in. 

      În baza acestui decret-lege, Sfatul popular al ora�ului Budapesta a trecut pe tabloul de 
na

�
ionalizare �i cele 3 case ale Funda

�
iunii “Gojdu”, nerecunoscîndu-le calitatea de proprietate 

a statului român. 
      P�rintele Toma Ungureanu din Budapesta, în numele Reprezentan

�
ei Funda

�
iunii “Gojdu” 

a f�cut toate demersurile posibile la organele administrative maghiare, pentru a scoate de la 
na

�
ionalizare cele 3 case, îns� f�r� rezultat. 

      De asemenea, �i noi prin adresele noastre nr. 3/1952 din 14.III.1952, una trimis� la 
Preziden

�
ia Consiliului de Mini�tri �i alta la Ministrerul de Externe, am cerut s� se fac� 

interven
�
iile cuvenite pe cale diplomatic�, ca cele 3 case din Budapesta ale Funda

�
iunii 

“Gojdu” din Sibiu, care prin art. de lege maghiar XXI din anul 1940 au fost declarate 
proprietatea statului român, s� fie scoase de la na

�
ionalizare. 

      În a�teptarea unui rezultat favorabil, spre mirarea noastr�, p�rintele Toma Ungureanu din 
Budapesta ne raporteaz� c�, recent, Judec�toria de ocol din Budapesta prin Decizia 
nr.4741/1952 a transcris în C�r�ile funciare cele 3 case de pe numele Funda

�
iunii “Gojdu”, pe 

numele statului maghiar. 
      Avînd în vedere c� procedeele organelor administrative �i judiciare maghiare cu privire la 
na

�
ionalizarea celor 3 case din Budapesta ale Funda

�
iunii “Gojdu” din Sibiu, nu sunt în 

conformitate cu acordul dintre Statul Român �i Statul Maghiar, în vigoare �i ast�zi �i nici cu 
prevederile Decretului Lege Maghiar nr. 4/1952, care scute�te de la na

�
ionalizare casele, care 

sunt prorpietatea unui stat str�in. 
      Cu onoare v� rug�m s� binevoi

�
i a face demersurile necesare la Guvernul maghiar, s� ia 

dispozi
�
iuni ca cele 3 case din Budapesta ale Funda

�
iunii “Gojdu” din Sibiu, care sunt 

proprietate român�, adec� a statului român s� fie scoase de la na
�
ionalizare. 

      Primi
�
i, v� rug�m, Domnule Ministru, odat� cu arhiere�ti binecuvînt�ri, expresiunea 

distinsei noastre stime �i considera
�
iuni. 

 
[Cornel Sigimirean, Aurel Pavel, Funda� ia “Gojdu” 1871-2001, Târgu Mure�, 2002,  
p.203-203.] 
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Gozsdu Manó élete és tevékenysége 
(1802-1870) 

 
      Gozsdu Manó  (Emanuil Gojdu) macedoromán keresked�családból való. Apai ágon 
gyökerei Macedóniáig nyúlnak vissza, a Gozsdu család ugyanis 1769-ben a török veszedelem 
el�l menekült el a mai Albánia területén található Moscopolis városból. Útja el�ször 
Lengyelországba vezetett, de jó két évtized múlva Magyarországon telepedett le, több görög 
és macedoromán keresked�családhoz hasonlóan. A Gozsduk Miskolcon találtak otthonra, 
ahonnan a család egyik ága Nagyváradra költözött. E családból származik egyébként az 
elmagyarosodott író, hírlapíró, Gozsdu Elek is. 
      Gozsdu Manó 1802 február 9-én született Nagyváradon. A nagyváradi román iskolában, 
majd a helyi katolikus gimnáziumban tanult, utána pedig a jogi akadémiára jelentkezett. Egy 
évvel kés�bb Pozsonyba ment tanulni, ahová Szlemenics jogtanár országos híre vonzotta. 
Tanulmányait 1823-ban fejezte be Pesten, ahol királyi táblejegyz�vé avatták. Huszonkét éves 
volt, amikor ügyvédi oklevelet szerzett. Három évig Vitkovics Mihály pesti ügyvéd és szerb-
magyar költ� irodájában dolgozott. Vitkovics házának rendszeres vendégei voltak a magyar 
irodalom akkori jelesei, köztük Kazinczy Ferenc, Virág Benedek, Berzsenyi Dániel, a 
Kisfaludyak és Fáy András. Az ifjú Gozsdu, mint a házigazda barátja és munkatársa, szintén 
részt vett ezeken az összejöveteleken. Barátságot kötött a magyar irodalom legismertebb 
alakjaival, rajtuk keresztül nyílott lehet�sége megismerkedni a magyar irodalommal. 

�
 maga 

is publikált pár magyar nyelv� verset a Szépliteraturai Ajándék-ban (1826). Ugyanakkor, 
Gozsdu látogatta a Grabovsky házában m�köd� román irodalmi szalont is, ahol állandó 
vendég volt Dimitrie �ichindeal, Teodor Aaron, Damaschin Bojinc�, Moise Nicoar�, Ioan 
Teodorovici és mások. 
      Három évi gyakornoskodás után, Gozsdu önálló ügyvédi irodát nyitott. 

�
 volt az els� 

ügyvéd, aki 1826-ban az addigi latin helyett magyar nyelv� keresetlevelet adott be a pesti és 
budai tanácsokhoz. Figyelemre méltó tett volt ez ott, ahol évszázadok óta a latin volt a 
törvénykezési nyelv. S még inkább különleges lépés, hiszen Gozsdu románnak vallotta magát. 
A korabeli újság egyenesen úgy könyvelte el, hogy Magyarország f�városában a 
magyarosodás fejl�dését segítette el� ez a román származású ügyvéd a szenátorok és 
ügyvédkollégák nagy csodálkozására. 

�
 azonban nem elégedett meg ennyivel: a pesti görög-

román egyház németül vezetett jegyz�könyveinek magyar nyelv� szerkesztése is a nevéhez 
f�z�dik. A görögök ugyanis nem ismerték el a román, a románok pedig a görög nyelv 
els�ségét, ezért németül írták okmányaikat. Az 1836-ban már el�kel� ügyvédként és 
befolyásos személyiségként számon tartott Gozsdu Manó er�s pártot alapított a német nyelv 
“leváltására”. Kezdeményezése sikerrel járt. 
      Rövid id� elteltével Gozsdu lett az egyik legkeresetebb ügyvéd Pesten. Véd�beszédeit 
hazai és külföldi szaklapok közölték, �t, magát példaként állították a pesti és pozsonyi 
egyetem jogi karának hallgatói elé. Vállalkozó szellem lévén, Gozsdu hamarosan jelent�s 
bankbetétek felett rendelkezett, különböz� ingatlanokat, részvényeket vásárolt Pesten. 1832-
ben 30.000 Ft-ért megvásárolta Wilhelm Sebastian házát a Király utcában, majd a körülötte 
lev� telkeket is megvette. 1854-ben parcellázta ezeket, és egy sor üzletet épített a háza körül, 
ez a rész a mai napig is a Gozsdu-udvar nevet viseli. A kés�bbiekben is ingatlanokba fekteti 
vagyonát, amely kés�bb nagy jelent�sséggel bír. 
      Gozsdu a pesti román kultúra legnagyobb mecénása is. Elég korán pártfogolta a román 
irodalmat, pénzzel támogatta a Budai Egyetemi Nyomda román nyelv� m�veit. A pesti 
macedoromán iskola tanítója, �tefan P. Niagoie, által kiadott Calendarul Românesc és a 
Zaharie Carcalechi szerkesztett Biblioteca Româneasc�-t nemcsak pénzelte, hanem írt is 
ezekben a periodikákban. 



      Az 1848-as események során Gozsdu Manó a politikai életben is debütált. Ez év május 
21-én házában gy�ltek össze a románok, ahol két jelent�s dokumentumot, memorandumot 
fogadtak el. Ez a gy�lés bizalmat szavazott a Batthány kormánynak. 1849 novemberében, az 
akkori kormány, mint született románnak, felajánlotta neki Bihar megyében a császári  
biztosságot. 

�
 azonban nem érezte magát erre alkalmasnak, és ügyesen kitért a megtiszteltetés 

el�l. 
      Az októberi diploma közzététele után, 1860-ban Gozsdut Krassó vármegye f�ispánjává 
nevezték ki, s a f�rendiházban jegyz�vé választják. A felirati vitában kit�n� beszédet tartott. 
Nem sokáig marad f�ispán, az 1861-iki országgy�lés feloszlatása után, miután Forgách, 
Magyarország kancellárja, megkérdezte az összes f�ispánt, hogy hajlandók-e intézkedéseit 
végrehajtani, Gozsdu azt válaszolta neki, hogy : “… ha egy alkotmányos f�ispán egy nem 
alkotmányos kormány abszolutisztikus intézkedéseit hajtja végre, az  nem tekinthet� 
alkotmányos f�ispánnak és mintsem, hogy ilyennek tekintessem, inkább lemondok.” 
      Az országgy�lés feloszlatása után rövid id�re visszavonul a politikától és leginkább a 
jogászi pályának szenteli életét. A gazdasági élet egyes szféráiban már otthonosan mozog. 
Elnöke lett a Pesti Biztosító Társaságnak és Concordia g�zmalom társaságnak. 
      1865-ben Tenke (Bihar vármegye) választókörzetében országgy�lési képvisel�nek 
választották. Ezen id�szakban érlel�dött benne, hogy vagyonának egy részét román kulturális 
célokra fogja hagyni. Ezt látszik igazolni az a körülmény, hogy a választóknak arra a 
kiáltására, hogy : “Éljen Gozsdu !, � azzal felelt, hogy Gozsdu csak addig éljen, amíg a román 
népért él.” Az országgy�lésben Deák Ferenc politikájának a híve volt, akihez régi barátság 
f�zte. Ezen elveiért voltak olyan románok, akik �t renegátnak tartották. Mint politikus, 
Gozsdu a románok és magyarok békés együttm�ködéséért küzdött. Többször hangoztatta a 
két nép közötti ellenségeskedés veszélyét, így a f�rendiházban tartott híres beszédében többek 
között ezeket mondta: “Az isteni gondviselés, maga a világ népeinek Istene t�zte ki a magyar 
és román nemzetnek azon rendeltetését, hogy együtt kell nekiek egy örökké tartó frigyben 
élniük, egymással van dics� jövend�jük, egymással szemközt mindkett�jüknek veszniük 
kell.” Gozsdu nagyon jó szónok volt, beszédei megjelentek az Országgy�lési Naplóban. 
      1869-t�l Gozsdut kinevezték a legf�bb ítél�szék bírájává. Betegsége miatt csak pár 
hónapig maradt ebben az állásban. 1869 november 4-én megalkotta végrendeletét, ebben egy 
a nevét visel� alapítványt hozott létre. Gozsdu Manó 1870 február 3-án hunyt el, a Kerepesi 
temet�ben helyezték örök nyugalomra. 
      Gozsdu Manó 1869-es végrendeletében vagyona egy jelent�s részéb�l létrehozta a saját 
nevét visel� magánalapítványt (“Funda

�
iunea lui Gozsdu”), amely ösztöndíjakkal segítette a 

magyarországi és erdélyi görög keleti vallású diákokat. A kuratóriumot a mindenkori 
nagyszebeni román ortodox érsek, az erdélyi és magyarországi román görögkeleti püspökök, 
valamint három ortodox vallású világi férfi alkották, az alapítványi vagyont pedig a 
nagyszebeni ortodox érsekség pénztára kezelte. A Monarchia egyik legnagyobb 
magánalapítványa volt , amely a Király utcai, Dob utcai és Holló utcai ingatlanokból (az 
el�bbiekb�l állt össze az ún. Gozsdu-udvar, utóbbi ingatlanban található máig a Budapesti 
Román Ortodox Egyházközség parókiája), valamint különböz� nagy érték� részvényekb�l 
állt. A Gozsdu Alapítvány az arra rászoruló ortodox román ifjakat támogatta tanulmányaik 
folytatásában (1871-1919 között  5.634 ösztöndíjat utalt ki). Ezen alapítvány támogatásával a 
XIX. század második felében létrejöhetett egy izmosodó és er�s�d� román értelmiség. Közel 
50 éves m�ködése nagyon fontos szerepet játszott a magyarországi román kultúra 
fejl�désében. 
      Az els� világháború befejezése után alapvet�en új helyzet állt el�, ugyanis az alapítvány 
vagyona Magyarországon maradt, a kuratórium azonban Romániában volt Nagyszebenben, 
ráadásul az alapítványi támogatás alanyainak, az ortodox románságnak is csak töredéke 
maradt magyar fennhatóság alatt. A problémát nemzetközi szinten a Trianoni szerz�dés 



próbálta rendezni. Ennek 249. cikkelye kötelezte Magyarországot, hogy visszaszolgáltassa az 
alapítványok vagyonát. A húszas évek elején meginduló tárgyalások hamar elakadtak, mivel a 
magyar kormánynak kezdett�l fogva az volt az álláspontja, hogy rekompenzációs alapon kell 
rendezni az alapítvány ügyét. A románok viszont vitatták a magyar ellenkövetelések 
jogosságát. A huszas-harmincas években számos tárgyalás folyt a két ország közt, de 
képtelenek voltak megegyezni. 1924-ben és 1930-ban kötöttek ideiglenes megállapodásokat, 
de csak 1937 október 27-én Bukarestben sikerült megállapodniuk a két ország képvisel�inek. 
E végs� megegyezés értelmében Magyarország köteles volt kiszolgáltatni 30 napon belül 
Romániának az alapítvány teljes vagyonát. Az egyezmény ratifikációjára azonban csak nagy 
sokára került sor, ugyanis a bukaresti parlament csupán 1938. január 27-én, a budapesti pedig 
1940. július 5-én ratifikálta azt. A Románia és Magyarország között 1944. szeptember 6-án 
beállt hadiállapot következtében a minden korábban kötött kétoldalú megállapodás, tehát az 
1937-es is, hatályát vesztette. 1952-ben a magyar kormány a Gozsdu Alapítvány ingatlanait és 
vagyonát államosította. 
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