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Introducere

De la Bucin la Buteni este istoria unui drum de multe ori amânat.
Astăzi, motivele zăbavei nu mai contează, din moment ce, la timpul potrivit, 
au apărut întâmplări fericite, care le-au înlăturat, aşa cum de altfel se 
întâmplă aproape întotdeauna atunci când un lucru trebuie să prindă viaţă.

Ştiam că subiectul Buteni (fostă şi actuală comună în judeţul Arad) 
merita cercetat. O făcuseră şi alţii atraşi de importanţa localităţii, 
limitându-se însă fie la referiri succinte (Perecsenyi Nagy Lâszlo, Făbiân 
Găbor, Kozma Păi, Răcz Kâroly, Szollossy Kâroly, Mărki Sândor, Edvi-Illes 
Lâszlo, Gaal Jeno, Somogyi Gyula, Gheorghe Ciuhandu, Cornelia Bodea, 
Coriolan Suciu, Kovâch Geza, Mircea Barbu, Florian Dudaş, Vasile 
Popiangă, Pavel Vesa...) în contextul unor sinteze despre judeţul Arad, fie 
la abordări secvenţiale (Petru Şpiac - demografie, Ioan Motrea - 
sistematizare şi demografie, Rozalia Floruţ - istorie, Doina Voiculescu - 
geografie şi demografie, Ioan Giura, Corina Bejan, Felicia Mărcuţ - 
toponimie, Teodor Baba - istorie bisericească) specifice unor teze de 
licenţă. Şi, pentru ca neajunsurile să fie cât mai acasă, vechimea primelor 
(tipărituri din secolul XIX în marea lor majoritate) alături de forma discretă 
(manuscrise) a celor mai recente le îndepărtau cu obstinaţie de cititorul 
obişnuit.

întru întâmpinarea lui ne-am hotărât să scriem cartea de faţă, 
deschisă tuturor informaţiilor edite şi inedite la care am putut ajunge de-a 
lungul peregrinărilor noastre. Intitulând-o, De la Bucin la Buteni, i-am 
refuzat ab initium caracterul de monografie propriu-zisă, acordăndu-i doar 
şansa îngemănării unor eseuri monografice complementare şi reparatorii.

A fost o călătorie frumoasă plină de fapte şi de întâmplări 
necunoscute, de oameni îndepărtaţi dornici să ne vorbească despre viaţa 
lor, de locuri şi de aşezări uitate sau dispărute, de dragoste amestecată cu 
duşmănie, de viaţă clădită pe moarte. Despre toate acestea relatează pe 
larg primele douăzeci de capitole, întregite cu un material iconografic 
adecvat.

Partea finală, intitulată Anexe, oferă câteva elemente doveditoare, 
structurate după conţinutul şi forma lor implicită în două registre distincte: 
/. Documente şi II. Consemnări. Din când în când cititorul va fi rugat să le
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consulte (invitaţia jacându-i-se prin literele d sau c la felul înscrisurilor şi 
prin cifre la ordinea lor, notate întotdeauna între paranteze: (d.l); (d.27) 
sau (c.8); (c.75) ş.a.tn.d.), pentru a-i oferi astfel prilejul să-şi formeze 
propriile păreri şi argumente pe marginea finalităţilor noastre teoretice, 
care au remarcat străfunda locuire a Văii de Mijloc a Crişului Alb, forma 
arhaică Bucin (ortografiată Bucliyn) a denumirii localităţii, prima ei 
atestare documentară în anul 1334 şi bineînţeles întreaga evoluţie 
ulterioară până la pragul Buteni (1920, inclusiv următoarele două decenii), 
pentru a respecta dezideratul de bază al cărţii: De la Bucin la Buteni. Prea 
tânără şi nesedimentată încă, a doua jumătate a secolului XX a fost eludată 
cu bună ştiinţă, analiştii ei urmând să apară atunci când ea însăşi va fi 
devenit istorie.

Traducerea textelor din limbile latină (acte de donaţie, conscripţii, 
petiţii, dreptul de a organiza târguri anuale) şi maghiară (descrieri succinte 
şi consemnări - ale căror titluri le-am reprodus în forma originară) a 
urmărit aceeaşi apropiere de cititorul mai puţin obişnuit cu subtilităţile 
ling\’istice medievale.

Fără ajutonxl depozitarelor materialului documentar (Arhivele 
Statului Arad, Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române Arad, Arhiva Parohiei 
Ortodoxe Române Buteni, Arhivele Naţionale Maghiare Budapesta, Arhiva 
Camerală Viena, Arhiva Primăriei Buteni, Arhiva Şcolii Generale Buteni, 
Muzeul Judeţean Arad, Muzeul Buteni, Biblioteca Judeţeană Arad, 
Biblioteca Episcopiei Ortodoxe Române Arad, Biblioteca Universitară 
„Lucian Blaga” Cluj, Biblioteca Academiei Bucureşti şi multe colecţii 
particulare: Simion Moţ, Petru C. Bejan, Teodor Ruja ş.a.) demersul nostru 
ar fi eşuat în reiterarea unor consideraţii fără deschidere şi vigoare. Este 
motivul pentru care le mulţumim încă o dată cu multă căldură şi sinceritate.

Arad - Buteni, 15 octombrie 2002.
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Primul document scris

Cuvântul dintotdeauna este singurul potrivit atunci când vorbim 
despre existenţa fiinţei umane pe Valea de Mijloc a Crişului Alb. Fără a 
suferi de unicitate în contextul Istoriei Naţionale, hotarul acesta îşi exprimă, 
totuşi, parcă mai răspicat complexitatea şi trăinicia prin semne adânci 
ocrotite statornic de taine şi zei. Cu două, poate trei sute de mii de ani 
înainte de Hristos, la Iosăşel (lângă Gurahonţ) se ciopleau vârfuri de lance

din silex gălbui şi din alte pietre 
tăioase în cantităţi atât de mari, 
încât specialiştii de astăzi vor
besc despre adevărate ateliere 
din care porneau în lume unelte 
şi arme1. Obiecte mai „tinere’’ 
şlefuite acum 7-8.000 de ani 
întâlnim la Gura Văii, Sebiş, 
Chisindia, Văsoaia, Cuied, 
Şilindia2 şi credem că e bine să 
oprim aici enumerarea, din 
motive lesne de înţeles, atunci 
când, potrivit surselor ştiinţifice, 
pe lista cu urme străvechi 
regăsim aproape toate localităţile 

zonei. Nu înainte însă de a vorbi puţin despre meandrele unui suflet 
îndepărtat, concretizate în trei figurine din lut amestecat cu nisip fin - două 
zoomorfe şi una antropomorfa - descoperite la Cuied prin 1972 . Primele şi

Văsoaia: topoare din piatră şlefuite acum 7- 
8.000 de ani. (C. Florin Bâmeţiu).

1 M. Roska, Notă preliminară asupra cercetărilor făcute în Ardeal în cursul anului 1928, 
Anuarul Institutului Geografic al României, voi.XIV, 1931; M. Moga, Paleoliticul inferior 
în Transilvania, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia Transilvania, vol.IV, 
1932-1938, p. 159; C.S. Nicolăescu-Plopşor, Le Paleolitique en Roumanie, Dacia V-VI, 
1935-1936, p.p.99,100; Nestor D. Covaciu, Urmele strămoşilor în judeţul Arad, Ed. 
Diecezană, Arad, 1944, p.p.4-7; Istoria României, vol.I, Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti, 
1960, p.p.17,18; Lucian Roşu, Cercetări asupra paleoliticului de la Iosăşel, Revista 
Muzeelor (Bucureşti), nr.3, 1969, p.p.257-260; Florian Dudaş, Repertoriul arheologic al 
Ţării Zarandului în lumina ultimelor descoperiri, Revista Muzeelor, nr.4, 1970, p.355; 
Eugen Cornşa, Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii, Ed. Academiei R.S.R., 
Bucureşti, 1987, p.89; R.A.R.A., p.86; R.A.M.I., p.p.73-75.
2 R.A.R.A., p.p.47, 63; 88; 151; 174; Florian Dudaş, art.cit., p.p.355-357; R.A.M.I., p.p.75, 
76; 115; 51, 52; 132; 62; 122.
3 Eugen Pădureanu, Aşezarea neolitică de la Cuied, Flacăra Roşie (Arad), 18 noiembrie 
1972, nr.8.773, p.3; D. Florian, Noi descoperiri la Cuied, Flacăra Roşie, 21 decembrie 
1974, nr.9.257, p.7; Florian Dudaş, Descoperiri eneolitice pe valea Crişului Alb, Crisia 
(Oradea), nr.VI, 1976, p.p.23,24; R.A.M.I., p.62.
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unicele cunoscute până acum în Ţara Zarandului, statuetele au fost modelate
la cumpăna dintre neolitic şi 
epoca bronzului înfăţişând o 
femeie sau, mai bine zis, ideea 
de femeie ca izvor al vieţii, 
alături de două animale robus
te, a căror identitate (tauri, lupi, 
urşi) lasă loc interpretărilor bi
nevoitoare şi pline de curiozita
te. Adăpostite acum în Muzeul 
din Buteni, ele reprezintă cea 
mai cuprinzătoare mărturie a 
faptului esenţial că omul a 
evoluat căutându-se permanent 
cu teamă dar şi cu speranţă, 
dincolo de propria-i lume în

gândurată şi efemeră, într-o alta pe care şi-o dorea mai senină, mai 
îngăduitoare şi bineînţeles mai trainică.

Cuied: statuete din lut modelate de omul 
primitiv cu încredere şi bucurie. (C.M.B.).

Epoca bronzului debutează cu sosirea „grecilor”, triburi indo- 
europene, care în jurul anului 2000 î.Hr. încep să se reverse din hăurile Asiei 
peste Europa, avansând pe cărări numai de ele ştiute până în sudul Greciei 
(Pelopones), unde locuitorii oraşului Micene vor dezvolta renumita 
civilizaţie miceniană. Aici, în 1951 au fost descoperite aşa-zisele morminte- 
cutie sau mai aproape de limba greacă „ciste” (de la radicalul „ky” = mărit, 
umflat, rotunjit, adâncit, curbat4, în greaca veche fundament pentru 
substantivele „kytos, -eos”= cavitate5 şi „kystis, -eos” = vezică, umflătură, 
conţinut apărat de pereţi6), căptuşite cu dale de piatră, pardoseala cu pietriş, 
peste care se aplica o lespede mare şi trainică, specifice ritului de 
înmormântare practicat de noii veniţi7. Deşi, puţin după anul 1800, 
morminte asemănătoare fuseseră semnalate şi în preajma satelor Văsoaia pe

4 M.A. Bailly, Abrege du Dictionnaire Grec-Franţais, Librairie Hachette, Paris.
5 Idem.
6 Ibidem.
7 Friedrich Matz, Creta, Micene, Troia, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p.p. 150,161,162 şi 
urm.; Adelina Piatkowski, O istorie a Greciei antice, Ed. Albatros, Bucureşti, 1988, p.p.28-
32.
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dealul „Topila” (de la forma locală „Topili”) şi Chisindia8 lângă ruinele 
unor galerii de mină foarte vechi*, oamenii nu s-au gândit la „cistele” 
grecilor, întrucât acestea nu erau încă scoase la lumină.

Nici în prezent nu se 
prea face o asemenea apro
piere, cu toate că străvechile 
morminte din Munţii 
Zarandului au caracteristici 
comune cu cele din Grecia 
lui Agamemnon şi Ulise: 
interiorul flancat cu piatră şi 
cărămidă se odihneşte sub 
lespezi masive**. In schimb 
locuitorii din Văsoaia îşi 
îngroapă şi astăzi răposaţii în 
gropi asemănătoare, folosind 
piatră neprelucrată pentru 
căptuşirea pereţilor, sau 
trunchiuri de copaci despi
cate în două, care prin îmbinările perfecte sub forma „cozilor de rândunică” 
din cele patru colţuri ale mormântului, formează adevărate cutii protectoare

Văsoaia: dealul „Topila” hotărât să-şi apere 
strămoşii îngropaţi în morminte asemănătoare cu 

„cistele” din Grecia eroilor homerici. (C.A.).

8 Fâbiân Gâbor, Arad vârmegye leirâsa, voi.II, Geographiai leirâs, 1835, mss. la A.S.A., 
fond familial Fâbiân-Schenk, nr.163, dosar 6, f. 179,181; Parecz Istvân, Arad-megye es 
Arad-vâros ismertetese, Arad, 1871, p.9; I. Miletz, Torteneti es Regeszeti Ertesitto, a 
Delmagyarorszag Torteneti es Regeszeti Muzeum târsulata, Timişoara, nr.2, 1876, p. 168; 
Mârki Sândor, Aradmegye, vol.I, Arad, 1892, p.p.7,15; R.A.M.I., p.p.51,132; cf. Somogyi 
Gyula, Aradvârmegye kozsegeinek leirâsa, Arad, 1913, p.238.
’ Pe lângă precizarea locului, Parecz Istvân este primul istoric arădean care subliniază şi 
forma circulară a mormintelor din Chisindia, specifică ritului de înmormântare în poziţie 
şezândă sau chircită.
"„Amfore sferice” şi „morminte cu cutii de piatră” (ciste) au lăsat în urma lor păstorii 
seminomazi originari din vestul Ucrainei, pe drumul care urma să-i ducă până în inima 
Europei sub presiunea unor factori (mentalităţi războinice?, schimbări climatice?...) activaţi 
cu circa 2.000 de ani î.Hr. Superiori şi orgolioşi, războinicii răsăritului vor influenţa 
profund viaţa europenilor egalitari şi paşnici, îmbrăcându-le până şi graiul în straie indo- 
europene (vezi Istoria României, vol.I, Ed. Academiei R.P.R., 1960, p.p.76,77,78,127, 
inclusiv fig. nr. 13; Jean Haudry, Indo-europenii, Ed. Teora, 1998, p.p.152 şi urm.). Vocile 
consacrate (vezi Istoria României, voi.cit., p.p.cit.) le sesizează prezenţa doar în câteva 
districte româneşti: Moldova de nord (Piatra Neamţ, Dolheştii Mari, lg. Fălticeni), 
Muntenia (pe valea superioară a Dâmboviţei), Transilvania centrală (Cacova, lg. Aiud, 
Cărpiniş, lg. Sebeş). Cistele din Zarand (Văsoaia, Chisindia) modifică parţial geografia 
propusă, indicând „naufragiul” unor populaţii nomade şi pe Valea de Mijloc a Crişului Alb.
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unde se depune sicriul, deasupra aşezându-se un capac din acelaşi lemn 
rezistent menit să dureze.

Dincolo de orice posibilă interpretare psihologică (ultima grijă 
pentru cei strămutaţi într-o altă lume, ineditul durerii în faţa inevitabilului 
ş.a.), obiceiul acesta de protejare a morţilor, frecventat şi de strămoşii 
butincenilor, evocă în primul rând amintirea coruptă a misterioaselor 
„ciste”.

Tot către ele ne îndeamnă şi graiul din zonă, care conţine două 
cuvinte ancestrale foarte ciudate: substantivul „cist” referitor la „ucigaş” 
(„eu sunt cistul tău!”) şi verbul „a cistomi” pentru acţiunea de „a ucide”(„te 
cistomesc!” sau „l-am cistomit!”), folosite şi astăzi la mânie doar de bătrânii 
din Buteni şi din cele mai apropiate aşezări: Chisindia, Văsoaia, Miniş, 
Păiuşeni, Cuied, Bârsa.

Regionalismul „cist” se întâlneşte cu alte substantive: „chist” = 
înveliş protector, pungă închisă9, „colecist” = vezică biliară10, „cistită” = 
inflamarea vezicii urinare11, „cistocel” = hemierea vezicii urinare12 ş.a., 
intrate destul de recent în limba română prin filieră franceză pentru a 
desemna ţesuturi şi organe cu aspect de pungi închise sau boli ale acestora. 
Sensul aproape identic al tuturor cuvintelor enumerate îşi găseşte explicaţia 
în originea lor comună: radicalul „ky”, temelie pentru substantivul „kystis, - 
eos”, devenit ulterior un fecund izvor lingvistic.

Născocit din cu totul alte motive decât cele anatomo-medicale, 
autohtonul „cist” = ucigaş aderă şi el tot la „sămânţa” grecească - „ky” 
din care a răsărit în limba română cu mult înaintea suratelor sale de 
împrumut, indicând o persoană înfuriată, capabilă să te bage în „kytos, -eos” 
= cavitate sau în „kystis, -eos” = înveliş protector, adică în mormânt.

Analiza etimologică ne rezervă însă şi alte surprize atunci când 
ajungem să constatăm că celălalt regionalism, verbul „a cistomi” nu este, 
aşa cum poate să pară la prima vedere, o simplă derivare doar din trunchiul 
bicefal — „kytos, -eos , „kystis, -eos” — ci un cuvânt compus din două 
elemente greceşti: amintitele „kytos, -eos”, „kystis, -eos” (care l-au dat pe 
„cist ) şi verbul „temno, temnein” = a tăia13, al cărui infinitiv lung (sau 
formă substantivizată) „tome, -tomes” = tăiere14, împreună cu prefixul „cist” 
ne conduce direct la sinistra ameninţare „te cistomesc!” („cist-tomes-c!”)

9 Dicţionarul Explicativ al limbii române, Ed. Academiei R.S R 1984
10 Idem
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 M.A. Bailly, op. cit.
14 Idem.
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echivalentă cu: „te tai”, şi pe urmă te bag în „cavitate” sau în „punga” ei 
„protectoare”.

Suprapunerea până la identitate a celor două cuvinte româneşti 
neantizante peste greceştile: radicalul „ky” cu vlăstarele sale „kytos, -eos”, 
respectiv „kystis, -eos” , alături de „temno”, „temnein”, „tome, -tomes” în 
apropierea vechilor cimitire de la Văsoaia şi Chisindia, ni se pare de-a 
dreptul tulburătoare, situându-se dincolo de jocul întâmplării sau al 
coincidenţei, în sfera contextului istoric străvechi al migraţiei indo- 
europenilor, din al căror trunchi învolburat câteva ramuri au rămas pe aceste 
dealuri, continuând să trăiască şi din când în când să moară întru nemurirea 
felului lor de a face ultimul pas.

Cu rosturile dacilor, durabile şi substanţiale, intrăm într-o lume 
nouă, mai bogată şi mai bine organizată în aşezări stabile, apărate adeseori

de cetăţi. Mii de monede 
originale sau copii (argint, 
secolele IV î.Hr.-III d.Hr.) 
recuperate de-a lungul anilor 
din pământul aşezărilor 
actuale mărginite de Şilindia 
la vest şi de Gura Văii la est, 
urme de locuire cotidiană la
tot pasul, aşezarea civilă şi 
cea întărită de la Şângioara în 
chiar centrul acestei enclave, 
dau conţinut şi semnificaţie 
unui periplu arheologic rar 
întâlnit

Şângioara: dealul (240m.) cu platoul întărit la 
poalele căruia se întindea aşezarea civilă pe 

malul albiei antice a Crişului, care trecea prin 
apropiere constituind un element natural de 

apărare. (C.A.).

într-un segment
spaţial atât de restrâns - 
aproximativ doar 44 km. 

lungime. Tezaurul de la Şilindia, format din aproape 900 de monede în 
greutate de circa 11,5 kg. (copii de argint confecţionate de localnici după 
tetradrahmele macedoniene puse în circulaţie de Filip al II-lea - rege între 
359-336 î.Hr. -, tatăl lui Alexandru cel Mare) ocupă locul unu pe ţară 
printre descoperirile de acest fel15, iar cele peste 500 de la Dieci (drahme de 
argint ale coloniilor greceşti Apollonia şi Dyrrhachyum de pe litoralul Mării

15 E. Chirilă, N. Chidioşan, I. Ordentlich, N. Kiss, Tezaurul monetar de la Şilindia, Arad 
1972; R.A.M.I., p.122.
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Monede antice descoperite pe Valea de Mijloc a Crişului Alb 
între localităţile Gura Văii şi Şilindia (44 km.)

Drahme de 
Apollonia şi 

Dyrrhachium 
(cantitate, 

calitate, perioadă)

Denari
(cantitate,
calitate,

perioadă)

Tetradrahme 
(cantitate, calitate, 

perioadă)

Nr. Localitateacrt.

70, Ag, 120-85 
î.Hr., plus podoabe1 Gura Văii

Ag.
600, Ag., 

premergătoare a. 
27 î.Hr., plus 2, 

Ag., 54-68 şi 
112-117 d.Hr.

2 Gurahonţ

3 Mădrigeşti 6, Ag., 260-150 Î.Hr.
639, Ag., 150-90 

î.Hr.
4 Feniş

525 (posibil mai 
multe), Ag., 120- 

85 Î.Hr.
5 Dieci

200 (posibil mai 
multe), Ag., 150-90 

î.Hr.

100 (posibil mai 
multe), Ag., 1946 Almaş

d.Hr.
2, Ag., 128 şi 91 

î.Hr., plus 
fragment fibulă

Berindia
(Şîngioara)7

Ag.
8 Buteni 12, Ag, 260-150 î.Hr.

4, Ag. (3), Cu. 
(1), 79-249 d.Hr.

9 Chisindia

10 Văsoaia 2, Ag., 320 Î.Hr.
1.000 (posibil 

3.000), Ag., 172- 
46 î.Hr.

11 Bârsa

2, Ag., 193-211 
sau 222-23512 Tauţ

d.Hr.
900, Ag., 260-15013 Şilindia î.Hr.

5 Ag., după a. 27 
î.Hr.

14 Bocsig

Total 1.759 595 1.715 sau 3.715

12



Adriatice)16, 639 din Feniş (copii după tetradrahme)17, 600 de la Gurahonţ 
(denari republicani romani de argint)18, plus 200 la Almaş (tot copii după 
tetradrahme), secondate de circa 100 denari imperiali romani de argint19, 
stau undeva pe aproape, constituind motiv de justificată uimire şi satisfacţie, 
numai dacă nu punem la socoteală alte câteva mii (posibil peste 3.000) de 
monede republicane romane din argint (denari aferenţi perioadei 172-46 
î.Hr.) descoperite între Bârsa şi Hodiş în anul 1862, care din păcate au cam 
alunecat printre degetele găsitorilor20. Cei drept mult mai puţine - un mic 
tezaur format din 12 piese - tetradrahme dacice şi celtice (sec. III-II î.Hr, 
copii după originalele lui Filip al II-lea), descoperite în hotarul Buttyin-ului 
(fără alte detalii topografice) cu ocazia unor lucrări agricole, puţin înainte de 
1873 şi „găzduite” încă de atunci la Budapesta (în 1873 le înregistrează 
Muzeul Naţional Maghiar), ne oferă totuşi plăcerea de a le pomeni21. La fel

Buttyin: două din cele 12 
tetradrahme (sec. III î.Hr.) 

descoperite în jurul anului 1873, 
probabil către sau în perimetrul 

dealului Şângioara. 
în ambele cazuri: argint, G: aprox.13 

gr., pe avers capul lui Zeus laureat 
spre dreapta, iar pe revers un călăreţ 
tot spre dreapta, fără numele regelui 
emitent - Filip -, ceea ce dovedeşte 

confecţionarea lor în atelierele 
dacilor. (C.M.N.M.).

de preţioase din punct de vedere ştiinţific sunt şi cele două tetradrahme (una 
se află în colecţia dr. Florin Bâmeţiu din Chisindia), descoperite întâmplător

16 R.A.R.A., p.69; R.A.M.I., p.p.65, 66.
17 Idem, p.76; E. Chirilă, I. Ordentlich, N. Chidioşan, Tezaurul de monede dacice de la 
Feniş, Oradea, 1967; Eugen Chirilă, Mircea Barbu, Pascu G. Hurezan, Tezaurul dacic de la 
Feniş (Cronologia şi semnificaţia istorică), Ziridava (Arad), nr.XV-XVI, 1987, p.p.55-58; 
R.A.M.I., p.69.
18 Măriei Sândor, op.cit.,vol.I, Arad, 1892, p.28, nota nr.5.
19 R.A.R.A., p.ll; E.Chirilă, N.Chidioşan, Tezaurul de monede dacice de la Almaş, 
A.M.N., nr.II, 1965, p.p. 111-118; Alexandru Săşianu, Moneda antică în Vestul şi Nord- 
Vestul României, Oradea, 1980, p.p.87,88, nr.2; R.A.M.I, p.32.

R.A.R.A, p.30; Egon Domer, Tezaurul de denari republicani de la Bârsa, Tibiscus 
(Timişoara) nr.l, 1971, p.p.24-32; Nicolae Kiss, Răspândirea monedelor republicane 
romane pe teritoriul arădean, Ziridava, nr.X, 1978, p.p.800,810; R.A.M.I., p.43.
21 I.Winkler, Tipurile monetare ale daco-geţilor şi aria lor de răspândire, A.M.N., nr.V, 
1968 (partea I-a), p.p.33,44; idem, A.M.N., nr.VI, 1969 (partea a Il-a), p.p.68,72; R.A.R.A., 
p.37; Nicolae Kiss, Răspândirea monedelor geto-dacice pe teritoriul judeţului Arad, 
Ziridava, nr.VIII, 1977, p.544; Alexandru Săşianu, op.cit., p.p.96,97, nr.21; R.A.M.I., p.48.

20
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i
la Văsoaia pe valea Jigoviţei în apropierea locului cu urme străvechi numit 
„Grădiştea” = „întăritură”, „cetate”, precum şi din păcate pierdutele monede 
antice (se pare tot tetradrahme) găsite la 2 km. S-V de Buteni pe dealul 
Pătrăneasa. Ei bine, toată această risipă de metal preţios (peste 6.000 de

Şângioara: topor de mână confecţionat 
din silex de Iosăşel cu 100.000 de ani 

î.Hr. (C. Ioan Motrea).

monede) se învârte cu insistenţă şi dărnicie în jurul unui centru strategic, 
încă insuficient cunoscut, amenajat pe o ridicătură din hotarul satului 
Berindia, la numai 2,5 km. în amonte de Buteni lângă albia Crişului, prin 
secolele II-I î.Hr. (apreciază arheologii), deşi locuirea lui trebuie să fi fost 
mult mai veche, dacă avem în vedere topoarele de mână, lamele şi nucleele

de silex aduse de la Iosăşel cu 100.000 
de ani î.Hr. (paleoliticul superior), 
topoarele de piatră neolitice (aprox. 
6.000 de ani î.Hr.), zdrobitoarele de 
grăunţe, roata unui car miniatural de 
cult din epoca bronzului ş.a., recupe
rate întâmplător de pe terasele (astăzi 

mMgWfâ-: cultivate) din jurul acropolei.
Săpăturile iniţiale, realizate în .. .„/ . .... • anii 1966 şi 1967 de istoricii oradem

doar pe platoul din vârful dealului şi pe 
versantul de vest, au confirmat exis

tenţa unui punct de refugiu întărit, împingându-i vechimea prin obiectele 
recuperate (ceramică, râşniţe, fibule, ornamente de car, panaşul unui coif 
ş.a.) 2 către anul 300 î.Hr., dar au lăsat problemele de la poale - presupusa 
aşezare civilă - nerezolvate.

Şângioara: topor de piatră - fragment 
- circa 6.000 de ani î.Hr. (C.A.).

/."î’V'N;:. v

■■ m
BBB9I■-•ii

.V:; r'A- '•*
Şângioara: roata unui car miniatural de 

cult din epoca bronzului. (C.A.).

-1: .

22 S.Dumitraşcu, I.Ordentlich, Săpăturile arheologice de la Berindia, Crisia, nr.IIl, 1973, 
p.p.47-95; Florian Dudaş, Aşezarea dacică întărită de la Berindia, Flacăra Roşie, 18 august 
1973, nr.9.005 p.3; R.A.R.A., p.28; R.A.M.I., p.44.
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în pofida intenţiei unora de a continua cercetările au trebuit să mai 
treacă destui ani până când, prin 1986, în urma unor lucrări de amenajări

funciare (nepermise într-un sit 
arheologic, dar totuşi efectuate cu o 
inconştienţă de-a dreptul barbară), 
Muzeul arădean a pus cât de cât în 
valoare şi satul, impresionant prin 
dimensiunile sale, de la baza dealului. 
Incinte şi vetre de case, chirpici înroşit 
de o vâlvătaie izolată şi întâmplătoare 
sau poate generală şi premeditată, care 
a pus capăt aşezării, obiecte dacice din 
fier (vârfuri de lance şi de săgeţi, 
cuţite, seceri, mezdrele, potcoave, cuie, 
crampoane, pinteni, securi, fibule, ş.a.), 
ceramică neagră şi albă, roşie şi gri, 

incizată sau pictată, alături de fragmentele unor vase ştampilate în atelierele
olarilor de la Porollisum şi Apulum 
(„terra sigilatta” din secolele II-IV 
d.Hr.)23 reprezintă o sumară 
înşiruire a materialelor descoperite 
în doar câteva zile de săpături, 
neîndestulătoare însă pentru 
descifrarea tuturor tainelor care

iimm

B-‘■r:

Wfm.c

Şângioara: secure din fier a cărei 
gaură orizontală pentru înmănuşare 
trădează influenţa celtică. (C.A.).

învăluie încă această complexă 
aşezare.

După închiderea şantierului 
ţăranii au continuat să scoată la 
lumină obiecte interesante. Astfel, 
în toamna lui 2000 au fost găsite 
întâmplător primele două monede - 

denari republicani romani de argint unul emis în anul 128 î.Hr. de 
consulul L. Caecilius Metellus Diadematus24 iar celălalt în anul 91 î.Hr. de

Şângioara: obiecte confecţionate din fier, 
elocvente pentru puterea şi bunăstarea 

locuitorilor. (C.A.).

23 Mircea Barbu, Noile descoperiri arheologice de la Berindia, Symposia Thracologica 
(Miercurea-Ciuc), nr.5, 1987, p.16; R.A.M.I., p.44; cf. Egon Domer, Urme ale culturii 
materiale dacice pe teritoriul arădean, Arad, 1968, p. 18.
24 Numismatic Fine Arts, noiembrie 29, 1990, New York, p.21, nr.38, fîg.38; Alexandru 
Suceveanu, în Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol.I, Ed. 
Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p.235; Horia C. Matei, Enciclopedia antichităţii, Ed. 
Meronia, Bucureşti, 1995, p.216; Constantin Preda, Enciclopedia, vol.II, Bucureşti, 1996, 
p.p.46,47.
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tribunul D. Silanus, autorul 
unei importante reforme 
monetare25. Cetatea eternă îşi 
extinsese puterea financiară 
până pe Valea de Mijloc a 
Crişului 
treptat moneda grecească, 
apreciată şi folosită prioritar 
doar atâta vreme cât Soarele 
răsărise la Athena, sau mai 
apoi la Pella (capitala 
Macedoniei). Revelator este 
şi fragmentul dintr-o fibulă 
masivă cu nodozităţi, confec
ţionată tot din argint, care a 
subliniat puterea şi prestanţa 
vreunui senior local în zilele 
de sărbătoare.

Şângioara: primele două monede descoperite în 
toamna anului 2000.

înlocuindAlb

Denar republican roman de argint, 128 î.Hr., G: 
3,50 gr., D: 19 mm., pe avers efigia Romei cu coif 

spre dreapta şi semnul de valoare X în spatele 
capului, iar pe revers Pacea în bigă spre dreapta, 
sub cai un cap de elefant cu clopoţel şi numele 

capitalei - ROMA. (C.A.).

Un context arheolo
gic atât de generos funda
mentează necesitatea exis
tenţei unui sistem propriu de 
valori spirituale (zei, mituri, 
principii estetice şi morale), 
aplecat spre nevoia de 
reculegere în perimetrul unui 
lăcaş de rugăciune (sanctuar) 
şi din când în când al unui 
cimitir. Până şi perspectiva 
unei monetării locale îşi 
clădeşte o bază tot mai 

solidă pe miile de monede, copiate probabil aici, după neîndestulătoarele 
originale greceşti, macedoniene sau romane.

Aşa cum se întâmplă câteodată, primul indiciu asupra fostei aşezări 
•din mijlocul defileului strâmtorat de pădurile tot mai apropiate, având în faţă 
orizontul câmpiei adeseori prevestitor de rele iar în spate bogata ţară a 
aurului din Apuseni, ni-1 dă numele dealului: Şângioara (fonna populară

Denar republican roman de argint, 91 î.Hr., G: 
3,47 gr., D: 17 mm., aceleaşi detalii pe avers cu 
excepţia semnului de valoare care aici este litera 

K, iar pe revers Victoria în bigă spre dreapta, 
numărul III deasupra, numele tribunului emitent - 

D .SILANUS şi numele capitalei - ROMA, 
dedesubt. (C: fam. Silvia şi Mihai Copaci).

25 Numismatic Fine Arts, noiembrie 29, 1990, New York, p.54, nr.15, fig.15; Dumitru 
Tudor (coordonator), Enciclopedia civilizaţiei romane, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1982, p.451.
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locală), respectiv Şindioara (varianta literară), afectat de substantivul
maghiar „vâr” = cetate, fortăreaţă. 

I împrumutul s-a realizat după anul 
1200, când triburile maghiare descă
lecate în Maramureş, Crişana şi 
Ardeal încep să denumească locurile 
întărite (în cazul nostru un deal 
căruia localnicii îi spuneau Şângi sau 

l Şingi) cu ajutorul cuvântului „vâr” 
(vezi Temesvâr - Cetatea Temes, 
Hunyadvâr - Cetatea Hunyad ş.a.), 
care pătrunde în limba română sub 
haina sufixului „-oara”, solidar cu 
maghiarul accentuat „vâ”, transfor
mat la începutul contactelor lingvis

tice (secolele XIII-XV) în diftongul autohton ,,-oa” (vezi Timişoara, 
Hunedoara ş.a.)26.

Toponimul propriu-zis: Şângi, 
rostit cu insistenţă şi astăzi de local
nici, relevă însă o apropiere simpto
matică de numele unei „dave” (în 
limba dacilor „localitate mai impor
tantă”, „oraş”, „cetate”) pomenită şi 
localizată de Claudius Ptolemeu în 
vestul Daciei. Este vorba despre Singi- 
dava, unul dintre cele 44 de oraşe 
nominalizate de geograful alexandrin 
în lucrarea „îndreptar geografic”
(uzual „Geografia”)27, întocmită pe baza unor informaţii mai vechi prin anul 
141 d.Hr.* Coordonatele ptolemeice - longitudine 48°00', latitudine 46°20' -

•.'.

Şângioara: fragment dintr-o fibulă cu 
nodozităţi, confecţionată din argint pur, 

care a împodobit hainele unui senior 
local. (C. fam. Silvia şi Mihai Copaci).

r-!°

Şângioara: Ceramică dacică lucrată cu 
mâna sau la roată, destinată uneori 

poate chiar vânzării. (C.A.).

26 Emil Petrovici, O particularitate a fonetismului maghiar oglindită în elementele maghiare 
ale limbii române, în Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Filiala Cluj a Academiei R.P.R., seria 
Ştiinţe Sociale V, nr.3-4, 1954, p.p.440 şi urm.; idem, Rom. Oriş, Orîş, Orîşa, Orăşa, 
Orăşani, Orăşeni < magh. Varjas, în Studii de dialectologie şi toponimie, Ed. Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 171; G. Ivănescu, Istoria limbii române, Ed. Junimea, Iaşi, 1980, 
p.p.432,433.
“7 Izvoare privind istoria României, vol.I, Ed.Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p.p.544- 
547; Marin Popescu-Spineni, România în izvoare geografice şi cartografice, Ed. Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p.p.38-45; Radu Florescu, Note de geografie antică, 
Ziridava, nr.XUI, 1981, p.p.29-47; Vasile Mărgărit, în Enciclopedia, vol.II, Bucureşti, 
1996, p.p. 182,183, fig.81; Emilia Tomescu, în Enciclopedia, vol.III, Bucureşti, 2000, p.392.

Zăbovind asupra experienţei geografice anterioare (Marinus din Tyr, cca 120 î.Hr.) şi
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f
atribuite davei Singi, au stârnit interesul multor cercetători dornici să-i 
găsească un corespondent în geografia contemporană*. Din cauza fidelităţii 
excesive faţă de coordonatele 
antice**, investigaţiile şi concluziile
s-au orientat doar înspre Mureş ori -
Târnava Mare, vecine, mai mult sau i 
mai puţin apropiate, cu Valea de 
Mijloc a Crişului Alb, unde 
vestigiile Şângioarei îşi netezeau 
silueta drapată în amintiri.
„Vinovată” a fost şi discreţia sitului 
zărăndean în contextul celorlalte 
puncte arheologice fierbinţi, care s- 
au bucurat de cercetări mult mai 
elaborate, susţinute ulterior prin 
mediatizări generoase. Nici măcar apropierea bătrânului Marisos în zona 
Căpruţa, Bârzava, Conop la doar 9'36" = 27 km. de cursul mijlociu al 
Crişului Alb, nu a îndemnat pe nimeni să privească puţin şi peste culmile 
blânde ale Ţării Zarandului. Tentativa, din păcate ratată, ar fi dezvăluit 
ochiului avizat un deal insolit plin de antichităţi, care prin poziţia sa 
geografică - 22°9' longitudine, respectiv 46° 19' latitudine - se suprapune

.. .. :

MB
Şângioara: brăţară de bronz care a 

mângâiat încheietura mâinii unei femei 
cu „braţele de aer ale clipei duse”. (C. 

fam. Silvia şi Mihai Copaci).

contemporane, Ptolemeu (90-168 d.Hr., Alexandria, Egipt) a realizat o sinteză destul de 
obiectivă a realităţilor din Dacia. Cele 15 etnonime (etnii sau popoare) şi 44 de oraşe (toate 
purtând atributul grecesc de „polis”, adică de „oraş”, iar 14 şi pe cel dacic de „dava” ca 
element fmal şi distinct al numelui) prezente în tabelele sale, constituie doar părţile „mai 
însemnate” (după propria lui remarcă) desprinse dintr-un peisaj mult mai bogat, pentru a nu 
aglomera paginile „îndreptarului geografic” („Geografia”), cartea a IlI-a. Chiar dacă 
autorul a fost preocupat de conţinutul regiunilor Daciei existent imediat după instalarea 
provinciei, „reculul” informaţiilor sale ne ajută să înţelegem că etniile şi oraşele deceniului 
106-117 d.Hr. aveau în spate o întreagă istorie, confirmată de însuşi actul menţionării lor.
* Localizarea Singidavei a preocupat în ultimele două secole peste douăzeci de cercetători. 
Cu excepţia lui Radu Florescu, partizanul cantonării vechii dave în „zona Arad”, „fără 
localizare probabilă”, însă destul de atent la „vestigiile dacilor liberi, clasificate în aşa- 
numita «cultură Sîntana-Arad»” (cf. Radu Florescu, Note şi comentarii la „Getica” lui 
Vasile Pârvan, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982, p.549, nota 227), restul protagoniştilor - 
nume celebre, străine şi autohtone - au preferat judeţele Hunedoara, Alba sau Mureş.
** întrucât Ptolemeu situează meridianul 0° în insulele Canare, valorile sale longitudinale 
sunt cu 26° mai mari decât cele actuale care pornesc de la Greenwich (Anglia). Astfel, 48° 
la Ptolemeu = 22° azi, 49° = 23° ş.a.m.d. Dincolo de aceste inadvertenţe fireşti, opera 
geografului alexandrin mai cuprinde însă şi o serie de erori propriu-zise, concretizate în 
valorile coordonatelor propuse pentru localităţile nominalizate. Cauza o găsim, printre 
altele, în concepţia epocii sale asupra circumferinţei pământului, considerată mai mică 
decât dimensiunea ei reală. în consecinţă, exactitatea calculelor ptolemeice a suferit câteva 
neajunsuri de ordinul secundelor, care uneori evoluează până la cel mult un grad.
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întru totul peste coordonatele atribuite de Ptolemeu davei Singi (longitudine 
48°00', latitudine 46°20'). Firavele diferenţe (9' longitudinal şi 1' latitudinal)
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141 d.Hr. Harta Daciei întocmită pe baza coordonatelor geografului Claudius Ptolemeu, 
surprinde realităţi din perioada 106-117 d.Hr. (Din Istoria României - Compendiu,

Bucureşti, 1974).

dintre măsurătorile actuale şi concluziile geografului alexandrin îşi au 
rădăcina în amintita concepţie antică asupra circumferinţei pământului, 
asumată şi folosită de Ptolemeu în toate situaţiile. Cele câteva secunde 
plătite tribut nivelului epocii sale nu afectează însă prea mult cercetările şi 
Finalităţile actuale, întrucât „Geografia” este străbătută doar de neliniştea 
unor erori previzibile şi nicidecum de tumultul unui haos generalizat.

Apropierea depăşeşte orice poticnire şi în cazul toponimului propriu- 
zis: Singi (la Ptolemeu) - Şângi (la oamenii locului). Doar grupul de litere 
iniţiale „Si” (în ortografia antică) şi „Şâ” (în exprimarea sătenilor) ne face să 
devenim reflexivi.

Astăzi, este un lucru bine ştiut că, uneori, literele grecilor şi latinilor 
erau insuficiente în faţa cuvintelor străine. Absentele „ş” şi „â” obligau 
scriitorimea să improvizeze ori de câte ori întâlneau o expresie traversată de 
aceste două sunete „barbare”. S-a confruntat, oare, şi Ptolemeu cu 
vicisitudinile unui asemenea disconfort intelectual? Poate chiar atunci când 
a propus forma Singi? în definitiv, de ce nu Şingi sau pur şi simplu Şângi 
cum se „încăpăţânează” localnicii să pronunţe şi astăzi numele dealului 
«Şângioara» de pe Valea de Mijloc a Crişului Alb? Intr-adevăr, oricât de

care
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iscusită ar fi fost, pana geografului a putut deveni vulnerabilă în faţa 
sunetului dacic „ş” prezent la începutul unui toponim. Şingi sau chiar Şângi, 
dacă avem în vedere forma păstrată până în ziua de azi, avuseseră toate 
şansele să-l descumpănească pe grecul romanizat din Alexandria.

Interesant este însă şi faptul că lucrurile nu se schimbă prea mult nici 
dacă Ptolemeu a spus adevărul. în această situaţie grupul de sunete 
primordiale „s + i” a purces pe drumul metamorfozelor propriu-zise de-abia 
după retragerea romanilor din Dacia. Primele schimbări încep să mijească 
pe la sfârşitul veacului al III-lea d.Hr., când oficialitatea limbii latine 
încetează. în următoarele trei-patru secole băştinaşii revin tot mai mult la 
propria lor bază de articulaţie, oxigenată şi de o anumită structură psihică, 
modificând latina populară în direcţia graiului românesc actual28. Aşa au 
apărut, printre altele, din s + i > ş (vezi sic > si > şi)29, din â + n + voc. > ă, 
devenit mult mai târziu > â (vezi fontona > fântână > fântână)30 ş.a. Legea 
prefacerilor lente a putut aşadar împinge, fără prea multă osteneală, până 
prin veacurile VI-VII şi topoYiimul nostru de la „S”-ul originar la „Ş”-ul 
actual, următorul pas consacrat alunecării lui „i” spre „â” realizându-se într- 
o etapă ulterioară, sesizată pentru prima dată în textele moldoveneşti din 
168231. Categoric, fenomenul debutase la nivelul graiului popular cu mult 
înainte, asigurându-şi prioritatea în fuijcţie de oamenii locului. în Crişana, 
bunăoară, neutralitatea lui „ş” dă drept lâ existenţă succesivului „i” (vezi 
şiş), care îmbracă însă haina lui „â” atunci când amintita consoană devine 
dură32 (vezi şină > şână, şir > şâr), ş.a.

Fără să punem la îndoială valoarea cadrului explicativ propus de 
lingvişti pentru derapajul toponimului Singi către actualul Şângi, provocat 
printre altele şi de apetitul sătenilor de pe Valea de Mijloc a Crişului Alb 
faţă de cuvintele pigmentate cu „â”, noi vom continua să rămânem legaţi 
raţional şi afectiv de varianta identicităţii toponimelor. Neputinţa grecilor şi 
latinilor în faţa sunetelor întâlnite la popoarele vecine, manifestată printr-un 
colaps alfabetic foarte frecvent şi derutant, stimulează mai degrabă vocaţiile

28 G. Ivănescu, op.cit., p.p.102 şi urm., 180 şi urm.
29 Idem, op.cit., p.209; cf. Emil Petrovici, Istoria poporului român oglindită în toponimie, în 
Studii de dialectologie şi toponimie, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p.244, pentru 
modul asemănător în care „s” a trecut la „ş” pe cele două maluri ale Dunării: „E, aşadar, de 
presupus că daco-moesica de la nord de Dunăre prezenta aceeaşi tendinţă de a schimba pe s 
în ş ca daco-moesica de la sudul marelui fluviu (cf. Naissus > Niş)’\
30 G. Ivănescu, op.cit., p.202.
31 Alexandru Philippide, Istoria limbii române, vol.I, Iaşi, 1894, p.p. 19,20; cf. G. Ivănescu, 
op.cit., p.p.202,211,212.
321. Coteanu, Elemente de dialectologie a Limbii Române, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, 
p.105.
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sceptice decât opţiunea pentru adevăr*. în schimb, formele lingvistice 
populare au reuşit întotdeauna prin coerenţă şi simplitate să evoce, chiar şi 
peste milenii, solidaritatea oamenilor cu ineditul primelor izvoare**.

Evenimente triste şi mari petrecute la cumpăna erelor (expediţia 
generalului Marcus Vinicius din 10-9 î.Hr., pătrunderea sarmaţilor iazygi în 
20 d.Hr. sau războaiele din 101-102, 105-106 d.Hr.) aveau să schimbe din 
temelii geografia istorică a regiunii. Pentru aproape două sute de ani 
Şângioara îşi va pierde libertatea, fiind încadrată în provincia Dacia, foarte 
aproape de hotarul vestic (circa 14 km.) fortificat printr-un val de pământ, 
căruia şi astăzi oamenii din satele învecinate îi mai spun „Troianul”, 
„Drumul lui Traian”, sau „Valul lui Traian”33.

După risipirea furtunii, localnicii, cuprinşi „peste noapte” într-o zonă 
de frontieră, s-au întors pe la vetrele lor bântuite de amintiri. O bună dovadă 
sunt şi legendele, care vin, împreună cu noi, din cine ştie ce străfunduri 
mocnite în sufletul anotimpurilor. Una, foarte ciudată, se referă la un punct 
situat pe la jumătatea versantului sud-estic al dealului, unde trei stânci 
suprapuse (una mare la bază şi două mai mici deasupra) impresionează prin 
dimensiuni şi poziţie. Aici ar fi existat cândva o intrare într-un tunel 
orizontal, pe care puteai avansa către inima dealului. Până unde şi mai ales 
înspre ce, povestea nu precizează! în schimb ne spune că, într-o bună zi, un

* în absenţa unui alfabet propriu dacii nu s-au prea îndeletnicit cu scrisul. Din plin au facut- 
o grecii şi latinii, pe care de multe ori îi interesa şi soarta vecinilor. Cum însă alfabetele 
acestor popoare nu puteau exprima toate sunetele din limba dacilor, scriitorii deveneau 
ezitanţi în faţa unor cuvinte. Stau mărturie hidronimele, toponimele şi antroponimele, care 
oscilează de la un autor la altul, apele Cemei atingând o adevărată performanţă inutilă şi 
păgubitoare: Diema, Tiema, Tsiema, Zema, Cemesus. (Vezi Vasile Pârvan, Cetatea 
Tropaeum, Bucureşti, 1912, p.31; Th. Capidan, Limbă şi cultură, Bucureşti, 1943, p. 172; I. 
I. Russu, Limba traco-dacilor, Ed. Academiei R.P.R., 1959, p.30; Aurel Berinde, Simion 
Lugojan, Contribuţii la cunoaşterea limbii dacilor, Ed. Facla, Timişoara, 1984, p.p.52,63 şi 
urm.; Vasile Frăţilă, Lexicologie şi toponimie românească, Ed. Facla, Timişoara, 1987, 
p. 168, nota nr.41).
*' O viitoare carte, aflată în curs de pregătire, sperăm să elucideze într-o manieră mult mai 
elaborată problema raporturilor dintre Singidava ptolemeică şi Şângioara zilelor noastre.
33 Nicolae Horga-Popovici, Oglindă arătată omului înţelept, Buda, 1807, p.p.21, 22; Fâbiân 
Gâbor, Arad vârmegye leirâsa, voi.II, mss., A.S.A., £.171; Mârki Sândor, op.cit., vol.I, 
p.p.24, 30, 31 şi urm.; S. Dumitraşcu, Contribuţii la cunoaşterea graniţei de vest a Daciei 
romane, A.M.N., nr.VI, 1969, p.p.483-491; Florian Dudaş, Repertoriul arheologic al ţării 
Zărandului în lumina ultimelor descoperiri, Revista Muzeelor nr.4, 1970, p.p.356-358; Şt. 
Ferenczi, Contribuţii la problema limes-ului de vest al Daciei, part.II/3, A.M.N., nr.XI, 
1974, p.p.23-40; Florian Dudaş, Contribuţii privind valurile fortificate din vestul 
Transilvaniei. II. Valul „Troian” - fortificaţie a graniţei de vest a Daciei romane, Orizont 
(Timişoara), nr.28, 1976, p.4; Ştefan Ferenczi, Consideraţii asupra limes-ului roman din 
Dacia de vest, Ziridava nr.XI, 1979, p.p. 125-139; R.A.M.I., p.p.42, 60, 77, 79, 82, 103, 
122, 124, 127.
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câine negru ar fi pătruns prin deschizătură, pierzându-se în adâncuri. Nu 
mică a fost surpriza oamenilor când acesta a revenit la lumină cu înfăţişarea 
schimbată din temelii: blana îi albise datorită unui praf misterios ce căzuse 
peste el modifîcându-i culoarea. Prin ce locuri necunoscute l-or fi purtat

Secolul II î.Hr. Limita vestică a provinciei Dacia Superior. în porţiunea haşurată (o 
parte din actualul judeţ Arad cucerită de romani), locuitorii Şângioarei continuă să 

trăiască foarte aproape de graniţă. (Din Ziridava nr.XVIII, Arad, 1993).

paşii? Ce minunăţii o fi reuşit să vadă prin cotloanele subpământene? De
sute de ani în loc de răspuns ne întâmpină doar pietrele hotărâte să tacă.

Intr-adevăr, aproape întotdeauna pământul a ştiut să-şi protejeze cu
discreţie tainele. Niciodată însă el nu a întunecat strădaniile celor dornici de
a se regăsi prin cunoaştere. Ar fi putut, oare, ţărâna Şângioarei să nu ne arate
în fiecare zi această suavă bunăvoinţă?!»

Munca depusă prin anii ’60 pentru regularizarea Crişului Alb între 
Buteni şi Govojdia (azi Paulean) este încă prezentă în memoria localnicilor. 
Mai puţini vor fi auzit însă despre o întâmplare petrecută atunci pe malul
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apei neodihnite. La o adâncime de aproape doi metri, pălmaşii din Buteni au 
descoperit un vas de lut şi o sabie din fier, dreaptă şi lungă de aproximativ 
50-60 cm. Din păcate neatenţia şi lipsa de pricepere şi-a spus încă o dată 
cuvântul, vasul fiind abandonat sau distrus, iar sabia, lăsată doar pe seama 
curiozităţii neavizate, după o îndelungă „cercetare”, s-a rătăcit prin cine ştie 
ce cotlon întunecat, făcând inutile căutările şi regretele ulterioare. Căzut în 
uitare, din cauza sfârşitului său lamentabil, episodul ar fi rămas pentru 
totdeauna în lumea lui „n-a fost să fie”, dacă istoricii nu semnalau o realitate 
strategică timpuriu-medievală, care a traversat prin secolele IX-X şi hotarul 
amintit. „Bâlhrad” este numele popular al construcţiei - şanţ şi val de 
pământ - menite să oprească eventualele năvăliri dinspre apus peste 
marginea sudică a Ţării ducelui Morout sau a nepotului său Menu Morout, 
urcaţi la domnie în scaunul cetăţii Biharea de lângă Oradea-Mare.

Astăzi, urmele s-au aplatizat şi doar anevoie un ochi de specialist îi 
mai poate dibui traseul, care începea din zona Cărand-Prunişor, coborând pe 
la Sebiş spre sud printre Buteni şi Berindia34. Pentru noi, această „Cetate 
Albă” sau poate fortificaţie a lui Bâlea, Belea ori Bălea (posibile traduceri 
ale arhaicului „Bâl-hrad”) se regăseşte în descoperirea butincenilor, vasul de 
lut şi sabia ruginită ocupându-şi locurile meritate printre umbrele a căror 
paşnică amintire o adâncesc.

De la obiceiul răsplătirii celor de bună şi mare credinţă cu întinse 
moşii, prezent peste tot în istorie, nu s-au abătut nici regii unguri după 
fiecare victorie militară. întrucât generozitatea lor a fost consemnată foarte 
sârguincios în câteva cronici şi mai ales în diverse acte de donaţie, 
posteritatea va beneficia de un preţios izvor informativ, căutat şi apreciat 
datorită exactităţii şi pluralităţii resurselor sale.

Pofta ducelui Arpad pentru Ţara Crişurilor dezlănţuie furtuna 
războiului, povestit de notarul anonim în „Gesta Hungarorum” („Faptele 
ungurilor”), din care aflăm printre altele că după înfrângerea băştinaşilor 
conduşi de Menu Morout, lui Velec (general ungur) „dedit comitatum de 
Zarand”35 („i-a dat comitatul Zarand”). De acum înainte, numele său 
(înrudit, se pare, cu iranienele „zaranya” = „aur”, sau cu „zărond” =

34 Florian Dudaş, Contribuţii privind valurile fortificate din vestul Transilvaniei. III. Valul 
„Bâlhrad” - o fortificaţie feudală românească, Orizont, nr.31, 1976, p.6; idem, Zărandul 
chipuri şi fapte din trecut, Ed. Albatros, Bucureşti, 1981, p.p.27, 28.
35 Anonymus, Faptele ungurilor, în traducerea lui Paul Lazăr Tonciulescu, Ed.Miracol, 
Bucureşti, 1996, p.98; cf. Anonymus Notarius, Gesta Hungarorum, Faptele ungurilor, în 
traducerea lui G. Popa-Lisseanu, Ed. Mentor, Bucureşti, 2001, p.70.
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„bătrân”)36, dar şi al aşezărilor militare (Siri, astăzi Şiria - 1169, Pankatha, 
a. Pâncota - 1177, Jenew, a.Ineu - 1214, Deszni, a.Dezna - 1261) şi civile 
(Makra, a.Mocrea - 1199 ş.a.) vor fi tot mai des pomenite în hrisoavele 
cuceritorilor37.

Redactate în limba latină, cel mai adesea la Buda (capitala politică) 
sau la Estergom (unde se găsea Primatul catolic maghiar), documentele 
conţin ortografieri „după ureche”, ciudate şi stâlcite, uneori atât de grav 
încât recunoaşterea elementului românesc devine o adevărată problemă. 
Astfel, Mocrea se transformă în Macra, Dezna în Desma, Bârsa în Bareza, 
Văsoaia în Wazzwy Falwa, Păiuşeniul în Paiz, Govojdia în Goosd, Bucin în

Harta comitatului Zarand. (Din Florian Dudaş).
Buken sau şi mai năstruşnic în Bewkewn, Bokeny38 ş.a.m.d. în măsură egală 
generozitatea regală se va răsfrânge şi asupra bisericii romano-catolice 
maghiare înzestrată mereu cu domenii substanţiale. Contextul încadrează 
fără echivoc şi prezenţa ecleziei (diecezei) de Agria pe Valea de Mijloc a

36 Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, 
Bucureşti, 1933, p.p.306,307; Iorgu Iordan, Toponimia roftiânească, Ed. Academiei R.P.R., 
1963, p.p.537, 538.
37 Alexandru Roz, Kovâch Geza, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad, Ed. 
Universităţii „Vasile Goldiş”, Arad, 1997.
38 Idem.
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:

Crişului Alb, Desma (Dezna) figurând printre posesiunile ei încă din anul 
126139.

Nu peste multă vreme, mai exact în martie 1332, papa Ioan al XXIII- 
lea, de comun acord cu regele Ungariei, Carol Robert de Anjou (1308-1342) 
şi cu voievodul Transilvaniei, revine în forţă asupra iniţiativei unui 
predecesor, trimiţându-şi agenţii fiscali să strângă banii şi bunurile 
nepredate, depuse sau ascunse, ce reveneau sub formă de dijmă bisericii 
romane. Rezultatul grafic al acestei ample acţiuni a fost întocmirea unui 
„Registru al dijmelor papale” pentru perioada 1332-1337, în care vor fi 
consemnate toate localităţile, inclusiv cele româneşti, unde funcţionau şi 
parohii catolice. Pe Valea Crişului Alb, în special pe cea Mijlocie, 
reprezentanţii papei nu vor avea prea multă bătaie de cap, bisericile 
ungureşti constituind o excepţie plăpândă şi înfrigurată. Cei doi, trei groşi 
(echivalentul a 6-10 dinari) încasaţi pe ici, pe colo, ne vorbesc despre 
puţinătatea contribuabililor străini aşezaţi de curând (şi nu pentru multă 
vreme) în doar câteva comunităţi româneşti preexistente aici, dintre care 
două se impun, încă de la început, atenţiei noastre. De prima ne lovim în 
paginile încasărilor din 1333 referitoare la arhidiaconatul (un fel de 
protopopiat) de Coleşer (dieceza de Oradea), unde apare satul Buken, al 
cărui preot „Ştefan a plătit cinci groşi, drept dijme pe anul al doilea” (d.l). 
După doar un an, în 1334, înregistrate fiind încasările din arhidiaconatul de 
Pâncota (aparţinător diecezei de Agria), descoperim încă un sat Buken, în 
care preotul „Petru a plătit doi groşi” (d.2). Iată-ne, aşadar, puşi în faţa unei 
situaţii deosebite, generată de obiceiul folosirii aceluiaşi nume pentru două 
sau chiar mai multe aşezări, a căror identificare tardivă agresează orgoliul şi 
rigoarea ştiinţifică. Raritatea şi zgârcenia informaţiei documentare, 
dispariţia multor cătune şi sate, alterarea frecventă a toponimiei româneşti, 
complică cercetarea generând păreri diferite, contradictorii sau chiar 
antagonice. Impasul poate fi depăşit doar printr-o analiză atentă şi nuanţată a 
tuturor detaliilor, întemeiată pe o bună cunoaştere a contextului general.

înţelegând utilitatea unei asemenea abordări, cercetătorii maghiari 
din secolul trecut, Csânki Dezso şi Mârki Sândor, au reuşit să clarifice şi 
problema celor două localităţi Buken, stabilind cât se poate de limpede că 
cea din 1333 reprezintă un sat medieval situat la nord-est de Socodor, pe 
malul drept al Crişului Alb, unde, în urma depopulării sale, după 1650 a 
rămas o câmpie sau o pustă, care doar prin numele său - Bokeny - mai 
amintea unora de fosta aşezare, în timp ce prin a doua, consemnată un an 
mai târziu - 1334 „nu se înţelege localitatea de mai sus, ci Butynul de azi, 
care este situat la sud-est de Ineu” (c.l, c.2, c.4, c.8). Aproape concomitent

39 Cornelia Bodea, Cetatea Desnei, Hotarul (Arad), nr.2,1937, p.41.
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şi anuarele (şematismele) bisericii romano-catolice încep să susţină insistent 
aceeaşi rezolvare, atunci când prezintă pe scurt istoricul parohiilor 
înregistrate (d.81). După câteva decenii, reprezentanţii religiei ortodoxe 
arădene, Ştefan Lupşa şi Gh. Liţiu, vor spune lucruri asemănătoare despre 
comitatul Zarand în perioada 1332-35: din totalul de 430 localităţi populate 
doar 44 găzduiau şi parohii (plebanii) romano-catolice, două avându-şi 
sediul în sate cu nume identic - Buken lângă Socodor şi Buken din zona 
Pâncota - Ineu aşezare ortografiată mai târziu Butin (c.3).

Nimic mai simplu şi mai hotărâtor pentru instalarea unei percepţii 
corecte, dacă autorii ediţiei în limba română (1954) a „Registrului” amintit 
nu ar fi tulburat apele, localizând, în pofida tuturor evidenţelor, ambele 
aşezări Buken în spaţiul, astăzi pustiu, de lângă Socodor (d.l, d.2, notele 4 şi 
13). Caracterul oficial şi ponderea ştiinţifică implicate într-un asemenea 
punct de vedere (alimentat de prudenţa notificării unei localităţi româneşti 
pe baza unui document în care se vorbeşte şi despre o parohie romano- 
catolică)*, vor influenţa din păcate foarte profund şi aproape irevocabil toate 
interpretările ulterioare, obligându-le să ridice anul 1387 - căruia îi lipsea 
conţinutul ontologic necesar la rangul de prim reper documentar pentru 
atestarea Buteniului actual40 (c.21). Cu sau fără voia lor, analiştii ulteriori se 
vor grăbi să plătească tributul impus (mai puţin o voce de ultimă oră - 1997 
- lapidară şi uşor imprecisă - c.20 -), ignorând toate nuanţele documentelor 
papale, deşi câteva se impun fără prea multă osteneală în faţa oricărui spirit 
deschis şi lipsit de prejudecăţi.

Cunoscută şi depăşită, prezenţa ungurilor pe Valea de Mijloc a 
Crişului Alb după anul 1300, nu ar mai trebui să provoace complexe şi 
stresuri postume, ci poate fireşti mobilizări pentru ziua de azi şi de mâine, 
înfiriparea bietelor parohii romano-catolice, în doar câteva locuri mai 
acătării, nu a schimbat cu nimic profunzimea peisajului etnico-religios, pe 
deasupra căruia noii veniţi s-au prelins ca o pată de culoare vagă şi efemeră. 
Sumele foarte modeste, adunate cu atâta osteneală, mărturisesc peste veacuri 
despre numărul mic al credincioşilor unguri aciuaţi printre români. în faţa 
recordului de 7 groşi, încasaţi de la enoriaşii celei mai falnice parohii -

* Apariţia fugară în anul 1220 a satului Buc („villa Buc”), semnalat de Coriolan Suciu 
(c.23) şi (sau) prezenţa ortodoxă din două localităţi cu toponime asemănătoare, identificate 
de Eugen Gluck într-o hartă tardivă, finalizată de-abia între 1572-1585: Bekeny şi Bekyn, 
în zona Socodorului, au putut, de asemenea, micşora interesul cercetătorilor faţă de alte 
regiuni, cantonându-i fără echivoc doar în perimetrul menţionat, (cf. pentru prezenţa 
ortodoxă şi hartă, Eugen Gliick, Cu privire la istoricul părţilor arădene în epoca 
voievodatului lui Ahtum, în Studii privind istoria Aradului, Ed. Politică, Bucureşti, 1980, 
p.p.125,147, nota nr.82).
40 Georgeta Toduţa, Vasile Grec, Nicolae Lujanschi, Localităţile judeţului Arad, 1972, p.59.
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Pâncota - existentă atunci pe tot cuprinsul arhidiaconatului omonim, 
reprezentanţii papei au înţeles că în partea de sus a Zarandului, păduroasă şi 
mai puţin ospitalieră prin însăşi geografia ei, pătrunderea elementului 
maghiar fusese destul de modestă. Cu aproape aceleaşi unităţi vor fi însă 
nevoiţi să măsoare şi situaţia din arhidiaconatul de Coleşer, deşi rosturile 
sale vizau aşezări situate în spaţiul vizualizant al câmpiei. Delimitate, ce-i 
drept, destul de aproximativ, cele două arhidiaconate aveau, totuşi, 
„comandamente” diferite: Oradea pentru Coleşer (cu zona Socodor) şi Agria 
pentru extensia Pâncotei. In mod firesc ele se caracterizau şi prin conţinuturi 
proprii, atât sub aspectul numărului de parohii, cât şi din perspectiva 
dispunerii lor în aval sau amonte, Buken-ul aflat sub influenţa Pâncotei fiind 
însoţit de localităţi megieşe Buteniului de azi: Şilindia, Almaş, Ineu. Preoţii 
Ştefan şi Petru, care au plătit la interval de un an sume, nu întâmplător 
inegale - cinci şi respectiv doi groşi -, în localităţi cu segmente minoritare 
diferenţiate - mai mare în primul caz şi foarte mic în parohia secundă 
depun implicit mărturie din şi despre două aşezări diferite. In sfârşit, faptul 
că dieceza de Agria „respira” în zona Deznei încă din veacul anterior, în 
timp ce alte documente semnalau sub zările Socodorului doar o singură 
localitate Buken, devenită mai apoi Bokeny şi în cele din urmă paragina 
unei puste, individualizează la rându-le prezenţa erorii pe care ne-am 
străduit să o demontăm.

Chiar dacă a suportat în ultimul secol toate capriciile cunoaşterii 
umane, fiind acceptat pe bună dreptate, dar şi contestat fără dovezi, anul 
1334 rămâne primul reper documentar pentru atestarea Buteniului actual. 
Datorită lui satul Buken de pe Valea de Mijloc a Crişului Alb întoarce 
spatele anonimatului provincial, afirmându-şi definitiv identitatea printre 
alcătuirile istoriei scrise.
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O donaţie care nu spune prea mult

Istoria evului mediu este legată organic de viaţa cetăţilor sale. 
Excepţie nu a făcut nici Ţara Zarandului, unde, mai ales după invazia 
tătarilor (1241), peste întărituri mai vechi sau mai noi au fost rostuite cetăţi, 
în jurul cărora viaţa satelor a mocnit cel mai adesea în anonimat, liniştea 
fiindu-le întreruptă doar câteodată prin acte răsplătitoare sau de altă natură, 
dispuse uneori să le consemneze identitatea.

Datorită poziţiei sale geografice vechiul Buken va fi atras împreună 
cu satele vecine în sfera de influenţă a Deznei, care îşi conturează treptat 
însă destul de rapid personalitatea de la statutul de sat („villa”) în 1261, la 
cel de cetate regală („castrum regalia”) în 1318, ajungând potrivit obiceiului 
vremii în posesia unui domeniu format din peste 60 de sate41. Cu toate că 
numele celor mai multe ne este încă necunoscut din cauza laconismului 
puţinelor documente rămase, începem totuşi să le simţim prezenţa în 
formula generală „cum villis, tam olachalibus...” („împreună cu satele, atât 
româneşti...”), folosită pentru prima oară prin 1318 referitor la câteva sate 
ale mănăstirii Dyenus (Dănuş) de lângă Apayteluke (Mocrea), ocupate 
abuziv de stăpânul cetăţilor Pâncota şi Dezna42. Nici anul 1387, revendicat 
până la saturaţie de toţi analiştii, nu va schimba situaţia, în ciuda faptului că, 
atunci, regalitatea maghiară şi eminenţa romano-catolică din Oradea vor 
emite trei documente consecutive (februarie, iunie, iulie) cu scopul 
ratificării unei generoase donaţii pentru familia Losonczy (d.3; d.4; d.5). 
Cetăţile Desne şi Pankata împreună cu domeniile (apartenenţiile) lor, situate 
în comitatul Sarand (Zarand), trec din proprietatea regală în cea particulară a 
copiilor bătrânului Losonczy Stephani: Ladislaus, Stephani şi Albert, 
cunoscuţi şi apreciaţi pentru serviciile aduse coroanei. De acum înainte, 
soarta lor şi a localităţilor aferente, va poposi în curtea intereselor acestei 
bogate familii*, timp de aproape două sute de ani.

41 Mârki Sândor, op.cit., voi. I, p.227; idem, vol.II., Arad, 1895, p.161; Cornelia Bodea, 
art.cit. p.42 şi următoarele; Aradul permanenţă ..., p.129.
42 Documente privind istoria României, veacul XIV, C. Transilvania, Ed. Academiei 
R.P.R., 1953, vol.I (1301-1320), p.p.294,295, document nr.316; cf. Silviu Dragomir, Studii 
din istoria mai veche a Românilor de pe teritoriul diecezei arădene, Transilvania, anul 
XLVIII, 1 iulie 1917, nr.1-6, p.13; Cornelia Bodea, art.cit., p.43; Şt.Manciulea, Aşezările 
româneşti din Ungaria şi Transilvania în secolele XIV-XV, Blaj, 1941, p.99; Alexandru 
Roz, Kovâch Geza, op.cit.; Isaia Tolan, File din istoria Aradului, Ed. Semne, Bucureşti, 
1999, p.62.
* Printre altele, familia Losonczy era înrudită încă de pe vremea lui Alexandru cel Bun cu 
dinastia Muşatinilor din Moldova.
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Având în vedere anvergura donaţiei ne-am fi aşteptat ca măcar una 
dintre diplome să consemneze şi numele satelor, care la drept vorbind 
constituiau fondul întregii afaceri. Din păcate, conţinutul înscrisurilor, foarte 
bogat în epitete şi amănunte la adresa protagoniştilor - regele donator şi 
nobilii împroprietăriţi - cărora le înşiră toate calităţile, funcţiile şi meritele, 
devine zgârcit şi expeditiv atunci când ajunge la sate.

Formula folosită, stereotipă şi vagă, dezamăgeşte în continuare, 
cercetătorul dornic să vadă în sfârşit cum se numeau acele „villis, 
districtibus, (...) vineis, silvis, nemoribus, aquis, (...) piscinis, molendinis”, 
etc., („sate, districte, vii, păduri, dumbrăvi, ape, iazuri, mori”), fiind nevoit 
să aştepte o altă ocazie poate mai generoasă, în pofida evidenţei că toate cele 
de mai sus trebuie să fi avut propriile lor denumiri ca semne distinctive, pe 
cât de fireşti, pe atât de necesare oricărei existenţe umane organizate. Cum 
însă, de cele mai multe ori omul este nevoit să se împace cu puţinul primit, 
nici noi nu vom putea 
evita rigorile acestui 
imperativ, simţindu-ne 
obligaţi şi datori să 
acceptăm situaţia, pentru * 
a nu ajunge prizonierii & i
unor exagerări foarte 
păgubitoare.
astfel să ne detaşăm de 
toţi predecesorii, care 
fără excepţie, dar cu 
mult avânt, au optat 
pentru
transformându-1 în reper 
unic şi irevocabil al 
primei atestări documentare a localităţii Buteni, gândindu-se doar la cele trei 
documente, insuficient sau deloc frecventate pentru a se convinge dacă ele 
cuprind şi alte toponime în afara Deznei şi Pâncotei.

Eroarea - întrucât despre aşa ceva este vorba - a pornit după toate 
aparenţele de la un vast şi bine documentat „Dicţionar istoric al localităţilor 
din Transilvania”, semnat şi editat în 1967 (voi. I) de prestigiosul istoric 
Suciu Coriolan (c.21). Acesta, spre surprinderea noastră, dă pentru Buteni 
(Buchyn) anul 1387 ca prim reper documentar, bazându-şi aserţiunea pe o 
sursă indirectă, Mârki Sândor, fără a recurge la documentele originale, aflate 
la îndemâna oricui, în urma publicării lor de către specialiştii maghiari încă 
pe la începutul secolului (1908, 1928). Mai mult, autorul „Dicţionarului...” 
lecturează în grabă textul lui Mârki nesesizând nuanţa acestuia: „probabil
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(- s.n.) în 1387 localitatea (Bucin - n.n.) a fost primită de familia Losonczy” 
(c.4). Luându-se aşadar probabilitatea drept certitudine, greşeala s-a cuibărit 
cu repeziciune dospind insolent şi în scrierile celorlalţi analişti, care l-au 
folosit copios doar pe Coriolan Suciu, ignorând cu nonşalanţă înscrisurile 
originale. A fost, dacă vreţi, una dintre multele situaţii neplăcute în 
autori de bună credinţă au căzut în plasa neadevărului, pedalând prea 
departe pe ceea ce se numeşte „principiul autorităţii”, Coriolan Suciu fiind 
categoric o somitate în domeniu. Din păcate însă până şi „zeii” pot greşi, 
câteodată, chiar cu zâmbetul pe buze.

care
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Lucrurile încep să se limpezească

Ladislaus adică Lâszlo a fost beneficiarul părţii de sus a uriaşului 
domeniu primit de familia Losonczy în anul 1387. Bogatul şi puternicul ban 
al Severinului avea, împreună cu fraţii săi, o reşedinţă şi în cetatea Ineului, 
ocupându-se printre altele cu achiziţiile de animale. Dacă şi cât o fi poposit 
remarcabilul domn pe malurile Crişului Alb este un lucru discutabil, însă ne 
putem imagina că a făcut-o destul de rar, pentru că aproape întotdeauna 
marile averi erau lăsate pe mâna unor administratori credincioşi, 
împuterniciţi să facă toate cele necesare în satele a căror autonomie şi 
libertate se topeau văzând cu ochii din cauza ofensivei feudale ungureşti. E 
drept că în Ţara Zarandului agresiunea evoluează mai lent, supunându-se 
meandrelor unei geografii specifice - terestre şi umane - tot mai dificile, pe 
măsura înaintării sale către izvoarele Crişului. Dar din păcate avalanşa 
restricţiilor câştigă teren transformând populaţia rurală, liberă până deunăzi, 
în ,jobagiones” asediaţi de multiple obligaţii fiscale, în muncă şi produse. 
Cu pământul răpit sau în cel mai bun caz diminuat, independenţa obştilor 
săteşti ajunge o amintire. Timpul când putuseră să-şi decidă singure soarta 
trecuse, altul mai neprielnic luându-i locul, pe drumul fără întoarcere al 
bunului plac resimţit de stăpân.

Intr-o asemenea situaţie aberantă s-a găsit şi vechiul Buken în toată 
această perioadă, fără ca cineva să ne mai trimită vreo ştire directă despre el. 
Când va reveni în sfârşit, după o sută şi ceva de ani, sub lumina 
reflectoarelor documentare, orizonturile sale fuseseră pe deplin strămutate în 
aerul greu al deposedărilor feudale.

„în faţa capelanului din Cenad - glăsuieşte ca o sentinţă documentul 
-, corniţele suprem al Zarandului, Somi Jozsa, localităţile numite Bewkewn, 
Apa şi Lonya, pe care le primise ca zălog de la Târczay Jânostol, pe care, la 
rândul său, le dăduse ca zălog defunctul Losonczy Lâszlo, le dă ca zălog lui 
Berekszoi Hagymâs Miklosnak, pentru 750 forinţi de aur ungureşti. Dat în 
sărbătoarea Sfântului Gheorghe, anul Domnului una mie patru sute nouăzeci 
şi opt” (d.6).

într-adevăr, un asemenea text anula până şi umbra vreunei libertăţi, 
demonstrând cu prisosinţă că menghina aservirii funcţiona implacabil. 
Dincolo de aspectul său deprimant, conţinutul citat mărturiseşte însă câteva 
lucruri foarte interesante. Tot garantându-şi unul altuia împrumuturi băneşti 
prin zălogirea satelor, domnii de pământ redactează în anul 1498 un fel de 
contract în care sunt specificate numele a trei aşezări, primul, ortografiat în 
maniera proprie secolului XV, Bewkewn (adică Beukeun; w = u,) fiind 
vechiul Buken, premergătorul Buteniului de mai târziu. Al doilea, Apa, ne 
trimite la Mocrea de azi, prezentă în documente încă din anul 1214 - „et
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predium, nomine de Macra, videlicet Apa”43 - („şi pusta cu numele Macra, 
fără îndoială Apa”), propoziţie rămasă parcă anume peste ani, dincolo de 
intenţiile autorilor ei, să demonstreze prezenţa elementului românesc, 
singurul care la sfârşitul antichităţii-a putut folosi cuvântul dac „apa 
latin „aqua, ae” pentru localizarea unui izvor cunoscut astăzi de toată lumea. 
Mai mult, dovadă că în istorie nimic nu este întâmplător, celălalt toponim, 
„Macra”, vorbeşte explicit despre venirea slavilor, al căror cuvânt „macrâi” 
= „acru” a surprins prompt şi corect gustul apei de la marginea drumului. în 
sfârşit Lonya, astăzi dispărută, fusese pe vremuri o aşezare omenească 
situată între Iercoşeni, Cuied şi Buteni45. Cât priveşte avatarurile trecerii de 
la un stăpân la altul, observăm transformarea lor într-un inedit reper 
informativ, capabil să demonstreze că satele („villis”) dobândite în anul 
1387 de fraţii Losonczy prin împrejurimile Deznei străbătuseră timpul sub 
acoperământul unor nume proprii, trei dintre ele - Bewkewn, Apa şi Lonya 
- fiind repede înstrăinate de primul proprietar, Losonczy Lâszlo.

Câţi, oare, dintre cei care au atestat Buteniul actual pe baza 
hrisoavelor din 1387, or fi avut în vedere faptele de mai sus? Dincolo de 
conţinutul oricărui răspuns, doar certitudinea prezenţei vechiului Buken, 
Bewkewn printre satele primite de fraţii Losonczy merită consemnată.u

„44 sau

43 Fâbiân Gâbor, Arad vârmegye leirâsa, vol.l, Budan, 1835, p.212, document G; cf. Silviu 
Dragomir, art.cit., p.p.14,15.
44 Simion Lugojan, Dacica sau Comentarii de Bello Dacico, Ed. de Vest, Timişoara, 1996, 
p.p.132, nota nr.3, 145, nota nr.6.
45 Mârki Sândor, op.cit., vol.l, p.239; idem, voi.II, p.164.
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Şiria trece pe aproape

Castrum Siri sau Vilâgosvâr sunt numele cetăţii Şiria consemnate în 
documentele medievale începând cu anul 1331. Fiind cea mai importantă 
din părţile Aradului, fortificaţia avea un domeniu pe măsură, compus din 
peste 120 de localităţi (târguri, sate, cătune) situate în Zarand. Ne referim la 
apogeul prosperităţii sale înregistrat în două documente de la începutul 
secolului XVI, când acest impresionant domeniu trecea foarte aproape de 
actualul Buteni, cuprinzând aşezările: Wazzwy Falwa (Văsoaia), Kakaro 
(Cacarăul, azi Joia Mare), Boncze Falwa (Bonţeştiul), Honczisor 
(Honţişorul) şi aşa mai departe, până dincolo de Keresbânya (Baia de Criş), 
către Valabrath (Valea Bradului). întrucât ambele înscrisuri conţin aceeaşi 
listă a localităţilor l-am inclus în anexe doar pe cel mai vechi şi mai sintetic, 
redactat în 1519 de cancelaria regelui Ludovic II (1516-1526), (d.7), 
conţinutul celuilalt, întocmit în 1525, oferindu-ne alte posibilităţi de 
cunoaştere, la care ne vom referi cu plăcere pe parcursul capitolului de faţă. 
Nu înainte, însă, de a propune cititorului încă o lectură a toponimelor din 
anexa d.7, pentru a descoperi un sat al cărui nume - Bothyanfalva - (satul 
Bothyan), pare menit să ne pună pe gânduri. Se ascunde, oare, în spatele 
acestei ademenitoare informaţii vechiul Buken, aşa cum au susţinut în 
ultima vreme, destul de neconvingător, istoricii arădeni Kovâch Geza46 şi 
Otto Greffner47? Răspunsul corect îl poate oferi doar o analiză obiectivă şi 
calmă a delimitărilor domeniale, aşezată cu pricepere dincolo de simpla 
asemănare, mai mult sau mai puţin întâmplătoare, dintre două denumiri 
consemnate într-o epocă prea îngăduitoare faţă de ascensiunea grafiei 
corupte, devenită ulterior glas de sirenă pe calea recuperării adevărului. în 
consecinţă, e bine să ne amintim că ultima noastră întâlnire cu localitatea 
Buken (Bewkewn) s-a petrecut pe domeniul cetăţii Dezna, unde, peste doar 
câţiva ani, prezenţa îi va fi reconfirmată. Iată de ce toţi analiştii, anteriori 
celor amintiţi, au localizat fără ezitare Buken-ul (Bewkewn-ul) acestei 
perioade doar printre aşezările aparţinătoare Deznei. Nici unul nu a căzut 
pradă tentaţiei facile de a-1 apropia de vreo altă localitate, indiferent câtă 
similitudine ar fi existat între denumirile lor. Aşadar, Bothyan-ul (falva) 
înglobat la Şiria, rămâne doar o simplă coincidenţă lingvistică nerelevantă şi 
destul de relativă, satul sau mai bine zis cătunul astfel numit, compus din 
doar patru familii, neputând fi localizat nici de către istoricul D. Prodan, cel

46 Kovâch Geza, Repertoriul istoric al localităţilor din judeţul Arad, f.44 (mss. dactilo. 
păstrat în biblioteca A.S.A.); cf. Alexandru Roz, Kovâch Geza, op.cit.
47 Otto Greffner, Cetatea Şiriei, Arad, 1976, p.72 şi harta cu domeniul cetăţii.
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mai prestigios analist al problemei48. De altfel, se pare că localitatea a şi 
dispărut la scurtă vreme, întrucât documentele ulterioare nu o mai 
pomenesc.

După anul 1500 autorităţile centrale şi locale încep să organizeze 
recensăminte periodice tot mai complexe pentru a cunoaşte situaţia socio- 
economică a supuşilor: număr, poziţie socială, venituri şi îndatoriri. Numite 
urbarii sau conscripţii actele astfel obţinute au devenit o dată cu trecerea 
veacurilor izvoare istorice de primă şi substanţială valoare, a căror 
atractivitate ajunge aproape irezistibilă dacă în ele sunt prezente şi numele 
supuşilor. Aşa s-a născut în 1525 primul document de acest fel din ţara 
noastră - Urbariul cetăţii Şiria - foarte apreciat pentru vechimea şi bogăţia 
dezvăluirilor sale. Sat după sat, peste 120, ni se perindă prin faţa ochilor 
prezentându-şi categoriile sociale, numele capilor de familie, obligaţiile şi 
îndatoririle de tot felul. Sintetizând informaţiile putem reconstitui celebra 
împărţire a ţăranilor iobagi în: libertini, o pătură foarte subţire scutită de 
sarcinile obişnuite iobăgeşti, dar obligată la felurite servicii militare, de la 
paza cetăţii, alături de garnizoana plătită, până la prezenţa combatantă în 
războaie; iobagii (jobagiones, colonii), cei mai numeroşi, peste 90%, 
susţinătorii sistemului prin banii, munca şi produsele achitate stăpânului 
pentru pământul primit în folosinţă temporară; jelerii (inquilinii, clăcaşii), 
destul de puţini, reduşi la condiţia de iobagi scăpătaţi, fără avut propriu 
(casă, animale) şi, ca atare, total dependenţi de venitul obţinut din munca 
proprie.

Existenţa acestor categorii sociale era marcată în fiecare zi de 
numeroase obligaţii şi îndatoriri feudale: 1. pentru domnul de pământ 
(stăpânul local) - censul (darea de cap sau fumăritul), un florin pe an, dacă 
iobagul deţinea o suprafaţă de pământ echivalentă unei sesii întregi, sau o 
sumă mai mică proporţională cu subdiviziunile sesiei (principiu care 
guverna cuantumul majorităţii obligaţiilor); daturile sau darurile, 
presupuneau vite pentru tăiat (bovine, porcine, ovine) livrate anual, dar şi 
alte produse (pui, ouă, iepuri, pâine) percepute la sărbătorile organizate de 
stăpân (cununii, botezuri) sau religioase; nona (a noua parte) din toate 
semănăturile, inclusiv cânepă şi lână, compensată de satele româneşti printr- 
o dare bănească, mai târziu, totuşi, în produse; dijmele din miei, oi, porci, 
stupi (de pildă, unul din 10 porci); robota (obligaţiile de lucru), urca până la

48 D.Prodan, Domeniul cetăţii Şiria la 1525, în Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, 
tom.HI, 1960, p.93; idem, Iobăgia în Transilvania în sec.XVI, Ed. Academiei R.S.R., 
Bucureşti, 1968, voi.II, p.68.
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52 de zile pe an pentru iobagii cu sesie întreagă şi 18 zile pentru jelerii cu 
casă, la arat, semănat, secerat, cosit, strâns, cărat, plus carul cu lemne de 
Crăciun. Dacă stăpânul ara cu plugurile proprii manipulate de simbriaşi, 
cheltuiala o suportau iobagii printr-o sumă anuală numită banii simbriaşilor; 
taxa pădurii, cuprindea o sumă pentru tăiat lemne în interesul iobagului şi 
alta pentru păşunat (porci la ghindă); taxa pescuitului; taxa vânatului (bani, 
veveriţe, iepuri); taxa morii; crâşmăritul; taxa vămii (acolo unde era); 
urbura; gloabele; plăţi pentru castelani (de Sângiorz, de Crăciun...); 2. 
pentru biserică - dijma (a zecea parte) din semănături şi din vin; 3. pentru 
regalitate - quinquagesima (a cincizecea parte) din câte-toate; 4. pentru 
voievozii proprii - în muncă (arat, secerat, cosit), dar şi favoruri 
(financiare, materiale). Dacă mai spunem că şi preoţii români dădeau câte 
un bou de 3 ani tot al treilea an, considerăm încheiată panoplia obligaţiilor, 
deloc puţine şi, fără îndoială, inconfortabile, secondate în legea din 1514

(iniţiată de Werboczy) şi 
de interdicţia strămutării 
de pe un domeniu pe 

Y altul, condiţionare numi-
Y* tă ulterior „legarea de#4.^ glie”49.

Destul de aglo- 
KaM' merată în ciuda efor-

1 • $ turilor noastre de simpli- 
h ficare, enumerarea pre

cedentă îşi păstrează 
sensul şi rostul pentru 
descifrarea, fie chiar şi 
parţială, a condiţiilor 
generale de viaţă, indife

rent pe care domeniu ne situăm. Micile deosebiri, am putea spune de nuanţă, 
ivite ici-colo, mai mult ca rezultat firesc al voinţei stăpânului, nu afectează 
aprecierea potrivit căreia ceea ce se convenea într-un loc, referitor la soarta 
supuşilor, devenea aplicabil şi în altul.

Vi.''

bi IjU&z.

Şiria: cetatea şi aşezarea civilă la sfârşitul secolului 
XVIII. Gravură în metal realizată de Sâmuel 

Lelinhardt. (Din Florian Dudaş).

49 Ibidem, Domeniul cetăţii Şiria la 1525, p.p.42-48; ibidem, Iobăgia în Transilvania în 
sec.XVI, p.p.80-84; Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, Ed. Dacia, 1971, vol.I, 
p.p.405-456.
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Situaţia concretă din două aşezări foarte apropiate de vechiul Buken, 
(Bewkewn), va fi cu siguranţă interesantă, până când informaţii 
generoase vor ilustra şi realităţile de aici.

în Kakaro (azi Joia Mare), la numai 3 km de Buken, trăiau - spune 
urbariul din 1525 - 8 familii de iobagi: Michael Kerse, Lachko Kerze, 
Johannes Kerse, Byka Karachon, Ladislaus Karachon, Jwan Dobra, 
Nicolaus Bera, precum şi pauperul (săracul, sărmanul) Petrus Vak. Conform 
obiceiului ei au plătit la sărbătoarea Sfântului Mihai censul obişnuit, în 
valoare de un florin pentru fiecare sesie întreagă, suma ridicându-se la 3 
florini, întrucât cele 8 familii ocupau şi lucrau în anul 1525 trei sesii de 
pământ. Au mai dat 3 porci şi 3 miei fără să ni se spună dacă în cens,Jn 
daruri sau în dijmă. Pauperul, Petrus Vak, era scutit de asemenea obligaţii .

Wazzwy Falwa (satul Văsoaia) la aproximativ 10 km faţă de Buken, 
cuprindea 12 familii de iobagi: Thodoran kenez, pauper (cneazul sau 
primarul aşezării), Nicolaus Lupej, Belko Lupej, Grobban Luppej, Mihai 
Luppej, Zthowan Luppej, Jowan Luppej, Michael Thoma, Zthan Thoma, 
Petrus Lupsa, Luppas Lupsa şi Zthowan Georgh, care au achitat 2 florini şi 
20 dinari, cens pe anul 1525, sumă corespunzătoare celor două sesii de 
pământ ocupate şi lucrate. La aceeaşi sărbătoare au mai predat stăpânului 
porc şi 2 miei. Doar pauperul Thodoran era scutit de plată51.

în ciuda ortografiei corupte specifică recenzorilor care, probabil, nici 
măcar nu vorbeau româneşte, cititorul va putea recunoaşte câteva nume 
apropiate sufletului său - Mihai, Ioan, Bica, Ivan, Nicolaie, Todoran, Lupei, 
Belcu, Toma, Stan, Lupşa, George, ş.a. - întrucât aceste antroponime sunt 
frecvent folosite şi astăzi de oamenii locului. Consemnarea doar parţială a 
îndatoririlor achitate (bani şi produse) reflectă avatarurile începutului, 
asupra cărora viitoarele conscripţii vor zăbovi tot mai mult până la 
eliminarea lor definitivă.

mai

un

50 D. Prodan, Domeniul cetăţii Şiria la 1525, p.89.
51 Idem, p.81.
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Putini au fost, mulţi au rămas> 7 »

Atât de multe şi de neaşteptate au fost şi sunt motivele nesăbuinţei 
oamenilor în faţa bunurilor altora încât, adeseori, efortul istoriei de a le 
cuprinde s-a dovedit aproape neputincios. Ne gândim la pofta ungurilor 
pentru Valea de Mijloc a Crişului Alb, unde, la prima vedere, îţi vine să 
crezi că imaginaţia unui popor de călăreţi nu ar fi avut de ce şi cum să se 
înfierbânte. Un singur exemplu din proximitatea vechiului Buken 
(Bewkewn) va demonstra însă că lucrurile avuseseră o cu totul altă 
încărcătură.

La mijlocul secolului al XlV-lea - spun documentele cuceritorilor - 
pe văile din împrejurimile Crişului oamenii spălau aur. Printre dealurile din 
apropierea Chisindiei (Keszend, Kozond), în 1349 familia Abraham avea 
patru mine de aur, iar în valea care străbătea satul, purtându-i şi atunci 
numele, un document emis de regele Ludovic de Anjou (1342-1382) în anul 
1363 remarcă la rându-i prezenţa metalului galben52. Cu alte cuvinte, un mic 
„El Dorado” valah, suficient de strălucitor pentru a fi dorit, alături de alte 
minunăţii care încântă ochiul şi fură inima. Ulterior, cartograful braşovean, 
Ioan Honterus (1498-1549), reiterează faima bogăţiei localităţii, cuprinzând- 
o în harta din 1532 printre cele nouă aşezări semnificative ale 
Transilvaniei53.

Dar, până atunci, abia descălecata putere maghiară va avea de 
înfruntat un pericol statornic şi din ce în ce mai agresiv. Turcii bătuseră cu 
succes la porţile Serbiei reuşind să le deschidă prin violenţă, de teama căreia 
despotul (voievodul) Gheorghe Brancovici, împreună cu mulţi compatrioţi 
se refugiază în Ungaria, unde, în 1439, regele Albert de Habsburg (1438- 
1439) îi dăruieşte cetatea Şiriei. Generozitatea maghiară, deloc 
dezinteresată, avea în vedere calităţile de buni luptători ale sârbilor pe care îi 
găzduieşte, acordându-le şi alte privilegii religioase şi politice, amplificate 
mai târziu sub oblăduire austriacă în direcţia „privilegiilor ilirice”, la scutul 
cărora se va dezvolta şi biserica ortodoxă română. Destul de repede, sârbii 
îşi fac simţită prezenţa şi în Ineu (Ienopolea), statornicind între zidurile 
cetăţii (după 1550) o episcopie greco-orientală (adică ortodoxă)54, a cărei 
jurisdicţie arhierească s-a extins, bineînţeles, şi asupra românilor din Buken 
(Bewkewn) şi împrejurimi.

52 Mârki Sândor, op.cit., vol.I, p.p.235,236,420.
53 Marin Popescu-Spineni, România în izvoare geografice şi cartografice, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p.p.123,124.
54 Ştefan Meteş, Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Ardeal şi Ungaria, 
vol.I, Arad, 1918, p. 187.
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Urgia otomană îşi urma însă nestingherită calea şi orice încercare de 
a-i devia ori zădărnici evoluţia va fi de prisos, inevitabilul producându-se în 
1526 la Mohacs, când şi unde, numărătoarea inversă pentru independenţa 
Ungariei se declanşează prin lovitura decisivă primită de armata feudală 
maghiară. într-adevăr, peste doar un deceniu şi jumătate, mai exact în 1541,

TRANSYLVAN

“asiSii

1532. Ioan Honterus - Harta Transilvaniei. (Din Marin Popescu-Spineni).

capitala Buda este cucerită şi, conform obiceiului, o parte a Ungariei devine 
paşalâc, iar partea de apus intră în stăpânirea Austriei.

Cât or fi ştiut ţăranii de pe Valea de Mijloc a Crişului Alb despre 
toate aceste răsturnări spectaculoase putem doar bănui, evoluţia lor încă 
îndepărtată ajungând la ei, desigur, mai mult prin zvonuri menite a le încreţi 
frunţile. Oricum, ceea ce de câţiva ani măcina regatul Ungariei şi principatul 
Transilvaniei, a căror mare nobilime împărţită în cel puţin două tabere se 
războia, înscăunându-1 ca rege când pe Ioan I Zâpolya (1526-1540, în 
Ungaria estică), când pe Ferdinand I de Habsburg (1526-1563, în vestul 
Ungariei), sub privirile piezişe ale turcilor, nu prea constituiau motive de 
linişte şi de înseninare, mai ales pentru cei nevoiţi să rămână pe loc. Marii 
domni, susţinători înfocaţi ai habsburgilor, părăsiseră zona ajunsă din 1526 
graţie turcilor sub stăpânire transilvană. După această primă desprindere de 
legile Ungariei, valea de Mijloc a Crişului Alb, va trece, aproape două sute 
de ani, prin întâmplări dramatice, la umbra altor stindarde - ardelene şi 
otomane din păcate cu nimic mai bune sau cel puţin mai îngăduitoare.
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Viaţa îşi urmează deocamdată calea obişnuită, înregistrând, printre altele, 
tocmai în aceste vremuri tulburi un urbariu (recensământ) al populaţiei mai 
multor comitate (d.8). Evenimentul s-a produs în anul 1549, oferindu-ne 
câteva informaţii - unele în premieră - despre locuitorii aşezărilor grupate 
în jurul cetăţilor. Notabilă este prezenţa cetăţii Deznei („Arcis Dezny”), ale 
cărei 63 de localităţi cuprinse în „pertinentiae Arcis Dezny” (în 
apartenenţele sau domeniul cetăţii) din comitatul Zarand, vor cunoaşte, 
acum, prima lor înregistrare. Sistemul de notare este sumar cuprinzând, pe 
lângă denumirea localităţii, doar numele stăpânului - aceeaşi familie 
Losonczy -, numărul familiilor supuşilor exprimat în „porţi” şi impozitul 
aferent: 1 florin şi 10 dinari pentru o „poartă”. Dacă avem în vedere spusele 
analiştilor potrivit cărora „poarta” era o unitate fiscală, fiecare cuprinzând 4 
familii alcătuite din câte 5 persoane55, putem înţelege situaţia demografică a 
localităţilor, formate, în marea lor majoritate, din una, două „porţi”, 
respectiv 4, 8 case locuite de aproximativ 20, 40 persoane, câteva doar, 
Felseow Iozas, Fewlsew Korokna, Nadalbafalva, Sebeş, Bewken şi Lonia 
incluzând 3 şi respectiv 4 „porţi”, echivalente cu 12, 16 gospodării ocupate 
de circa 60, 80 locuitori. Aşezarea, ortografiată în aceeaşi manieră - 
Bewken - (adică Beuken; w = u) reprezintă Buteniul actual, înscrisă, graţie 
celor 3 „porţi” ale sale (12 case, 60 locuitori, 3 florini şi 30 dinari cens) 
printre satele „mari”, existente, atunci, pe domeniul Deznei. Plasate dincolo 
de orice tentă peiorativă, ghilimelele folosite anterior exprimă dorinţa 
noastră de a rămâne în contextul realităţilor demografice medievale: 
aşezările, în marea lor majoritate, erau, de fapt, nişte cătune slab populate 
ale căror case vecuiau risipite prin rariştile pădurilor fără capăt. Cuvântul 
„deşerta” (pustiu), prezent în dreptul câtorva nume, semnalează absenţa 
locuitorilor în momentul conscrierii, fără a preciza motivele abandonării 
gospodăriilor: epidemii, comasări benevole sau impuse, fuga pe alte 
domenii, etc. Thekeres (Techereş) - format din 2 porţi, adică 8 case cu 40 
locuitori, 2 florini şi 20 dinari cens - şi Wyfalau (Satul Nou) - o poartă, 
respectiv 4 case cu 16 locuitori, 1 florin şi 10 dinari cens - merită şi ele 
menţionate, ca realităţi de sine stătătoare, întrucât, aceste două cătune 
pomenite pentru prima dată aici vor intra, împreună cu altele, peste câteva 
secole în componenţa Buteniului modem. Interesantă este şi perspectiva 
descoperirii unor localităţi megieşe subiectului nostru: Gosd (Govojdia) - 2 
porţi, Sebeş (Sebiş) - 3 porţi, Felsew Kewed (Cuiedul de Sus) - 1 poartă, 
Kis Kewed (Cuiedul Mic) - 1 poartă şi altele, în urma unei lecturi integrale 
a documentului. Nimic deocamdată despre numele locuitorilor, averea lor,

55 Ştefan Pascu, op.cit., vol.II, p.359; Gheorghe Ciuhandu, Românii, p. 110, nota nr.4; 
Kovâch Geza, Conscripţii medievale arădene din secolele XVI-XVII, Catedra (Arad), iunie, 
1977, p. 165.
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numărul zilelor de muncă pentru stăpân şi restul obligaţiilor, sau despre 
faneţe, mori şi alte componente ale vieţii comunităţilor, aspecte privilegiate 
pe care, primele înscrisuri urbariale, cu rare excepţii, nu le consemnează. 
Important este însă faptul că puţinele informaţii înregistrate sunt demne de 
încredere, chiar dacă specialiştii remarcă anumite lipsuri ale metodelor 
folosite în recenzarea localităţilor. Tabelele urbariale erau completate 
periodic, în vremuri liniştite sau, dimpotrivă, în urma războaielor, jafurilor 
şi pustiirilor, de reprezentanţii stăpânirii, după declaraţiile făcute sub 
jurământ de localnici sau de aleşii acestora - juzi, cnezi, voievozi, juraţi 
buni cunoscători ai stărilor de lucruri din localităţile în care trăiau. întrucât, 
cele declarate: număr de familii, suprafeţe de pământ, număr de animale, 
etc., serveau drept bază de impunere sau de stabilire a feluritelor prestaţii 
iobăgeşti, putem avea în vedere tendinţa unor supuşi de a face declaraţii 
inexacte (ascunzând, câteodată, cu dibăcie şi riscuri majore, o vacă, un porc 
sau, poate, o capră) pentru a-şi diminua cuantumul obligaţiilor. Oricât de 
mare şi de firească ar fi fost însă dorinţa lor de a împinge lucrurile în jos, 
niciodată în sus, erorile strecurate nu puteau depăşi o valoare minimă, 
singura capabilă, uneori, să înşele vigilenţa dregătorilor. în rest, 
obiectivitatea urbanilor este dincolo de orice îndoială, contabilitatea lor 
bazată, după cum spuneam, pe cifre minime, rememorând cu destulă 
fidelitate o lume interesantă, ale cărei „porţi” au străbătut veacurile 
ajungând până la noi prin cuvântul „porţie”, folosit de ţărani pentru 
desemnarea impozitelor, care nu i-au ocolit niciodată.
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Rolul femeilor în istorie

Stăpâni peste o parte a Ungariei propriu-zise turcii vor privi tot mai 
nerăbdători înspre răsărit, unde teritoriile valahe numite „Partes Hungariae”, 
adică „Părţi Ungurene” (Maramureşul, Satu-Mare, Crasna, Solnocul de 
Mijloc, Bihorul, Zarandul şi Aradul), scăpate din mâna ungurilor, dar viu 
disputate de ardeleni şi habsburgi, aşteptau să fie cucerite. Şi, intr-adevăr,- 
peste puţină vreme, un Banat asediat şi cucerit, o Lipovă (Lippa) sufocată şi 
nevoită să-şi deschidă porţile cetăţii fără luptă, îi vor îndemna pe turci să 
treacă Mureşul pentru a cuceri în 1552 şi cetatea Aradului. Evenimentele 
confirmau, din păcate, încă o dată, morala proverbului cu cel de-al treilea 
câştigător, drumul otomanilor către Valea de Mijloc a Crişului Alb 
prefigurându-se ca o certitudine. Până atunci, două evenimente documentare 
- de maximă importanţă pentru noi - se vor produce consecutiv, în anii 
1552 şi 1553, la curtea împăratului Ferdinand I şi respectiv în fieful 
catolicismului maghiar, oraşul Strigonium (azi Esztergom), (d.9; d.10).

De aproape două sute de ani cetăţile Dezna, Pâncota, Ineu şi altele, 
împreună cu domeniile lor, se găseau în proprietatea familiei Losonczy şi 
nimic nu părea să tulbure continuitatea acestei posesiuni. Primele decenii ale 
secolului XVI vor aduce o nelinişte crescândă în familia fraţilor vitregi 
Losonczy - Istvan şi Antal -, nevoiţi să constate că Dumnezeu îi hărăzise 
doar cu unnaşi de sex feminin: surorile Fruzsina şi Anna, împreună cu 
verişoarele lor Klâra şi Dora. Deoarece întreruperea liniei masculine putea 
dezechilibra continuitatea moştenirii, Losonczy Istvan înlătură această 
perspectivă dezagreabilă prin desemnarea fiicelor sale ca moştenitoare, a 
căror eventuală dispariţie fără urmaşi conducea la confirmarea nepoatelor în 
poziţia de beneficiare a întregii averi. Donaţia va fi ratificată de împăratul 
Ferdinand I printr-un document parafat în iulie 1552 şi reconfirmată potrivit 
obiceiului vremii de capitlul din Esztergom în anul 1553.

Dezamăgirea provocată până acum de înfăţişarea lacunară a primelor 
documente se va risipi treptat, întrucât cancelariile politice şi religioase vor 
acorda o atenţie tot mai mare amănuntelor, mergând uneori chiar până la 
detalii. Exemplare din acest punct de vedere sunt şi înscrisurile amintite (ne 
gândim la cel din 1553), în care, pe lângă succesiunea generaţiilor familiei 
Losonczy, au fost consemnate pentru întâia oară toate localităţile donate.

Deocamdată, însă: „Noi, Ferdinandus (...) dăm (...) Târgul Sebeş, 
apartenenţele Thotvideke şi Bekem din Zarand (...)”, mărturiseşte 
documentul din 1552 (d.9), ajutându-ne să descoperim, pe lângă Sebiş 
(Sebeş) - considerat deja târg - şi Tauţ (Thotvideke), încă o localitate, 
Bekem, adică Buteniul actual, situate în comitatul Zarand.
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I
Interesantă, dar încă destul de lacunară, consemnarea se opreşte doar 

la aşezările importante, celelalte - vezi apartenenţele Tauţului pentru a nu 
revendica decât ceea ce însuşi documentul exprimă, trebuind să mai aştepte.
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1552. Pagină din documentul în care apare toponimul Bekem. (A.N.M.ţ.
Din fericire, de data aceasta, un singur an, deoarece în 1553 preoţii din 
Esztcrgom confirmă donaţia printr-un document excepţional, în care vor fi 
prezente, fiîră nici o excepţie, toate localităţile din zonă: Govojdia (Gosd), 
Berindia (Bcrjlndew), Cociuba (ICochyoba), două losaş (Felsed lozas. Also 
lozas), târgul Scbiş (oppidum Sebeş) şi multe altele aparţinătoare cetăţii 
Dezna (castri Deznew), apoi cinci cătune Cuied (Felseo Keved, Kis Keved, 
Pap Keved, Dragan Keved, Kcvcdkapolnas), două Bârsa (Also Bareza, 
Fclso Bareza), ele. din domeniul cetăţii şi târgului lneu (castri et oppidi 
lenevv), cunoaşterea celorlalte necesitând lectura documentului din 
d.K>. Şi, totuşi, Încă o remarcă în legătură cu aşezările Thekeres, Thellyws, 
posibil unu din cote trei Zellesthye şi Uyfalu din domeniul Deznei, cu 
siguranţă Zuldobos din sfera lneu, se impune, întrucât, aşa cum vom vedea 
pc lurg Intr-un olt capitol, aceste cinci călune vor fi asimilate pe parcursul 
anilor (la începutul secolului XVIII) de lBulenitil în curs de formare,,.

\V cJ •
< v. — ^ -an rr

.4^
u>ilr r-- -:-Vfu-*7;Jjm.1

.x î.-^- -.J-

f-aw» TvT.x.i.t j
; C-' D r

1-

Q-
— «r

anexa

*

Dincolo do uootiDlft oxtensle Impi’osionmu^ eomplexitaiea 
doeumonlulul din unul 1553 ho vu dovedi l&murito&ro pentru aspecrele 
eoniittilmHe, eoţnuse suu chiar uhcudhc, acunudaie în jurul subiectului

42

#1



nostru. Considerăm că a sosit momentul să le scoatem la lumină spunând 
cititorului că, toate nedumeririle şi întrebările sale în legătură cu adevăratul 
nume al aşezării studiate, îşi vor găsi în sfârşit un răspuns plauzibil.

înscrisul ne ajută să remarcăm printre localităţile menţionate la 
cetatea Deznei: „item oppidi Beken (...) et Buchyn (...]”, („de asemenea 
târgul Beken şi (satul - n.n.) Buchyn”), adică Bucin, deoarece prin grupul de 
litere „chy” autorii medievali exprimau particula „ci”, ortografiată la fel şi în 
cazul apropiatei Cocioba = Kochyoba.

Intr-adevăr, de această dată împrejurarea este plină de miez, 
permiţându-ne să constatăm, pentru prima oară, pe baza textului original, 
existenţa unei aşezări cu dublu statut urbanistic: „târgul” (oppidum) Beken 
şi satul Bucin, realitate sesizată lapidar în două analize anterioare 
demersului nostru. Prima, realizată de Mârki Sândor: „în anul 1553, o parte
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1553. Pagină din documentul în care apar târgul Beken şi satul Buchyn (Bucin).
(A.N.M.).

— >■

a localităţii a fost numită târgul Bokeny (Beken), iar cealaltă parte, satul 
Bucsin (Buchyn)” - (c.4); şi, puţin mai jos: „Bucsin (Buchyin), în imediată 
vecinătate cu târgul Bokeny. Mai târziu ambele localităţi s-au contopit sub 
numele de Buttyin” - (c.5), rezolvă tranşant şi destul de nuanţat mesajul 
documentului, în timp ce a doua, inclusă de C. Martinovici şi N. Istrati în 
„Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinuturi alipite”: „Bokeny 
= Buchin” - (c.6), se mulţumeşte să pună doar firescul semn de egalitate 
între cele două denumiri.
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Mult şi totuşi puţin pentru depăşirea emoţiei resimţite în faţa 
coabitării satului Bucin cu târgul Beken într-o epocă tulbure, acoperită de 
umbre devastatoare, mai grele, parcă, decât perseverenţa timpului care le-a 
zămislit.
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Bucin

întotdeauna oamenii şi-au denumit localităţile pe baza unei logici 
corecte şi simple, străbătută de faptele vieţii. La fel au procedat şi cu 
împrejurimile, atunci când au dorit să se poată descurca mai uşor printre ele. 
Din păcate, majoritatea motivelor izvoditoare de nume au fost uitate, 
recuperarea lor dovedindu-se tot mai anevoioasă o dată cu trecerea timpului.

Bucina - i se spune şi astăzi unui deal care oferă bune posibilităţi de 
observare, situat pe vatra satului Văsoaia, în faţa altei proeminenţe numite 
„Ciocul Grădiştei”, întrucât acolo ar fi dăinuit cândva o cetate. Pe lângă 
Bucini trec uneori şi locuitorii Minişului (Mare şi Mic), perpetuând o 
denumire atribuită unor înălţimi din marginea hotarului.

înconjuraţi de aceleaşi păduri neguroase, întemeietorii Buteniului 
actual îşi petreceau zilele într-o aşezare, poate cu ceva mai răsărită, însă la 
fel de puţin cunoscută, pe care o numiseră Bucin, fără să ştie că de fapt prin 
acest cuvânt îşi demonstrau întâietatea prin părţile locului. Nici măcar nu 
doreau aşa ceva, deoarece în condiţii normale adevărul nu are nevoie de 
argumente. Cu toate acestea numele satului reprezenta o emblemă a 
vechimii lor, întrucât substantivul bucin poate avea două origini bine 
cunoscute în viaţa românilor: latină sau slavă.

Dacă o considerăm posibilă pe cea dintâi trebuie să coborâm cu 
gândul foarte adânc în istorie la cuvântul latin „buccina” din care s-a format 
românescul „bucium”, („buciume”), desemnând instrumentul muzical 
folosit în special de ciobani pentru chemări şi semnale. Foarte important, din 
punctul nostru de vedere, este faptul că sunetul scos cu acest instrument se 
numeşte „bucin” (în latină „bucinum”), atunci când cineva (un buciumaş) 
suflă sau cântă din bucium anunţând ori vestind ceva56.

Varianta secundă presupune influenţa slavă (tot originară şi veche), 
slavul „bulina” (sau „bucino”) însemnând „făget”, cuvinte prezente şi 
astăzi în Bulgaria, Iugoslavia, Cehia, Slovacia şi Galiţia57. Aromânele şi 
megloromânele „bucium”, „buciun”, „bucine”, cu sensurile: „trunchi sau

56 Nicolae Drăganu, Toponimie şi istorie, Cluj, 1928, p. 137; idem, Românii în veacurile IX 
- XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, Bucureşti, 1933, p.p.418,419, nota nr.3; 
Dicţionarul limbii române moderne, Ed. Academiei R.P.R., 1958; Vasile Breban, Dicţionar 
al limbii române modeme contemporane, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980.
57 Idem.
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tulpină de arbore”, „buştean”, „butuc de viţă de vie”, „butucul roţii 
carului”, evidenţiază aceeaşi pecete slavă.

Ambele deschideri sunt la fel de îmbietoare, fiecare fiind susţinută 
de argumente capabile să o impună. în primul caz trebuie să bănuim o 
îndeletnicire pastorală frecventată cândva de locuitorii acestei zone; în cel 
de al doilea, pădurile de fagi, care şi astăzi înconjoară localitatea, au putut 
acredita sub incidenţă slavă un astfel de nume, înrudit prin sorginte cu cele 
ale unor aşezări apropiate: Govojdia (v. slavul „gvozdt”), Bârsa (v. slavul 
„Bbrs”, „Bbrsa”) ş.a.59

Atunci când analiştii români doresc să folosească argumentele 
toponimiei, atitudinea maghiarilor devine foarte interesantă. Nu o dată le-am 
surprins zâmbetele ironice sau vorbele deloc măgulitoare strecurate pe 
parcursul unor discuţii, care subliniau forţa demonstrativă a vreunui 
toponim, antroponim, etc. Poziţia lor „superioară”, exprimată cu aroganţă şi 
ostentaţie, dorea să evidenţieze cu orice preţ incapacitatea noastră de a 
sesiza limitele acestei ştiinţe, pe care le forţăm, de cele mai multe ori, fără o 
bună şi dreaptă măsură. Dincolo de orice nelinişte polemică, dăm asigurare 
„adversarilor” toponimiei că suntem foarte conştienţi de toate implicaţiile şi 
nuanţele recurgerii la o astfel de metodă. în rest, nu găsim nici un motiv 
potrivnic studierii cuvintelor, chiar dacă rezultatele demersului nostru vor 
încurca unele socoteli. A considera vinovată şi neavenită constatarea 
prezenţei toponimelor de origine latină ori slavă, alături de antroponime 
româneşti în cvasitotalitatea documentelor medievale, emise tocmai de 
cancelariile maghiare pentru Valea de Mijloc a Crişului Alb, depăşeşte 
hotarul unei simple ciudăţenii, semnalizând o logică într-adevăr inedită, însă 
foarte suspectă.

O dată pornită pe Valea de Mijloc a Crişului Alb năvala ungurilor nu 
mai cunoaşte odihna, textele documentare consemnându-le prezenţa mai 
întâi la Mocrea (1199), apoi la Ineu (1214) şi ceva mai târziu la Dezna 
(1261). Câteva familii au ajuns astfel şi în preajma satului Bucin, unde 
plăcându-le locul au hotărât să se stabilească, fără să ceară îngăduinţa cuiva, 
deşi ar fi avut de ce şi mai ales de la cine. încetul cu încetul casele lor au

58 Ibidem.
59 Nicolae Drăganu, op.cit., p.p.234,550; Emil Petrovici, Studii de dialectologie şi 
toponimie, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 147.
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prins conturul unui „cartier” nou, vecin cu aşezarea valahă originară, căruia 
„oaspeţii”, de curând sosiţi, nu s-au mai ostenit să-i găsească un alt nume, 
mulţumindu-se cu adaptarea potrivit limbii lor a celui existent. în felul 
acesta românescul Bucin devine: Buken (1334), Bewkewn (1498), Bewken 
(1549), Bekem (1552), oppidi Beken (1553), Bewken, Cserkeny sau 
Berkeny (1561) - din cauza dificultăţilor de lectură a documentului 
Bokony (1574), Bekeny (1597), Bokeny (1609), Bekeny (1619), Beokeny 
(1633), Bokony (1645), (d.2; d.6; d.8; d.9; d.10; d.l 1; d.13; d.14; d.15; d.16; 
d. 17; d.l8). Este bine să reţinem împrejurarea potrivit căreia toate aceste 
ortografieri deficitare (cu excepţia uneia: Topind, 1590-1591 c.19; c.35;
c.36 - născocită de turci), au fost realizate în cancelariile ungureşti, purtând 
amprenta unor condiţii specifice, concretizate în obiceiul adaptării 
denumirilor întâlnite la inflexiunile limbii maghiare, în scrierea numelor de 
localităţi, persoane ş.a. după auz, fără cunoaşterea graiului interlocutorilor, 
în tendinţa politică de asimilare forţată a supuşilor de altă etnie prin 
maghiarizarea denumirilor, în adoptarea unor cuvinte care se refereau la 
obiecte sau la întâmplări absente din viaţa ungurilor, etc. în cazul 
toponimului Bucin rolul decisiv l-a jucat ultimul element al complexului de 
factori poluanţi, întrucât experienţa maghiară se străduia să asimileze un 
cuvânt de origine latină sau slavă, care desemna, fie un sunet produs de un 
instrument necunoscut lor (bucin - bucium), fie o prezenţă arboricolă 
(făgetul) mai puţin familiară unor triburi nomade trăitoare în spaţiul 
rezumativ al stepei. Rezultatul încercării a fost de altfel pe măsură, 
ajungându-se la o denumire, care, din cauza lipsei de conţinut, îşi va pierde 
înţelesul, devenind un cuvânt enigmatic şi străin oricărei limbi. Şi, desigur, 
aşa ar fi rămas pentru totdeauna dacă preoţii din Estergom nu elaborau cu 
multă rigurozitate documentul din 1553, surprinzând existenţa celor două 
aşezări învecinate: autohtonul Bucin şi veneticul târguşor Beken, care la 
data întocmirii documentului coexistau deja ca uniune etnică mixtă de peste 
două sute de ani, întrucât aşezarea noilor veniţi fusese, după cum am arătat 
anterior, menţionată ca parohie romano - catolică (Buken) în 1334.

O vreme au evoluat independent, locuitorii fiecăreia văzându-şi de 
rosturile proprii, ceea ce nu a exclus însă fireştile şi inevitabilele influenţe 
reciproce, hotărâtoare şi determinante pentru o viitoare contopire. Creşterea 
numerică a populaţiei româneşti din satul Bucin - întotdeauna majoritară - a 
dus la construirea unor case noi în spaţiul destul de mic existent iniţial între 
cele două aşezări, realizându-se astfel o apropiere firească surprinsă de 
documentele anului 1700. De-acum înainte actele oficiale vor vorbi despre o 
singură aşezare, distincţia între cele vechi păstrându-se destul de firav doar 
în tradiţia locală.
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Dacă până la 1500 Zarandul avusese 6 oppida (târguri),60 în perioada 
imediat următoare numărul aşezărilor ridicate la acest rang va creşte 
atingând cifra de 11 în anii 1552-53 (c.33). Destul de asemănătoare cu

satele, târgurile se remar- 
£ cau totuşi prin câteva 
g caracteristici distinctive de 

natură economică, admi- 
I nistrativă, edilitară şi de- 
| mografică. Aveau dreptul 
| de a ţine târguri, devenind 
3j astfel centre zonale - eco- 
| nomice şi comerciale - 
| atractive pentru populaţia 
| din jur, beneficiau de o 
a conducere proprie, inclu

deau o urbanistică relativ 
mai elaborată, polarizând 
în jurul unui centru case 

mai mari, curţi de piatră ale feudalilor laici sau eclesiastici, uliţi mai multe 
de-a lungul cărora şi numărul de gospodării era mai mare, pe ici, pe colo 
facându-şi apariţia şi familiile meşteşugarilor, comercianţilor, etc. Cu toate 
acestea putem spune că de fapt oppidum-urile erau tot nişte sate, cei drept 
mai bine construite şi mai mari, în care locuitorii îngemănau cultivarea 
pământului cu creşterea vitelor61.

Ceva asemănător a fost şi „oppidi Beken” în 1553, când pentru 
prima oară apare astfel consemnat, recunoscându-i-se în felul acesta întreaga 
evoluţie anterioară. Dacă, din păcate, nu ştim nimic despre înfăţişarea lui 
concretă, îi putem totuşi bănui localizarea pe actuala vatră a centrului 
localităţii, cumulardă şi în secolele următoare a principalelor edificii 
religioase (biserica şi casa parohială romano - catolică), administrative 
(primăria, curtea domnească, tribunalul, jandarmeria, poşta), educative 
(şcolile) şi civile (prăvălii, piaţa, ateliere meşteşugăreşti, locuinţe). Tot într- 
acolo ne îndeamnă şi mentalitatea actualilor locuitori, care îşi marchează 
drumul spre centrul aşezării prin cuvintele „mă duc la oraş”, expresie 
simptomatică păstrată în memoria colectivă încă din epoca medievală.

Secolul XVIII. Fragment din zidul de piatră care 
înconjura Curtea Domnească ridicată în centrul 

târgului Buttyin. (C.A.).

60 Ştefan Pascu, op.cit., voi.II, p.152.
61 Idem, p.p.135-136, 161-163.
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Târgul avea şi familii mai emancipate, doritoare să-şi vadă odraslele 
şcolite chiar peste hotare, aşa cum făcuse Valentinus Laczovicz de Buttyin 
(c.32) - în realitate „de Buchyn”, sau poate de „Buchinchot” - (c.4; c.19), 
care în anul 1535 era student la Viena, anticipându-le interesul faţă de 
lucrurile subtile, deosebite şi tandre.

Cunoscute în ţara noastră doar din referirile unor istorici maghiari, 
documentele redactate în anii 1552 şi 1553 văd lumina tiparului pentru 
prima oară aici şi acum. De valoarea şi utilitatea lor ne-am dat seama foarte 
repede, cel din 1553 impunându-se prin extensie şi unicitate. Fără el 
existenţa şi adevărata denumire a multor aşezări (inclusiv satul Bucin) din 
ţinutul Deznei ar fi rămas pentru totdeauna necunoscute, întrucât nici un act 
emis înainte sau după nu le pomeneşte. Aşa stând lucrurile am considerat că 
aducerea lor în ţară devenea o problemă de principiu. Ştiindu-le păstrate la 
Arhivele Naţionale Maghiare ne-am adresat colegilor de aici, care ni le-au 
trimis cu multă amabilitate sub forma unor copii xerox. în felul acesta, după 
aproape cinci sute de ani, slova lor mărturisitoare a ajuns în sfârşit acasă.
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Vine turcul, pleacă turcul

Marcaţi de orgolii şi de pofte lumeşti protagoniştii evenimentelor din 
prima jumătate a secolului al XVI-lea - austriecii, ardelenii şi ungurii 
continuă aceeaşi politică nimicitoare, apelând la forţă unii împotriva altora 
ori de câte ori situaţia le surâde. Prea mari şi încrâncenate le erau interesele, 
prea multe aveau de împărţit, pentru a se putea ridica deasupra unei simple 
nelinişti în faţa avântului otoman, lată de ce, până la urmă, din toată această 
vânzoleală stupidă şi sângeroasă, turcii vor ieşi cel mai bine putând să se 
laude în jurul anului 1550 cu multe izbânzi, concretizate în tot atâtea 
cuceriri teritoriale asupra Ungariei, Banatului şi Aradului. Dacă mai 
adăugăm şi aservirea Transilvaniei, aflată de câteva decenii sub suzeranitate 
otomană, trebuie să înţelegem că în sufletele contemporanilor era loc pentru 
orice sentiment în afara optimismului. Oricât de încrezător ai fi fost nu mai 
puteai nădăjdui ca lucrurile să se oprească aici. Dimpotrivă, de pe redutele 
construite febril între Şiria şi Pâncota începând cu anul 1558, turcii vor privi 
tot mai nesăţios către Valea de Mijloc a Crişului Alb62, care va intra pentru 
aproape un veac şi jumătate în vâltoarea unor evenimente aspre, pustiitoare 
de locuri şi de oameni.

Ca un strop de linişte premergătoare furtunii în anul 1561 are loc o 
nouă conscriere, materializată într-un Registru privind subsidiile achitate de 
locuitorii mai multor comitate, inclusiv Zarandul, către „Caesareo ac Regiae 
Maiestatis (Ferdinandi I)”, (d.l 1).

Asemănător celui din 1549, documentul înregistrează localităţile în 
funcţie de numele cetăţilor, stăpânilor şi administratorilor (provisoris), de 
numărul porţilor şi de cuantumul censului perceput - un florin şi zece dinari 
de fiecare poartă vădind totodată aceeaşi puţinătate informativă specifică 
perioadei în care a fost redactat: nimic despre numele supuşilor, averea lor, 
ş.a. Cu toate acestea, atenţia constantă de care s-a bucurat (Fâbiân Gâbor, 
1835; Kozma Pal, 1848; Racz Karoly, 1880; Mârki Sândor, 1892 şi 1895; 
V. Meruţiu, 1929, ş.a,), i-a susţinut întotdeauna valoarea, autolegitimată în 
fond, cu prisosinţă, de vechime şi de autenticitate.

încercările noastre de ari pătrunde conţinutul s-au perindat însă 
printre surprize şi dezamăgiri, provocate de absenţa localităţii Bucin din

62 Cornelia Bodca, aitc/t, fMiokh Jmrc, Erd61y tcrilleti vâltozasai a torok
hoditâs korâban (1541-171 1), 19J#? p,p,J37,138; Aradul permanenţă..., p.p.137-
139.
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apartenenţele Deznei, unde în mod firesc ar fi trebuit să se găsească alături 
de vecinele sale: Tekeres, înregistrată cu două porţi (8 familii), Goosd 
(Govojdia) cu 3 porţi (12 familii), Uyfalo (Satul Nou), fără specificarea 
numărului de porţi, Berendely (Berindia) cu 1 poartă (4 familii), Sebeş 
(Sebiş) cu 7 porţi (28 familii) ş.a., toate în proprietatea văduvei Domnului 
Losonczy (d. 11). Tot într-acolo ne conduceau şi părerile câtorva dintre 
istoricii amintiţi, Râcz Kâroly afirmând că „Potrivit conscripţiei din 1561 
satul aparţinea de cetatea Dezna” (c.34), iar Mârki Sândor, mai prudent, 
doar că „Acestea (fiicele lui Losonczy - n.n.) în 1561 au plătit impozitul la 
Dezna” (c.4). Reţinusem şi o posibilă modificare a numelui aşezării în 
virtutea ortografiei maghiare, păguboasă şi derutantă la prima vedere, dar nu 
într-atâta încât să excludă orice şansă de identificare. Şi totuşi, Bucin-ul 
continua să-şi ascundă identitatea. Din fericire nu singur, ci împreună cu alte 
unsprezece aşezări apropiate: Lonya, Felseo Keoved (Cuiedul de Sus), Kis 
Keoved (Cuiedul Mic), Hodoss (Hodiş), Felseo Bersza (Bârsa de Sus), Also 
Bersza (Bârsa de Jos) ş.a., care în concscripţia din 1549 figuraseră la Dezna, 
iar acum prin modificarea structurii domeniilor erau prezente în 
„pertinentiae arcis Ieneo” (apartenenţele cetăţii Ineu). Numele îi apare într- 
adevăr foarte alterat: Bewken în transcrierea lui Mârki Sândor (d. 11), 
Berkeny la Fâbiân Gâbor63 şi Kozma Pâl64, Cserkeny la Ştefan Tzutz (d.l 1), 
diferenţe cauzate probabil de dificultăţile întâmpinate în descifrarea 
manuscrisului. în rest, îl găsim tot în proprietatea văduvei Domnului 
Losonczy (relictae Domini Losonczy), dar cu o populaţie mai numeroasă, 
respectiv 4 porţi, adică 16 familii, totalizând aproximativ 80 de persoane, de 
la care administratorul Balthasar Horvath a încasat censul anual în valoare 
de 4 florini şi 40 de dinari. Din păcate, nici de această dată, nu le sunt 
pomenite numele, starea materială, morile, păşunile, etc., putând să 
constatăm doar faptul că erau mai mulţi comparativ cu anul 1549, depăşind 
chiar populaţia Aradului care totaliza doar 12 familii, că satul împreună cu 
încă 11 din vecinătate a depins câţiva ani de cetatea Ineului şi că pentru 
familia Losonczy aceasta va fi ultima consemnare a îndelungatei sale 
proprietăţi (1387-1561), întrucât evenimentele următoare vor lichida vechile 
domnii, pecetluind înscăunarea altora, mai devotate noilor vremuri şi 
întâmplări.

63 Fâbiân Gâbor, op.cit., p.30.
64 Kozma Pâl, Zarând - Vârmegye foldirati, statistikai es torteneti leirâsa, Kolozsvârtt, 
1848, p.16.
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Sub privirile oamenilor neputincioase şi temătoare, în anul 1565, 
zăgazurile s-au rupt. O armată otomană puternică, formată din aproximativ 
30.000 de soldaţi, atacă şi ocupă succesiv Pâncota, Ineul şi Dezna, cetatea 

. Şiriei, încercuită şi izolată, având ulterior o soartă asemănătoare. Este 
adevărat că înspre toamnă oastea regală condusă de Schwendi eliberează 
Ineul, dar în urma ofensivei turceşti începută la 3 septembrie 1566 şi 
încheiată victorios după 23 de zile, toate iluziile se dovedesc înălţate pe 
consistenţa unui cântec de lebădă65. Valea de Mijloc a Crişului Alb era 
cucerită, urmând să suporte rigorile şi capriciile noilor stăpâni. Foarte 
curând aceştia vor impune o nouă împărţire administrativă a teritoriului în 
sangeacuri şi nahii (un fel de raioane ale vilaietului - regiunii sau judeţului - 
Timişoarei, care găzduia sediul Marelui Vizir), Dezna cu satele ei fiind 
încadrată în nahia, devenită apoi sangeac de Ineu, condus de begul Halul, 
urmat de Muharem66. Nu se lasă aşteptate nici actele de donaţie, sultanul 
Soliman al II-lea răsplătindu-şi supuşii de rang. Aşa se face că şi cetatea 
Deznei va fi dăruită principelui transilvan Ioan II Sigismund Zâpolya (1540- 
1571), care la rândul său o cedează în 1566 căpitanului Gheorghe Bebek, 
ulterior soţiei acestuia, văduva Bebek.

Din motive economice lesne de priceput satele nu vor fi înstrăinate, 
ci doar împărţite între comandanţii turci doritori de chiverniseală. încă nu 
ştim pe mâna cui a încăput satul Bucin, dar dintr-o plângere a ţăranilor de pe 
Valea Crişului Alb, înmânată de Nicolae Bălaj, originar din Ciuci 
(Vârfurile), în 1572, Marelui Vizir Mehemed la Timişoara, ne dăm seama că 
şi situaţia locuitorilor săi devenise foarte apăsătoare (d.12). Avuseseră 
întotdeauna destule pe cap, laptele şi mierea îndulcind mesele altora, însă de 
la o vreme încoace totul era schimbat. Ultimele răsturnări politico-militare 
spulberaseră până şi bruma de principii şi legi, fără de care orice alcătuire 
socială se clatină. Haosul pune stăpânire pe comunităţile săteşti asaltate din 
toate părţile de pretenţii multiple şi necontrolate. Voievodul ardelean îşi 
adună cu hărnicie zeciuiala, împăratul german, ca rege al Ungariei apusene, 
stoarce şi el cu ajutorul „haiducilor” cât poate, lotrii adăpostiţi prin păduri 
apucă tot ce le iese în cale, iar turcii proaspăt înstăpâniţi măresc birurile de 
multe ori peste noapte. în această atmosferă sufocantă begul Halul din Ineu 
organizează o conscripţie (numită de ei „defler”), în care consemnează toate 
aşezările din zona Deznei şi a Beliului împreună cu stăpânii lor. Suntem în 
anul 1574 şi constatăm că satul Bucin este înregistrat sub numele Bokony ca

65 Lukinich Imre, op.cit., p.139; Aradul permanenţă..., p. 139.
66 Cornelia Bodea, art.cit., p.p.87,88.
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proprietate a begului Kurt (d. 13). Din păcate nu ştim peste câte suflete 
adăsta, nici cât şi ce pungăşea de la ele. Oricum, se pare că turcul nostru o 
ducea bine, întrucât defterul îl dă ca stăpân şi la Kozond (Chisindia)67, 
Korcsomâros (Satul Cârciumarului lângă Chisindia)68, Lonya69, ş.a. Şi 
cătunele apropiate, care mai târziu vor intra în componenţa Buteniului
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modem, devin posesiuni otomane foarte riguros nominalizate: Szâldobâgy 
(Săldăbagi) - Osman paşa, Tekeres-Csiger (Tekereş) - spahiul Bala, Ujfalu 
(Satul Nou) - Cseri paşa (c.13; c.16; c.18), în timp ce la Bareza (Bârsa)70 şi 
la Sebeş (Sebiş)71, învecinate şi distincte, sforile erau trase de Aii Deli, 
respectiv de begul Ineului.

Atenţi şi sensibili până la suspiciune, autoritari şi aroganţi până la 
brutalitate, cuceritorii supraveghează regiunea cu multă insistenţă. Orice 
neregulă, adevărată sau numai presupusă, este raportată sultanului care tună 
şi fulgeră ameninţându-şi supuşii. Noul voievod al Ardealului, Cristofor 
Bâthory (1576-1581), are parte încă din anul investirii (1576) de un 
asemenea tratament, rod al unei reclamaţii potrivit căreia văduva căpitanului 
Bebek Gheorghe, stăpâna Deznei, ar fi avut îndrăzneala şi necugetarea să

67 Mârki Sândor, op.cit., vol.I, p.p.235,236. 
Idem, vol.II, p. 164.
Ibidem.

70 Ibidem, p. 158.
71 Ibidem, p. 167.

68

69
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I
construiască nişte întărituri pe lângă vechea cetate, cu scopul tăinuit de a le 
folosi la momentul oportun, împreună cu austriecii, într-o revoltă contra 
turcilor. După cum se va dovedi în urma unei anchete foarte severe, toată 
agitaţia, reverberată până la sultan, fusese provocată de nişte biete magazii 
agricole, pe care, într-adevăr doamna Bebek le înălţase72. Simţindu-se 
aşadar într-o perpetuă nesiguranţă, turcii vor împânzi teritoriul cu trupe, ale 
căror cantonamente, efective şi solde le cunoaştem graţie unei conscripţii 
(defter) referitoare la anii 1590-91.

Considerat pe drept cuvânt foarte important pentru înţelegerea epocii 
la care se referă, documentul ridică - şi din punctul nostru de vedere - 
câteva probleme poate un pic mai deosebite (c.35; c.36). Respectându-i întru 
totul nuanţele putem constata că printre cele 7 cetăţi în care fuseseră 
cantonate efective militare, se găseşte şi localitatea Bucin, înregistrată sub 
numele Topinci. Dincolo de ciudăţenia denumirii cu adevărat inedită, 
consemnarea localităţii ca cetate ne-a contrariat îndelung, pentru bunul 
motiv că nimic din cele cunoscute până acum nu sugerase o asemenea 
arhitectură. Nici obiceiul turcilor de a se rezuma în teritoriile cucerite doar 
la mici amenajări nu-i susţinea prezenţa. Şi totuşi, documentul vorbeşte 
foarte răspicat despre un detaşament compus dintr-un comandant (agă) şi 27 
soldaţi aparţinând trupelor auxiliare de martaloţi, adică pedestraşi de origine 
slavă antrenaţi pentru incursiuni, ale căror solde pe anul 1591 întruniseră 
valoarea de 42.955 akţii, sau 1.539 florini şi 01 kreiţari, sau 358 galbeni, 
cantonat în cetatea Topinci din sangeacul Ineu, vilaietul Timişoara. Aflate 
dincolo de orice îndoială, informaţiile de mai sus trebuie primite cu toată 
încrederea, exceptând cuvântul cetate pe care cititorul e bine să-l amendeze 
puţin, temperând astfel zelul autorilor documentului, tentaţi să amplifice 
amenajările posibile şi foarte fireşti efectuate de garnizoana staţionată aici. 
Ne gândim desigur la faptul că, din motive de minimă strategie şi securitate, 
soldaţii şi-au împrejmuit tabăra cu şanţuri şi valuri de pământ, fortificate 
probabil cu garduri, pentru a evita orice atac efectuat prin surprindere. Spre 
aşa ceva ne îndeamnă şi tradiţia locală atunci când vorbeşte, ce-i drept foarte 
incoerent, despre unele urme - movile şi cavităţi subterane - sesizabile şi 
astăzi în partea de nord a hotarului numită Filipeşti, în apropierea căreia — la 
Maierişte - s-ar fi aflat şi o geamie (biserică) turcească. Doar astfel înţeleasă 
şi reconsiderată, ca un sistem de întărituri, gen castru roman, ideea de 
„cetate”, formulată în document, a putut avea o existenţă reală.

Cu prudenţa necesară apropierii de un cuvânt străin - Topinci - şi 
singular (acesta fiind unicul document cunoscut de noi care îl pomeneşte), 
am încercat să-i precizăm cât de cât conţinutul şi rostul. Primul sens al

i
1

72 Ibidem, p.p.8,9; Cornelia Bodea, art.cit., p.90.
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turcescului „top” ne deschide o perspectivă militară, cuvântul traducându-se 
prin „tun”73, ale cărui derivate: „top - atmak” = „a trage cu tunul”74 
(în conscripţie „topcuk”) = „artilerist”, „artilerie”75 
artilerie”76

topcu”
topcu-ateşi” = „foc de 

, ş.a. se adresează unor preocupări similare. în ciuda faptului că şi 
denumirea noastră conţine rădăcina „top”, ea nu participă la semnificaţia 
războinică a acesteia, fapt susţinut şi de absenţa artileriei din structura 
detaşamentului cantonat la Bucin. Spre alte lucruri nebănuite şi foarte 
interesante ne conduce însă al doilea înţeles al cuvântului „top”, echivalent 
cu „legătură”, „mănunchi”, „buchet”77, aflat în cazul denumirii analizate 
într-o simbioză evidentă cu terminaţia „inci”, substantiv distinct căruia îi 
corespunde românescul „perlă”78.

Dacă într-adevăr ne găsim în faţa unui cuvânt compus („top” + 
„inci”), traducerea lui „ad literam” se constituie într-o expresie: „legătură, 
mănunchi sau buchet de perle”, care, trebuie să recunoaştem, este şi va fi, 
pe cât de frumoasă, pe atât de ciudată.

Parţiale şi fără pretenţii formulările anterioare îşi revendică aşezarea 
în limitele unor simple încercări, gata oricând să cedeze locul altora mai 
profunde, mai convingătoare.

Până atunci rămâne doar certitudinea prezenţei detaşamentului 
otoman în localitate, alegere deloc întâmplătoare din partea comandanţilor 
turci, care simţeau nevoia unui avanpost militar în coasta Ardealului, 
dincolo de Ineu. întrucât Dezna fusese cedată ardelenilor imediat după 
cucerire, strategii au hotărât implantarea unui cap de pod în Bucin - 
Topinci, de unde martaloţii antrenaţi pentru incursiuni, puteau supraveghea 
zona raportând superiorilor toate amănuntele mai mult sau mai puţin 
suspecte.

» >7

Foarte curând precauţiile otomane se vor dovedi folositoare, pentru 
că tocmai dinspre Ardeal va începe să bată vântul eliberării. Pregătirea 
ofensivei înregistrează un episod nefericit, în care tangenţial este prezent şi 
numele satului Bucin. Kendi Ferencz (poate românul Gândea) primise în 
1594 cetatea Deznei împreună cu cele 47 de sate aparţinătoare, inclusiv

73 Agieinin Baubec, Mitică Grecu, Dicţionar turc-român, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1979.
74 Idem.
75 Ibidem.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
78 Ibidem.
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Bucin-ul, târgul Sebiş, 3 moşii şi 7 puste. Dar, peste numai un an, acuzat de 
infidelitate faţă de orientarea politică antiotomană promovată de Sigismund 
Bâthory (1581-1607), proaspătul împroprietărit îşi va lua rămas bun de la 
toate de pe înălţimea sinistră a eşafodului (c.34).

în sfârşit, după îndelungi ezitări, principele Ardealului stimulat de 
victoriile lui Mihai Viteazul şi de alianţa cu împăratul Austriei, Rudolf al II- 
lea, va ridica şi el în vara lui 1595 armele împotriva turcilor. încolţiţi din 
toate părţile aceştia se văd obligaţi să părăsească Zarandul, cetăţile fiindu-i 
preluate de ardeleni. Potrivit obiceiului Sigismund îşi răsplăteşte 
colaboratorii prin donaţii al căror beneficiar va fi şi Komis Gaspar, care la 
24 aprilie 1597 primeşte cetatea Deznei cu toate satele aparţinătoare (d. 14). 
Bucin-ul, ortografiat aici Bekeny, este şi el prezent alături de câţiva dintre 
mai vechii săi companioni, Ujfalu (Satul Nou) şi Tekeres, în contextul 
celorlalte aşezări. Dincolo de identitatea noului stăpân, care foarte curând va 
deveni prieten cu Mihai Viteazul, documentul mai surprinde şi o modificare 
intervenită pe parcursul ultimelor decenii în structura localităţii. Speriată de 
intensitatea evenimentelor din timpul ocupaţiei turceşti, bruma de unguri 
pripăşită în apropierea satului Bucin se risipeşte, ducând la depopularea 
„cartierului” consemnat ca „oppidi Beken” („târgul Beken”) în 1553. La 
drept vorbind nici nu mai aveau motive să rămână într-o lume cu valorile 
răsturnate, urmăriţi la fiecare pas de primejdii care le puteau deveni oricând 
fatale şi mai ales văduviţi de proprietăţile agricole, comerciale şi de altă 
natură, asupra cărora se înstăpâniseră turcii cu frenezie şi nesaţ. Şi dacă 
totuşi unii mai doriseră în ruptul capului să-şi prelungească şederea, Dieta 
ardelenilor, întrunită la Turda în 1566, îi va izgoni nu numai din 
împrejurimile Bucin-ului, ci de pe tot pământul transilvan ce se dorea locuit 
de acum înainte doar de „domni” protestanţi: „S-a decis cu voinţă unanimă,

ştiinţa
papistăşească, să se expulzeze de orişiunde din împărăţia Majestăţii Sale”'9 
(Ioan II Sigismund Zapolya - n.n.). în faţa unei asemenea decizii 
necruţătoare nu va mai rezista nici modesta comunitate romano-catolică din 
târgul Beken, elementele ei materiale (biserica) şi organizatorice (parohia - 
plebania - ) ajungând foarte repede o ruină, peste care, mai bine de două 
veacuri, vor „plânge” doar esenţele nobile şi rarefiate ale buruienilor.

Prompt şi corect înscrisurile documentare le sancţionează dispariţia 
vorbind în continuare doar despre satul Bekeny (în realitate Bucin), ai cărui 
locuitori consecvenţi cu propria lor istorie şi fiinţă au rămas pe loc. De-abia 
în jurul anului 1760 localitatea va reveni la statutul administrativ de „târg”,

ca persoanele de legea aia - romano-catolică - ce stăruie în

79 Lakatos Otto, Arad tortenete, Arad, 1881, vol.I, p.29; Isaia Tolan, op.cit., 
p.p.46,48,56,57,67,68.

56



românesc de această dată, redobândit pe baza unei evoluţii îndelungate şi 
remarcabile.

Inconsecvenţele lui Sigismund Bâthory concretizate în dubla lui 
abdicare de la tronul Ardealului, duplicitatea urmaşului şi vărului său, 
cardinalul Andrei Bâthory, presiunea turcilor asupra zonelor din care 
fuseseră alungaţi, îl determină pe Mihai Viteazul să intre în Ardeal pentru a 
face ordine. începând cu toamna lui 1599 efectele acţiunilor sale se răsfrâng 
şi asupra Văii de Mijloc a Crişului Alb, pustiită sistematic în anii anteriori 
de hoardele tătare. Ferm şi prevăzător voievodul muntean îi va întări cetăţile 
cu trupe româneşti, numind în fruntea lor oameni de bună şi mare încredere, 
asemănători lui Komis Gaspar stăpânul Deznei. Incursiunile prădătorilor 
încetează, satele din jurul Ineului până spre Bucin revenind şi ele, cât de cât, 
la o viaţă normală, după cumplitele pierderi în oameni, case şi animale, 
îndurate cu disperare80.

Succesele sale - îndeosebi realizarea Unirii - vor provoca însă 
duşmănia ungurilor ardeleni şi suspiciunea imperialilor, Mihai Viteazul 
văzându-se obligat în iama lui 1600, după înfrângerea suferită la Mirăslău 
(18 sept. 1600), să plece spre Viena şi Praga pentru <S nouă înţelegere cu 
împăratul Rudolf al II-lea. Cu toate că încercările istoricilor de a-i 
reconstitui drumul s-au lovit de puţinătatea informaţiilor, ei au ajuns totuşi 
la concluzia potrivit căreia, din Deva unde au tras după el cu tunul, marele 
pribeag, însoţit de câţiva oşteni credincioşi, a trecut în prima săptămână a 
lunii decembrie 1600 prin Lipova şi Ineu către Hălmagiu81. Doar pe această 
cale ocolitoare, protejat de bunul său prieten şi colaborator, Komis Gaspar, a 
putut scăpa de urmăritorii săi, ungurii ardeleni, hotărâţi să-l ucidă82, 
poposind la Ineu sub un arbore de tisă - ne spune tradiţia locală83 
îndreptându-se apoi spre Hălmagiu, de unde în 6 decembrie se adresează 
printr-o scrisoare căpitanului Oradiei, Paul Nyary, pe care îl roagă să-i 
acorde liberă trecere84. Dacă într-adevăr acesta i-a fost drumul, paşii 
voievodului au trecut şi prin Bucin, în 4 sau poate în 5 decembrie 1600, 
ducându-i măreţia şi deznădejdea tot mai departe...

80 Otto Greffner, op.cit., p.48; Aradul permanenţă..., p.143; Eugen Gliick, Contribuţii cu 
privire la istoricul cetăţii de la Ineu, Ziridava, nr.XIII, 1981, p.135.

1 Gheorghe Lanevschi, Mihai Viteazul şi Aradul, Ziridava, nr.XI, 1979, p.283; Cornelia 
Bodea, art.cit., p.93; Aradul permanenţă..., p.p.143,144.
82 Nicolae Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, Ed. Militară, 1968, p.378.
831. Pârva, Drumuri în ţara Zarandului, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1983, p.163.
84 Nicolae Iorga, idem; Gheorghe Lanevschi, idem.
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De-abia început, veacul al XVII-lea reinstaurează puterea ardelenilor 
asupra cetăţilor Dezna şi Ineu, considerate pe drept cuvânt puncte strategice 
la graniţa vestică a principatului. Reparate şi consolidate, cu efectivele 
gărzilor întregite, căutau din răsputeri, la îndemnul principilor Ardealului, să 
ostoiască ardoarea otomanilor de a pune mâna pe ele. Din toamna lui 1605 
le va fi tot mai greu, pentru că turcii reuşesc să reocupe cetatea Şiriei, 
apropiindu-se iarăşi de inima Zarandului85. Doar intransigenţa militarilor şi 
flexibilitatea diplomaţiei mai salvează încă independenţa regiunii, în care 
Ineul, posesor al celei mai importante cetăţi, îşi rotunjeşte uneori domeniul 
cu sate din teritoriul suratei sale mai mici, Dezna. Aşa se pare că a procedat 
şi în anul 1601, când principele Sigismund îi dăruieşte lui Toldy (Szalontai) 
Istvân cetatea şi târgul Boros-Jeno (Ineu) împreună cu câteva zeci de sate. 
Bucuria beneficiarului nu va dura însă prea mult, întrucât peste doar câţiva 
ani rivalii îi vor înjumătăţi domeniul, iar moartea survenită în 1607 îl va 
elimina cu totul din joc. Nemulţumiţi, urmaşii - văduva Clara Bânfy şi fiul 
George Toldy - îşi revendică drepturile, obţinând satisfacţia unui înscris 
doveditor pentru averea pierdută86. Păstrat în arhivele capitlului de la Alba 
Iulia, documentul „scris în 1609 la stăruinţa stăpânei Clarae Bânfy şi a lui 
Georgii Toldy”, adevereşte proprietatea „Magnificului Stephani Toldy de 
Szalonta” asupra unor localităţi din comitatul Zarand, printre care „Bokeny, 
Ujfalu, Gross, Szelestye, Barda şi Tekeres-Csiger” formează o listă aproape 
completă (fără Szâldobagy şi Teljos) a cătunelor din jurul satului Bucin 
(Bokeny), încă de sine stătătoare, înaintea contopirii lor într-o aşezare 
modernă (d. 15).

Dincolo de necazurile doamnei Bânfy, care nu şi-a recăpătat 
niciodată averea, perseverenţa ei a rodit cu folos în această moştenire 
documentară, mai preţioasă poate decât moşia pierdută.

Trecătoare ca rouă drepturile de proprietate asupra Bucin-ului se fac 
şi se desfac după voinţa principilor Ardealului, care de multe ori nu mai ştiu 
pe cine şi cum să mulţumească. Bine conturată şi statornic opusă 
imprudentului Kendy Ferencz, prosperitatea lui Komis Gaspar nu durează 
totuşi prea mult, fiind întreruptă în 1601 de imixtiunea familiei Toldy. 
Prezenţa lui Gabriel Bâthory pe tronul Ardealului (1608-1612) înclină

85 Lukinich Imre, op.cit., p.353; Otto Greffner, op.cit., p.52; cf. Alexandru Roz, Evoluţia 
demografică a comunei Şiria până la 1848, Ziridava, nr.VIII, 1977, p.p.89-123.

Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.223.86
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balanţa favorurilor înspre Keresztesy Pal, împroprietărit în anul 161287, dar 
obligat să accepte restituirea satului prin răscumpărare în 1614 lui Komis 
Gaspar88. Susţinătorul acestuia, principele Gabriel Bethlen (1613-1630), va 
promova însă la 26 august 1619 „in civitate nostra Alba Iulia” („în oraşul 
nostru Alba Iulia”) o nouă donaţie pe numele lui Marcu-Vodă Cercel, căruia 
îi recunoaşte slujbele credincioase dăruindu-i cetatea Dezna din comitatul 
Zarand cu întregul său domeniu în valoare de 15.000 fiorini (d.16). Bun 
cunoscător al realităţilor vieneze şi pragheze încă din tinereţe, participant 
activ la evenimentele din Ardeal, domn al Moldovei pentru câteva luni, 
beneficiarul donaţiei mai trecuse prin aceste locuri în iama lui 1600 alături 
de unchiul său, Mihai Viteazul, către îndepărtatele capitale apusene. După 
moartea marelui voievod cavalerul rămâne la curtea principilor ardeleni ca 
„aliat fără ţară”, bucurându-se de încredere şi apreciere. Nu mică trebuie să 
fi fost mirarea şi, de ce nu, poate chiar bucuria ţăranilor din Bucin (în 
document Bekeny) atunci când au aflat că, în sfârşit, un boier de aceeaşi 
credinţă şi limbă le călca pragul, întrerupând măcar pentru câţiva ani lungul 
şir al străinilor împovăraţi de propria lor înstrăinare.

Principele Gheorghe Râcoczy I (1630-1648) se opune din răsputeri 
pătrunderii turcilor în Zarand, acordând printre altele o tot mai mare atenţie 
cetăţilor Boros-Jeno şi Deszny. Bine apărat de cetatea concentrică 
înconjurată de şanţuri şi de apa Crişului Alb, târgul Boros-Jeno (Ineu) 
începe să devină un mic orăşel prielnic meşteşugarilor şi comercianţilor, 
condus de o aristocraţie locală tot mai spilcuită, vizitată uneori de principii 
transilvani, care aveau la Mocrea „o fântână cu apă acră, mirositoare a 
pucioasă, la care fântână sau feredeu adeseori umbla, scăldându-se întrânsa, 
fiind hăznuitoare”89. Cele aproximativ 800 de case şi 200 de prăvălii (cifre 
probabil exagerate sub pana călătorului turc, Evlia Celebi, care a vizitat 
Ineul) orânduite pe străzi, dintre care unele aveau deja nume: Strada cu Pod, 
Lungă cu Pod, Lungă, Noroioasă, Mare, Mică ş.a., obligaţia cetăţenilor de a 
circula după clopotul de stingere cu felinare sau cu făclii în mână, străzile 
nefiind încă iluminate, interdicţia portului armelor o dată cu începutul 
înserării, exprimă înaltul nivel urbanistic atins de ineoani în prima jumătate

87 Idem, p.p. 161,167.
Ibidem.
Nicolae Horga, Oglindă arătată omului înţelept, Buda, 1807, p.p. 121,122.89

59



a secolului al XVII-lea90.
Deszny (Dezna), al cărei domeniu cunoscuse în ultima vreme o 

continuă micşorare până la doar 25 de sate în 1619 (d. 16), este scoasă de sub 
autoritatea Ineului şi, cu domeniul întregit la 50 de sate, va fi donată în anul 
1633, luna noiembrie, ziua 1 fostului comite suprem al Zarandului, 
Sigismund Komis, descendent al Komişeştilor, familie care a dat mulţi 
oameni de încredere aici, la porţile Ardealului (d. 17). Lectura documentului 
ne prilejuieşte o reîntâlnire cu aproape toate satele („posesiones Arcem 
Deszny”), Bucin-ul, ortografiat de data aceasta Beokeny, Tekeres, Uyfalu şi 
poate Szeleste sau Szelestichia atrăgându-ne îndeosebi luarea aminte.

Foarte generos şi atent cu cei bogaţi, Gheorghe Râcoczy I zăboveşte 
puţin şi asupra soartei ţăranilor iobagi, uşurându-le cât de cât viaţa prin

reducerea sarcinilor, limi- 
tarea abuzurilor şi năpăs- 
tuirilor de tot felul, prilej 
de bucurie şi speranţă 

Jg|g pentru bieţii oameni supuşi 
la grele şi mari încercări. 
Dar, din păcate, relaxarea 
venită parcă din cer nu 
durează prea mult, pentru 
că menghina istoriei era 
pregătită să acţioneze în 
mod restrictiv, aducându-i 
pe ţăranii din Bucin şi 
împrejurimi în situaţia dis
perată de a-şi lua lumea în 
cap. Pentru a înţelege cum 
s-a ajuns la aşa ceva, este 

bine să ne aducem aminte că deja în 1605 turcii reocupaseră cetatea Şiriei, 
toate încercările ardelenilor de a-i scoate dintre zidurile fortificaţiei 
dovedindu-se inutile. Dimpotrivă, având în mână acest cap de pod, armata 
otomană organizează frecvente incursiuni în Zarand, reuşind prin tactica 
paşilor mărunţi să ocupe tot mai multe sate, pe care în jurul anului 1633 le 
subordonează administrativ sangeacului cetăţii Vilagos (Şiria). în 1645 
acesta cuprindea 32 de localităţi, majoritatea din domeniul Deznei, în 
fruntea listei aflându-se Bucin-ul ortografiat Bokony, alături de vecinele sale

bes***8*

<3

1658. Cetatea Ineu - reşedinţa comitatului Zarand. 
(din Mârki Sândor).

90 Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.p. 159,160; A.S.A., fond personal Mârki Sândor, 
Diplomatarium Aradiense, mss., dosar nr.3-4, fasc.2, f.75,92; Idem, Aradvârmegye 
helysegnevtâra, f.229,248,259; Călători străini despre ţările române, voi.VI, Ed. Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p.p.512-515; Eugen Gliick, art.cit., p.p.131-148.
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Gosd (Govojdia), Tekeres, Sebeş ş.a., aservite cu poftă şi grăbire de fel şi fel 
de turci anonimi şi obscuri (d.18). Capriciile, abuzurile şi violenţa noilor 
stăpâni determină exasperarea ţăranilor, hotărâţi să-şi amelioreze condiţia 
mizerabilă pe calea plângerilor. In anul 1645 este rândul celor din Bucin să 
procedeze aşa, plângerea lor istorisind pe scurt grozăviile prin care trecuseră 
în ultimii „opt sau nouă ani”, semn că satul fusese înrobit în 1636 sau 1637. 
Dincolo de numele stăpânilor - begul Mehmet din Giula, Halin, tot din 
Giula şi Kara Hassun din Lipova - oricum, întâmplătoare şi nesemnificative 
-, cu adevărat importante sunt celelalte elemente ale plângerii referitoare la 
creşterea succesivă şi aberantă a tributului de la 60 florini, 60 pinte de unt şi 
2 vaci cât fusese iniţial, până la 120 florini şi 100 pinte de unt, pe care 
ţăranii refuză să îl achite. Ofensat, Kara Hassun vine cu oaste asupra lor şi 
pune mâna pe tot ce-i pică în cale: „33 de iepe şi una-alta, care acolo (la 
Lipova unde locuia Hassun - n.n.) au rămas”. îngroziţi de furia prădătorilor 
sătenii se refugiază prin păduri, astfel că „satul însuşi a stat pustiu aproape 
un an”. Cei 378 florini luaţi peste tribut „de la juzi şi de la sat” în timpul 
ocupaţiei, ne arată cu prisosinţă consecinţele grave şi deprimante la care se 
poate ajunge atunci când legile şi principiile sunt anulate, societatea urmând 
să fie condusă exclusiv după bunul plac al stăpânului (d. 19).

Chiar dacă nu ştim cât şi în ce mod a reuşit să uşureze viaţa autorilor 
ei, plângerea ţăranilor din Bucin rămâne un document important, care ne 
vorbeşte printre altele şi despre organizarea localităţii. Este pentru prima 
dată când aflăm că satul era condus de un jude (judex), în alte părţi cnez sau 
chinez (knez), comite (comes), ales de obşte dintre fruntaşii comunităţii pe 
timp de un an, cu posibilitatea realegerii, uneori, chiar pe viaţă. Ajutat de un 
jude mic sau vicejude (vicejudex) şi de un sfat al bătrânilor alcătuit din 
juraţi (juraţi), el judeca toate pricinile, aduna gloabele, urmărea executarea 
zilelor de clacă, îndeplinirea obligaţiilor la oaste, se ocupa de starea civilă 
(naşteri, cununii, decese), asigura împărţirea periodică a pământului, paza 
hotarului, păşunilor şi pădurilor, întreţinerea bisericii şi a preotului, 
înregistra veniturile morilor şi a cârciumelor, ocrotea liniştea şi pacea 
satului, iar atunci când era nevoie mijlocea raporturile ţăranilor cu stăpânul 
feudal, cu districtul sau cu comitatul. Duminica, dar uneori şi peste 
săptămână, conducerea se aduna în faţa bisericii sau în alte locuri pentru 
sfat91, la care puteau participa şi sătenii.

91 Ştefan Pascu, op.cit., vol.I, p.p.394-396.
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Cu Gheorghe Râcoczy II (1648-1660) ocupaţia turcească şi mai ales 
toate năpăstuirile ei îşi diminuează intensitatea, Bucin-ul, reîncadrat in 
domeniul Deznei, fiind atribuit la începutul anului 1651 împreuna cu 
cetatea, comitetului suprem al comitatului Cluj, Komis Ferencz (c.7). ia 
înfăptuită donaţia, noul stăpân primeşte o scrisoare (datată în 2 februarie 
1651) de la căpitanul cetăţii Dezna, Pankotai Andras (c.34). Percepute astazi
ca un document important, rândurile căpitanului ne ajută să intram in
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către turci. Pădurile Deznei „socotită ca un bastion al Ineului” colcăie de 
lotri, escapadele turcilor accentuează neliniştea sătenilor, care de multe ori
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nici nu mai ştiu de cine şi cum să se păzească, în jurul Ineului ciocnirile tot 
mai frecvente provoacă victime în ambele tabere, dinspre Gyula veştile 
referitoare la masive concentrări de trupe turceşti prevestesc o invazie 
pustiitoare... Semnificativă trebuie să fi fost şi păţania unui oarecare Râtz 
Pâlt surprins de turci la compui din Bekeny, prin care trebuie să înţelegem 
trecerea peste Criş, unde pe atunci nu exista pod, legătura dintre Bucin şi 
Sebeş realizându-se cu ajutorul unei platforme plutitoare de-a lungul unui fir 
suspendat între cele două ţărmuri. Presat de împrejurări, bietul om îşi 
abandonează calul şi, fără să mai stea pe gânduri, sare în apă reuşind să 
înoate spre malul opus.

Izolat şi aproape singur în mijlocul atâtor întâmplări dramatice, 
autorul scrisorii se adresează juzilor din localităţile apropiate cerându-le 
ajutor. „în legătură cu cele de mai sus - mărturiseşte căpitanul - l-am 
înştiinţat pe judele din Bekeny (- s.n.), care a venit la mine cu încă trei inşi; 
tot aşa pe judele din Sebeş. Şi lor şi celorlalţi juzi le-am spus să-mi dea de 
ştire dacă află ceva despre turci” (c.34). Fără îndoială veştile nu au lipsit, 
însă, din păcate, pe măsura trecerii timpului, concluzia dominantă era aceea 
că toate încercările de a schimba desfăşurarea evenimentelor se dovedeau 
zadarnice. Confirmarea pesimismului tot mai generalizat va veni în toamna 
lui 1658, când o puternică armată otomană însoţită şi de tătari înconjoară 
Ineul din patru părţi, incendiază târgul şi în dimineaţa de 28 septembrie pun 
stăpânire pe cetate, în urma unui scurt, dar foarte violent atac92. în zilele 
următoare, la 15 octombrie, Dezna, mult mai puţin apărată, cade şi ea în 
mâna turcilor93, ca de altfel întreaga Vale de Mijloc a Crişului Alb, peste 
care, de acum înainte, preţ de aproape patru decenii, va flutura iarăşi 
semiluna victorioasă.

92 Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.p. 159-161; Lukinich Imre, op.cit., p.354; Octavian Lupaş, 
Ineul sub stăpânirea semilunei, Hotarul, nr.5, 1933, p.p. 13,14; Aradul permanenţă..., p. 151.
93 Idem.
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Fără „ci” în ritm de vals

Doar cinci sate din apropierea Ineului sunt lăsate formal în posesia 
principelui Mihail Apaffy (1661-1690), restul de 62 şi nu 40 cum fusese 
înţelegerea, fiind cucerite de turci în perioada imediat următoare anului 
1658, ajungându-se astfel, după cum era de aşteptat, la mari animozităţi 
între ardeleni şi otomani94. Demersurile şi plângerile celor dintâi la înalta 
Poartă vor fi zadarnice, aşezările dintre Ineu şi Hălmagiu adâncindu-se în 
robie şi disperare, dacă ne gândim că alături de alte privaţiuni nimicnicia 
turcilor ajungea până la răpirea copiilor lipsiţi de apărare95. Cu siguranţă şi 
Bucin-ul a fost printre ele, locuitorii săi cunoscând acum, pentru a treia oară, 
tragicul verdict al dictonului „vae victis” (vai de cei învinşi). Grozăviile 
acelor zile s-au şters din memoria oamenilor şi întrucât documente nu există,

doar o pată de apă din 
hotarul sudic, deluros şi 
împădurit, mai păstrează 
prin numele său, „Tăul 
Turcului” (c.19), amin
tirea obiceiului ocu
panţilor de a-şi adăpa 
herghelia la această oază 
de răcoare aflată pe 
cărarea Chisindia-Almaş, 
mai scurtă şi mai dosnică, 
numită şi ea probabil tot 

de atunci, „Calea Cailor”96. Frecvenţa numelui de familie „Turc” împreună 
cu „Izvorul Turcului” din apropiata comună Almaş, „Părul Turcului” ce 
ţinuse umbră unui izvor decenii la rând în satul Sălăjeni, „Culmea Turcului” 
nu departe de Bodeşti, „eroismul” furtului de cai din hergheliile turceşti, ne 
conduc spre aceleaşi obscure împrejurări otomane97, spulberate definitiv 
abia la sfârşitul secolului.

După asediul nereuşit asupra Vienei (1683) turcii refuză şansa unei 
retrageri paşnice, obligându-i pe austrieci să-i alunge cu forţa din cetăţile

1694. Monedă emisă de împăratul Austriei Leopold I 
învingătorul turcilor. (I.).

94 Fâbiân Gâbor, op.cit., p.p.13-15, nota d.
95 Aradul permanenţă..., p. 151.
96 Simion Moţ, Cronica de la Buteni, f.60 (mss. dactilo. în posesia autorului O.S.); Vitalie 
Munteanu, Tăul Turcului, în Zarandul în legende şi povestiri, Ed. Facla, Timişoara, 1988, 
p.p.64-68.
97 Simion Moţ, op.cit., f.48-60; Vitalie Munteanu, Legendele celor şapte păcurari din 
Zarand, mss. dactilo., 1976, f.30-33; Felicia Mărcuţ, Toponimia comunei Buteni (Arad), 
lucrare de licenţă, Cluj, 1974, mss. dactilo., f.39.
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Ineu, Şina (1691) şi Dezna (1693). Scurte dar foarte violente, luptele au 
lăsat urme adânci şi în perimetrul Deznei, aruncată în aer de garnizoana 
turcească pusă pe fugă. Impresionaţi de amploarea dezastrului, localnicii 1- 
au imortalizat într-o legendă, care atribuie deznodământul fatal unui grup de 
fete sechestrate de turci în fortăreaţă: emblemă a demnităţii şi curajului,

eroina istorioarei se furişează în camera 
pulberăriei şi provoacă deflagraţia, preferând 
moartea în locul promiscuităţii haremului98. 
Generoasă şi emoţionantă, povestea nefericitelor 
adolescente a fost prelucrată artistic în secolul 
trecut de Jokai Mor, iar mai recent de Vitalie 
Munteanu, trecând astfel din planul tradiţiei 
orale în sfera literaturii99. Cu sau fără contribuţia 
civililor, cetatea îşi pierde semnificaţia şi 
rosturile anterioare, veacurile de glorie în care şi 
Bucin-ul respirase la umbra ei prinzând conturul 
vag şi tot mai subţire al amintirii. Astăzi doar 

melancolia înseninată de trecerea timpului îi veghează ruinele, 
îngenunchiate cu umilinţă şi mândrie sub stelele reci şi tot mai îndepărtate.

V-........

rji j

1781. Pecetea târgului 
Dezna. (Din Mârki 

Sândor).

De acum înainte Viena şi, alături de ea, rigorile dar şi capriciile (ca 
să nu spunem răutăţile) noilor eliberatori vor determina viaţa şi moartea 
locuitorilor de pe Valea de Mijloc a Crişului Alb. învingătoare în războiul 
cu turcii Austria va schimba hărţile Europei, readucând printre altele Aradul 
şi Zarandul până la Hălmagiu în graniţele fostei Ungarii. împăratul Carol al 
Vl-lea (1712-1740) - ca rege al Ungariei Carol al III-lea - aprobă aceste 
modificări teritoriale în anul 1715, îndeplinind astfel dorinţa ungurilor de a 
avea sub aripa lor vechile ţinuturi din aşa-zisele „Partes Hungariae” („Părţi 
Ungurene”). întrucât vechea nobilime maghiară se prăpădise în pustiirile şi 
războaiele ultimului secol şi jumătate, pământul şi oamenii celor două 
comitate sunt încadrate în domeniul erarial (de stat), împăratul hotărându-le 
soarta, nu peste multă vreme100. Până una-alta, sătenii noştri îşi duceau viaţa

98 Eugen Gliick şi colaboratori, Arad, Ghid turistic al judeţului, Bucureşti, 1974, p.84.
99 Jokai Mor, O sută una mirese, în Nuvele, Budapesta, 1895; Vitalie Munteanu, Roabele de 
la Dezna, mss. dactilo.; idem, Legendele celor şapte păcurari din Zarand, mss. dactilo., 
1976, f.20-23.

Kozma Pâl, op.cit., p.p.6-8; V. Meruţiu, Judeţele din Ardeal şi din Maramureş până în 
Banat, Cluj, 1929, p.p.166,167, nota nr.4; Gheorghe Ciuhandu, op.cit., p.p.25-27, 86-92; 
Alexandru Roz, art.cit.

100

65



tot în comitatul Zarand, împărtăşind însă o altă istorie, legănată de valsurile 
vieneze. Consecinţele nu se lasă deloc aşteptate, prima şi cea mai uşor de 
constatat manifestându-se în ortografia numelui aşezării. Ciudată la prima 
vedere, firească în urma unei analize atente, modificarea profundă survenită 
sub influenţa Vienei, împinge lucrurile pe un fagaş nou şi determinant, prin 
apariţia pentru prima oară a 
grupului de litere „tt”, ur
mat de „yi” în caligrafia 
numelui, scris de acum 
înainte (după anul 1700), 
fără excepţie, în toate docu
mentele: Buttyin, respectiv 
(mai rar) Butyin. într- 
adevăr, această rapidă şi 
abruptă deplasare, de la 
maghiarizatele
Bewkewn, Bekeny, Bokeny, la germanizatul Buttyin, poate provoca o 
nedumerire acută şi constantă, dacă fenomenul este privit şi analizat doar în 
sine, abstras din contextul condiţionărilor care l-au provocat. Reîntorcându- 
ne însă la originarul Bucin, lucrurile încep să se limpezească, văzând 
eforturile administraţiei austriece de a-1 adapta potrivit canoanelor limbii 
germane, aşa cum pe vremuri făcuseră şi maghiarii determinaţi de propria 
limbă, experienţă şi fel de a fi. Nu ştim dacă şi cât au stăruit austriecii 
asupra semnificaţiei cuvântului Bucin, dar înţelegem că, absenţa particulei 
„ci” din limba literară germană, a devenit pentru ei o piatră de poticnire, 
care trebuia înlăturată. Şi, întrucât, atunci când te confrunţi cu o lipsă, unica 
soluţie pentru a putea merge mai departe este să cauţi un înlocuitor cât de 
cât potrivit, funcţionarii cancelariei imperiale au recurs la varianta „tt” - 
„yi”, grupuri de litere capabile să suplinească „ci”-ul buclucaş. în felul 
acesta, proverbiala exactitate şi rigoare germană punea bazele unui nou act 
de identitate, preluat şi desăvârşit de populaţia locală în deceniile următoare, 
până la forma actuală Buteni. Din păcate, puţinătatea informaţiilor nu ne 
permite să urmărim toate amănuntele procesului de asimilare în cadrul 
comunităţii, a noii denumiri Buttyin, consemnată pentru prima dată în 
paginile conscripţiei din anul 1715 (d.20). Totuşi, pe baza reperelor 
disponibile, putem sesiza elementele unui început ezitant: „Bokeny, adică 
românescul (pe româneşte) Buttyân”, surprins de Kârolyi Sandor în anul 
1707 (c.4; c.19), alături de inscripţia (în chirilice) realizată în 1790 pe 
clopotul primei biserici de lemn consemnată în documente: „Acest clopot 
este făcut pe sama sfintei biserici din Buten 1790” (d.86), după care, în se
colul următor, însemnările manuscrise (toate cu litere chirilice) de pe cărţile

1715. Monedă emisă de împăratul Austriei Carol al 
Vl-lea. (I.).

Buken,
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de cult, textele imprimate pe clopote şi consemnările cartografilor, se supun 
evoluţiei către actuala formă: „Scris-am în casa lui Gavrilă Bucatoş, 
protopopul Buteniului, Ştefan Popovici, diacon în Buteni, în anul 1804, în

23 dea zile martie. 
Cine va ceti seri-!i fi ■ u m\|S soarea aceasta napoi 

/T'iVj: care scrie pentru du- 
! ML han şi va duhăni să 

păţească ce scrie 
aici. Amin”101, (în
semnare pe un 

Codice mişcelaneu păstrat la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti); 
„Buttyen sau Butyen [...] prin partea locului Buteni [...]”, (explicaţia lui 
Ioannes Lipszky la harta din 1806, editată în 1808), (c.51); „să să scie că 
aciastă păucenie au cumpărat Fănaţe Ion şi au dat pă sama beserici în Buteni

1°n0T mmmsmm®
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1715. Filă din conscripţia în care apare pentru prima dată 

toponimul Buttyin. (A.N.M.).

ca să să pominescă 
pă viţă pă seminţie 
până va fi carte1790. Inscripţia cu litere chirilice de pe clopotul Bisericii 

Vechi din Buten. (Din Iuliu Bodea). (A.E.O.R.A.). acesta şi cine o va 
lua din biserica

Buteniloru au o va vinde [...] să fie procletă şi anaftemă”102, (însemnare 
nedatată, probabil de la începutul secolului XIX, pe filele unui 
Chiriacodromion, Bălgrad, 1699, achiziţionat şi ocrotit de Biblioteca 
Judeţeană Arad); „Sau făcut în cinstea hramului Bunei Vestiri cu celtuiala 
oraşului Buteni prin D. Io. Popov. Prot. în anu 1815”, (inscripţie pe clopotul 
mare al Bisericii Medii), (d.86); „Această Sfântă carte a Sfintei Biserici 
greco-orientale, reunită a oraşului Buteni. Scris-am în Buteni la 19 
Noiembrie 1834, Teodor Bucatoş paroh al Oppidului Buteni”103, (însemnare 
pe Mineiul lunii Mai, a cărei preluare din surse indirecte o plasează în sfera 
incertitudinii, până la o eventuală confruntare cu originalul, deocamdată

101 Florian Dudaş, Manuscrisele româneşti din bisericile bihorului, voi.II, Oradea, 1986, 
p.p.215,216.
I0“ Chiriacodromion, Bălgrad, 1699, f.201/2-205/1, fondul de carte veche al Bibliotecii 
Judeţene Arad; cf. Elena Rodica Colta, Vechi tipărituri româneşti în judeţul Arad, Ziridava, 
nr.XII, 1980, p.740, însemnarea nr.33. Autoarea o încadrează la sfârşitul secolului XVIII, 
enunţând (probabil ipotetic) anul „[1773]”; idem, p.p.749,750, însemnarea nr.50, tot pe un 
Chiriacodromion, Bălgrad, 1699, f.279, păstrat la parohia Secaş, corn. Brazii: „Aciastă 
Păucenie o au cumpărat satul Săcaşulu cu 15 florinţ dela popa Simă nimenea să naibă 
treabă la ia care noi o lăsăm la biserica noastă în Săcaş. Scrisam eu protupopul Gavrilă în 
Buteni anu 785”. (Chirilice, cerneală maro).

Simion Moţ, op.cit., f.22; Teodor Baba, Istoria vieţii bisericeşti a românilor din Ţara 
Zarandului, zona: Ineu-Buteni, lucrare de licenţă, Sibiu, 1978, mss. dactilo., fasc.II, f. 166.
103
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absent); „Această Sfântă carte S. Biblie numită iaste a Sfintei Bisericii 
Oraşului Buteni, pentru vecinica pomenire dată de On. D. Mihali

Bogdanovici ne-

în Buteni Noiemvr. 
1°° 1858. Teodor
Bucatoş paroh şi

asesor consist”104, (însemnare pe o Biblie tipărită în 1795, conservată în 
biblioteca Arhivelor Statului Arad) şi, însfarşit, unica legendă sigilară în 
limba română: „SIGILLUL ORASIULUI BUTENI 1868”, care pecetluieşte 
definitiv noua realitate.

Iată de ce, atunci când, la sfârşitul veacului XIX, licăreşte încercarea 
de reabilitare a vechii forme maghiare - Bekeny sau Bokeny - în două 
variante compuse: Nagy-Bekeny (Bekeny-Mare, prin 1880) şi Korosbokeny 
sau Koros-Bokeny (Bokeny de Criş, puţin după 1890)^ oamenii aud cântecul

de lebădă inutil şi 
desuet al unei e- 
poci, care, dincolo 

f. de nostalgie, nu mai 
putea exprima ni
mic adevărat şi 
convingător (d.87; 
d.89; c.34; c.97;
c.99; c.100 şi urm.). 
Jocurile erau de
mult săvârşite, lo
calnicii reuşind să 
armonizeze într-o 
primă etapă (1707- 
1790) noua rădă- 
cină Butt, respectiv 
But cu sufixul 
en” = Buten, formă 
incipientă înlocuită 

sau mai bine zis completată cu sufixul ,,-eni” = Buteni în perioada 
următoare (1804-1868), străvechiul Bucin adăugându-se tot mai mult la cele 
petrecute şi uitate.

1815. Inscripţia cu litere chirilice de pe clopotul mare al 
Bisericii Medii din oraşul Buteni. (Din Iuliu Bodea). 

(A.E.O.R.A.).
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1858. însemnarea cu litere chirilice a preotului Teodor 
Bucatoş din oraşul Buteni. (A.S.A.).

104 Biblie tipărită în 1795, coperta I interior, biblioteca A.S.A.
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Sub alte zodii, înviorate sensibil de aripa schimbării, viaţa 
băştinaşilor începe să fie legănată de proaspăta denumire, apărută în urma 
unui proces fonetic foarte îndelungat. Cu toate acestea, în străfundul sub

conştientului lor, 
mai pâlpâie încă 
bătrânul Bucin,
dornic să iasă la SUfit'/
lumină şi astăzi, ori '**4^
de câte ori localni- \ K 0 Z 3 £ 8 
cii rostesc molcom '
şi răspicat numele X. ^ I V ® 
aşezării, sau propria 
lor apartenenţă la 
ea. Nici unul nu 
spune ca la carte:

Buteni, ci dimpotrivă: Bucieni şi, niciodată: butincean, butinceniţă, ci 
invariabil: bucincean, bucinceniţă, exprimându-şi în felul acesta, chiar 
dacă mulţi nu-şi mai dau seama, legătura de sânge cu trecutul şi de fapt cu ei 
înşişi.

V
X'

■:.)'\r .V. .

1868. Sigiliul orasiului 
Buteni. în câmpul sigilar: 

B. O. Medie. (A.S.A.).

1910. Pecetea comunei 
KOROSBOKENY (Bokeny 

de Criş.). (A.P.B.).

Despre modul în care lipsa de informaţie şi de stăruinţă asupra ei 
duce întotdeauna la eroare, istoricul arădean, Somogyi Gyula, ne-a lăsat o 
pildă memorabilă, intoxicând mai multe generaţii de cititori prin 
„explicaţia” dată în anul 1913 numelui aşezării Buteni. îi acordăm atenţia 
cuvenită, nu atât pentru a-i demonta netemeinicia călduţă, cât pentru faptul 
că mesajul său eronat şi facil s-a furişat din păcate în conştiinţa unor 
localnici, bucurându-se uneori chiar de încredere105. „Tradiţia locală 
(încearcă să ne convingă istoricul maghiar) consideră că, probabil, numele 
aşezării (Butyin) poate fi pus în legătură cu îndeletnicirea unor înaintaşi, 
care confecţionau butoaie în centrul comunei (hardo = românescul bute); 
altfel spus, de la meseriaşii Butinari s-a ajuns la actuala denumire Butyin” 
(c.109).

Am tratat întotdeauna greşeala cu unităţi de măsură potrivite, 
înţelegându-i caracterul inevitabil şi tocmai de aceea scuzabil în anumite 
circumstanţe. A pomi însă pe făgaşul unei construcţii teoretice fără să 
verifici natura elementelor folosite, ni se pare un lucru nedemn şi periculos,

105 Maria Corina Bej an, Milenară vatră românească, Flacăra Roşie, 25 septembrie 1976, 
nr.9.438, p.3.
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deoarece întotdeauna premisele false (la Somogyi Gyula: prezenţa 
meseriaşilor butinari şi confecţionarea butoaielor în centrul comunei) 
activează concluzii eronate: butinari = bute = Buteni.

într-adevăr, filologia denumirilor este un domeniu foarte alunecos, 
în care pericolul derapajelor te pândeşte la fiecare pas. Există un singur 
mijloc de apărare, situat în zodia hazardului, întrucât presupune cunoaşterea 
celei mai vechi forme documentare a toponimului106, rătăcită sau poate chiar 
pierdută prin pulberea istoriei. Din fericire, arhivele au fost destul de darnice 
cu noi, punându-ne la dispoziţie hrisovul din anul 1553, unde s-a păstrat 
forma străveche Bucin, devenită, după cum am văzut, cheia întregii 
probleme. De acum înainte, sperăm ca butoaiele lui Somogyi Gyula să-şi 
găsească odihna binemeritată, acolo unde le este locul: în pivniţele 
consumatorilor perseverenţi.

106 Nicolae Drăganu, Toponimie şi istorie, Cluj, 1928, p.5; idem, Românii în veacurile IX- 
XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, Bucureşti, 1933, p.39.
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Primele conscripţii nominale şi următoarele

Cunoaşterea unui teritoriu cucerit este absolut necesară pentru 
stăpânirea lui eficientă şi cât mai îndelungată. Continuând tradiţia maghiară, 
austriecii nu vor întârzia să recenzeze şi ei, cu pasiune şi rigoare, aşezările 
proaspăt eliberate, înlăturând astfel vălul de întuneric aşternut în perioada 
sterilizantei ocupaţii otomane. După 1715 conscripţiile vor deveni o realitate 
obişnuită, autorităţile diverşificându-le conţinutul, înregistrat progresiv în 
tot mai multe rubrici. Precaritatea informativă din secolele anterioare va fi 
compensată de noile documente, care îşi etalează bogăţia şi frumuseţea cu 
dărnicia şi seninătatea lucrului bine făcut.

In ciuda înfăţişării sale destul de restrictive (doar cinci rubrici şi un 
comentariu final) conscripţia din anul 1715 ne prezintă pentru prima dată 
numele familiilor din Buttyin (30, aprox. 150 persoane), Gross (3, aprox. 15 
persoane) şi Barda (4, aprox. 20 persoane), alături de rosturile lor zilnice: 
arături, despăduriri, faneţe, vii ş.a. (d.20; d.21; d.22). Buttyin-ul, înregistrat 
deocamdată ca „possessio” (sat), era condus de judele Kolossa Mihok ajutat

de juratul Brola Togier, aleşi 
de consătenii lor: Perva, 
Zimbrany, Motra, Borla, 
Brenda, Ollar, Braiz, Lusztra, 
Krissan, Farkas, Gurban, 
Burza ş.a., ale căror nume s- 

| au păstrat după cum vedem 
până astăzi. Câteva totuşi au 
dispărut: Lazing, Zonka,

■i|, Simbra, Librucsa, Tamps, 
J jiJ Petrinki, Hocsa, ş.a., fenomen 

cât se poate de normal, dacă 
ne gândim că timpul scurs de 

• jjj. atunci până în zilele noastre 
măsoară aproape trei secole. 
Deşi cuprindea doar 4 gos
podării, cătunul Barda avea 

judele său în persoana lui Cenţi Igna, iar cătunul Grosz, cu doar 3 familii, se 
profilează deja ca o localitate dominată de numele Perva.

Pământul primit de localnici în arendă (deocamdată de la stat pe al 
cărui domeniu se aflau) cuprindea suprafeţe pentru arătură (în alte sate şi 
despăduriri), măsurate după numărul de cubuli (câble sau şânice), 
însămânţaţi de fiecare gospodar (cu o câblă de Pojon - azi Bratislava - egală 
cu 62,498 litri putându-se cultiva un iugăr mic, adică aproximativ 1.100
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1715. Filă din conscripţia satelor Barda, Grosz şi 

Buttyin. (A.N.M.).
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stânjeni pătraţi) şi fâneţe apreciate în zile de coasă (viile în zile de sapa) 
echivalente cu terenul pe care îl putea cosi sau săpa un om într-o zi de 
muncă107. Majoritari (25 fam. în Buttyin şi toate din Grosz şi Barda) iobagii 
beneficiau de suprafeţe mai mari (2-20 iugăre arătură şi 2-7 zile de coasă 
faneţe), în timp ce jelerii săraci (5 fam. în Buttyin) trebuiau să se 
mulţumească doar cu un iugăr de arătură şi întrucât nu aveau vite, numai 
două familii primiseră un pic de faneaţă (o zi de coasă).

Inexistenţa unei împărţiri a câmpurilor (probabil din 
fărâmiţării loturilor ţărăneşti în urma pretenţiilor enunţate la moştenire de 
urmaşii mai multor generaţii), însămânţările de primăvară şi toamnă 
(asolament bienal), fertilitatea acceptabilă a pământului în raportul de 1 la 6 
(un şânic însămânţat producea 6), calitatea bună şi cantitatea suficientă a 
faneţelor, păşunilor (dintre păduri) şi a lemnelor pentru foc, obiceiul

cauza
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1718. Harta Ungariei şi Transilvaniei - detaliu. (A.S.A.). 
sătenilor de a creşte porcii prin păduri (ghindăritul) în schimbul unei taxe 
anuale de 4 creiţari, impozitul (24 florini) pentru moara din Buttyin, 
constituie alte realităţi surprinse în partea finală a conscripţiei. Celelalte 
îndatoriri, despre care documentul nu pomeneşte nimic, funcţionau încă tot

107 Gheorghe Ciuhandu, op.cit., p.lll, nota nr.2; Kovâch Geza, Ţărănimea arădeană în 
perioada reglementării urbariale din 1771-1786, Ziridava, nr.VIII, 1977, p.127, nota nr.6; 
Idem, Sisteme medievale pentru măsurarea suprafeţelor, Ziridava, nr.IX, 1978, p.p.55-65* 
Aradul permanenţă..., p.165.
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după vechile principii, ţăranii fiind obligaţi să presteze şi să achite anual zile 
de muncă, bani şi produse în mărimi proporţionale cu întinderea suprafeţelor 
de pământ arendate. De-abia peste câteva decenii, în jurul anului 1770, 
Viena va iniţia o nouă reglementare urbarială menită să tempereze poftele 
domnilor de pământ, foarte harnici şi nestăpâniţi atunci când aveau de 
încasat câte ceva de la supuşii lor. Până atunci însă alte fapte şi întâmplări 
aşteaptă să fie analizate sau măcar amintite, harta Ungariei şi Transilvaniei 
din anul 1718 în care figurează şi localitatea Buttyin oferindu-ne chiar 
prilejul unei clipe de răgaz înaintea pasului următor.

*

După doar 5 ani autorităţile centrale revin pe teren şi organizează o 
altă conscriere a populaţiei, concretizată în Tabele urbariale din anul 1720

ŞHpd (d.23; d.24; d.25). Foarte asemănă- 
toare cu cele precedente, aceste înscri-m m:

■ .Vii 1 Ivi ii-L.

"s/y ' :H|i| rll^v suri consemnează sporul demografic
,^/J ‘ l la 41 de familii în satul Buttyin, la 4

, • în cătunul Grosz, Barda păstrându-se
-în limitele anterioare de 4 familii.
V- •. Pământul - arături şi faneţe -

2,r' / - • . destinat ţăranilor din cele trei aşezări
' ' era situat la Criş într-o singură parcelă 

1 . ’ expusă frecventelor inundaţii, destul
1 de supărătoare pentru agoniseala bie- 
| ţilor oameni, care oscila în raportul de 

1 la 4 (un şânic însămânţat producea 
4). Pentru creşterea animalelor hotă
râtoare erau faneţele, deoarece din 

1J]. cauza teritoriului îngust localnicii 
I beneficiau de păşuni limitate. în 
I, schimb pădurile încă atotstăpânitoare 

străjuiau orizonturile oferind lemnele 
necesare pentru foc şi construcţii, dar 
şi vaste posibilităţi de creştere a por

cilor, ghindăritul presupunând achitarea prealabilă a decimei. Aceeaşi moară 
era impozitată cu 20 de florini.
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1720. Filă din conscripţia satelor 
Grosz, Barda şi Butyin. (A.N.M.).
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anii 1715 şiCunoscute şi uneori chiar pomenite, conscripţiile din 
1720, referitoare la satele Buttyin, Barda şi Grosz1 8, îşi revendică prima 
publicare integrală în anexele acestei cărţi. Vechimea şi structura lor 
nominală au fost principalele imbolduri ale demersului nostru pe lângă 
Arhivele Naţionale Maghiare, din partea cărora am primit copiile 
documentelor solicitate. De acum înainte, pasionaţii de genealogii îşi 
putea urmări traiectoria familială pe coordonatele unei antroponimii 
exclusiv româneşti, iar cei doritori de cuprinderi mai largi se vor apleca 
desigur şi asupra condiţiilor sociale şi economice ale înaintaşilor, petrecuţi 
la cele veşnice cu aproape trei sute de ani în urmă.

vor

De cele mai multe ori devenim generoşi atunci când interese, mai 
mari sau mai mici, ne spun că e bine să îmbrăcăm o asemenea haină. 
Lucrurile se întâmplă din păcate aşa, nu doar la nivelul vieţii personale, ci şi 
în sfera politicului, paginile anterioare ilustrând măsura şi specificul 
dărniciei medievale. Aşadar, nu lipsa de exemple ne face să vorbim despre o 
nouă donaţie, ci desfăşurarea evenimentelor, ajunse în anul 1726, martorul 
filantropiei împăratului Carol al Vl-lea, care va răsplăti într-adevăr 
împărăteşte serviciile şi fidelitatea unui personaj italian cu nume şi titluri 
răsunătoare: Rinaldo Duce de Modena, Reggio şi Mirandola, Principe de 
Corregio şi Marchiz de Este. înzestrat cu două acte donatoare - primul emis 
de cancelaria imperială vieneză la 27 noiembrie 1726, al doilea (d.26) la 11 
decembrie 1732 —, Ducele de Modena se vede stăpân peste un teritoriu 
imens, care cuprindea 131 localităţi populate (un oraş, cinci târguri, 125 
sate) şi 82 de puste (praedia), adică 213 unităţi administrative, plus 
pământul aferent acestora - 544.832 de iugăre -109 aparţinătoare comitatelor 
Arad, Cenad şi Zarand.

în districtul Ienoiensi (Ineu) din comitatul Zarand sunt prezente şi 
satele Butyin (Buthien în transcrierea lui Mârki) no şi Grosch (Gross la

108 Acsâdy Ignâcz, Magyarorszâg nepessege a Pragmatica Sanctio korâban, Magyar 
Statisztikai Kozlemenyek, Budapest, 1890, vol.XII, p.p. 174,176,177; Gheorghe Ciuhandu, 
op.cit., p.p.27,28 şi următoarele; Alexandru Roz, art.cit.; Aradul permanenţă..., p.164.
,<fe Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.p.305,530; Gheorghe Ciuhandu, op.cit., p.87; Vasile 
Arimia, Elena Moisuc, O descriere inedită a teritoriului şi oamenilor din fostul comitat 
Arad la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Ziridava, nr.X, 1978, p.p.215-218.
110 Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.304.
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Mârki) , funcţionarii uitând să cuprindă în lista enumeratoare şi cătunul 
Barda, consemnat însă pe drept cuvânt de Gheorghe Ciuhandu alături de 
vecinele sale (vezi harta domeniului). Partea apuseană a comitatului Zarand
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1726. Harta domeniului Ducelui de Modena. (Din Gheorghe Ciuhandu).

ocrotea încă urmele vechii noastre cunoştinţe, localitatea Bokony (Bokon la 
Mârki) , promotoarea celebrelor suprapuneri şi confuzii păgubitoare 
pentru Buteniul actual, în sfârşit spulberate de statutul de pustă (praedia), la 
care, după 1650, fosta aşezare ajunsese.

Investit cu puteri juridice şi religioase depline - judecător suprem cu 
dreptul de pedeapsă capitală şi patron ecleziastic pentru promovarea religiei 
catolice -, Ducele de Modena îşi trăieşte viaţa pe alte meleaguri, uriaşul 
domeniu fiind lăsat spre administrare unor aghiotanţi destul de hulpavi faţă 
de firavul avut al ţăranilor iobagi, nevoiţi a se plânge cu regularitate 
autorităţilor statale11 . Şi, cum, aproape întotdeauna, un rău îl presupune pe 
te miri care altul, existenţa ţăranilor era măcinată periodic şi de 
interminabilele războaie purtate de Austria, în cel de succesiune (1741-

1,1 Idem.
112 Ibidem.
113 Gheorghe Ciuhandu, op.cit., p.l 15.
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1748) - decisiv pentru tronul Măriei Theresia (1740-1780) -, participând şi 
butinceanul Doma Petru114.

Acelaşi război aduce necazuri şi Ducelui de Modena sancţionat 
vremelnic pentru atitudinile sale filo franceze, peste care ulterior Viena va 
trage cu buretele restituindu-i toate bunurile confiscate, în afară de marele 
domeniu arădean, înlocuit în 1787 cu alte proprietăţi din Italia. Aşadar, după 
această pretenţioasă tevatură, în anul 1787 domeniul Modena reintră în 
proprietatea erarială, statul înstrăinându-1 treptat prin vânzare. Districtul 
Butyin cu cele 93.133 de holde împărtăşeşte o soartă similară, fiind 
cumpărat de un baron despre care vom vorbi pe larg la timpul cuvenit115.

Mai puţin elaborată, înfaţişându-se doar sub forma unui tabel 
centralizator structurat pe 8 rubrici, conscripţia din iulie 1742 (d.27; d.28; 
d.29), păstrată în Arhiva Camerală din Viena, are totuşi importanţa ei 
hotărâtoare pentru surprinderea evoluţiilor demografice şi economice foarte 
active la începutul veacului XVIII. Comparativ cu anul 1720 creşterea 
masivă a numărului familiilor, care în decurs de numai două decenii se 
dublează în satele Buttyin (41 la 80 fam.) şi Gross (4 la 7 fam.), iar în Barda 
chiar se triplează (4 la 12 fam.), prefaţează viitoarele modificări cantitative 
ale populaţiei. In consecinţă, oamenii trec la sporirea suprafeţelor agricole 
destinate însămânţărilor şi faneţelor, defrişând porţiuni mulţumitoare - 
aproximativ 139 iugăre în Buttyin, 21 în Gross şi 22 în Barda -, primele de 
acest fel consemnate documentar în cele 3 localităţi, dependente încă de 
roadele agriculturii extensive. Şi tot pentru prima oară conscripţia 
menţionează prezenţa viilor în satul Buttyin, ce-i drept pe o suprafaţă foarte 
modestă apreciată la doar 6 zile de sapă (o zi de sapă = aprox. 200 stânjeni 
patraţi)116, aşadar circa un iugăr de cultură, probabil abandonată în favoarea 
plantaţiilor de pruni, singurele prezente în documentele următoare. Vinuri 
bune şi rafinate capabile să mulţumească şi poftele Vienei se produceau însă 
prin apropiere, apelativul „boros” = „cu vin” sau „vinosul”, atribuit câtorva 
localităţi: Boros Ieno (Ineu), Boros Sebeş (Sebiş) şi Boros Berend 
(Berindia), marcând o îndeletnicire străveche, perpetuată în primele două 
aşezări până nu demult.

i

1,4 Idem, p.109.
115 Fâbiân Gâbor, op.cit., p.p.18,19, nota a; Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.530.
116 Gheorghe Ciuhandu, op.cit., p. 157, nota nr.l.
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Obişnuinţa noastră de a percepe localităţile Buttyin, Barda şi Gross 
în cadrul comitatului Zarand va fi, cât de curând, obligată să cedeze locul 
alteia, deoarece începutul veacului XVIII consemnează o importantă 
reâmpărţire administrativ teritorială cu efecte apreciabile asupra Văii de 
Mijloc a Crişului Alb. Imediat după eliberarea de sub ocupaţia otomană 
nobilimea maghiară începe ofensiva pentru refacerea vechilor graniţe 
ungureşti, afectate grav în anul 1526 prin alipirea unor teritorii - inclusiv 
Zarandul - la Principatul Transilvaniei. în principiu Viena acceptase ideea 
încă din anul 1715, materializând-o în 1732 prin decretarea desprinderii de 
la Ardeal a comitatelor Maramureş, Arad şi Zarand, care vor fi redate 
Ungariei117. Stăpâni pe situaţie ungurii continuă seria modificărilor 
aprobând la nivelul propriei Diete în anul 1741 legea nr. 18 hotărâtoare 
pentru condiţia Zarandului, care se vede păgubit de două cercuri 
(processus): Ineu şi Zarand118. Catagrafiate în perioada imediat următoare, 
ele vor fi alipite în anul 1744 la comitatul Arad (d.30). în felul acesta şi 
localităţile Buttyin, Barda şi Gros, din plasa Jenoi (Ineu), ajung pentru 
prima dată sub jurisdicţie arădeană, situaţie perpetuată, dincolo de câteva 
mici întreruperi, până în ziua de astăzi.

Soarta Zarandului, prezentă şi în literatură119, a fost interpretată de 
majoritatea analiştilor ca o agresiune împotriva elementului românesc, 
preponderent în această regiune. într-adevăr, evoluţiile ulterioare vin să 
confirme o atare judecată, unitatea administrativă a Zarandului sau, mai bine 
zis, ceea ce mai rămăsese din ea, fiind privită cu suspiciune de autorităţile 
austro-maghiare până la desfiinţarea ei totală în anul 1876, când şi Zarandul 
montan va fi anexat la Arad120. Contrar aşteptărilor brutalitatea măsurii nu 
va avea efectul scontat, evenimentele istorice anterioare, profunde şi 
adevărate, continuând să rămână legate în sufletele românilor de numele 
ocrotitor Zarand sau Zărand, sub care se desfaşuraseră la bine şi la rău atâta 
amar de vreme.

Urmărindu-şi propriile interese, îndeosebi economice, comitatele 
organizează uneori conscripţii locale, pe baza cărora populaţia era

1,7 Idem, p.26.
118 Ibidem.
1,9 Florin Bîmeţiu, Flăcări peste Zarand, Ed. Facla, Timişoara, 1985; idem, Glăsuirea 
neînfricaţilor, Ed. Mirador, Arad, 2000.

V. Meruţiu, op.cit., p.168.120
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impozitată. La scurtă vreme după săvârşirea procesului de întregire 
tentonală, comitatul Arad îşi recenzează supuşii obligându-i sa-şi declare 
avutul, consemnat meticulos în şase conscripţii zonale, numite şi conscripţii 
dicale („dico” = „a declara”), aparţinătoare anilor 1743-1752. Districtul 
Jenoviensis (Ineu) ajunge la rând în anul 1746, conscripţia încheiată upa 
doar câteva luni la 30 martie: Domestica Conscriptio Processus Jenoviensis 
anni 1746 (Conscripţia locuitorilor din districtul Ineu, anul 1746) 
cuprinzând informaţii amănunţite despre 78 de localităţi, printre care pot fi 
întâlnite şi aşezările Buttyen, Gross şi Barda (d.31; d.32; d.33). De la prima 
ei publicare în anul 1940121, această conscripţie, structurată pe 37 de rubrici 
acoperind 10 domenii distincte, ţine capul de afiş în lumea documentelor 
medievale de acest gen, motiv pentru care am considerat oportună 
retipărirea capitolelor referitoare la subiectul cărţii de faţă.*

Deocamdată sat (possessio) aşezarea Buttyen (d.31) se remarcă, în 
primul rând, prin sporul său demografic la 150 familii (136 fam. de iobagi 
cu casă şi pământ, 12 fam. iobagi cu casă, fără pământ şi 2 fam. zileri fără 
avut propriu), la care se mai adaugă 7 băieţi trecuţi de 16 ani, adică pe 
punctul să-şi întemeieze propria familie, precum şi 17 persoane (fraţi, 
probabil căsătoriţi), care trăiau în indiviziune pe aceleaşi vetre cu rudele lor. 
Starea materială a localnicilor - mai prosperă în cazul iobagilor cu casă şi 
pământ arendat, mai modestă la celelalte două categorii - este ilustrată de 
numărul animalelor: 172 boi, 151 vaci, 36 cai, 3 catâri, 39 juncani şi 385 
porci crescuţi în gospodărie. Cultura predominantă era cea de grâu, 
localnicii însămânţând 97 cubuli sau şânice, respectiv tot atâtea iugăre de 
pământ, urmată de porumb - 15 şânice, ovăz - 11 şânice şi orz - 8 şânice. 
Fără a fi prea numeroşi (doar 12 fam.) apicultorii aveau totuşi 28 de stupi. 
Cei 6 meseriaşi de categoria a IlI-a colorau cu îndeletnicirile lor neprecizate 
viaţa satului, deservită şi de activitatea morilor de râu (două) existente în 
momentul conscrierii. Foarte apreciată era producţia de ţuică, localnicii 
situându-se cu cele 20 de acoave, reprezentând 1.086 litri (1 acov = 54,30 
litri)122, pe primul loc în districtul Ineu123. Cu toate că birturile („educilla” = 
„loc pentru discuţii”) constituiau monopolul domnului de pământ, 
butinceanul Markucz Gavril concesionase acest drept, crâşma deschisă de el

121 Gheorghe Ciuhandu, op.cit., Anexa III, p.p. 176-233.
* întrucât originalul s-a pierdut în condiţii necunoscute, singura cale de a-i cunoaşte 
conţinutul este lucrarea „Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri”, editată de 
Gheorghe Ciuhandu în anul 1940.
122 Idem, op.cit., p. 111, nota nr.3.
123 Ibidem, Anexa III, p.p.231-233.

:i

78



înscriindu-se - alături de cele din Ineu, Şilindia şi Sebiş - printre rarităţile 
zilei124.

O situaţie asemănătoare (exceptând morile, meseriaşii, producţia de 
ţuică şi birtul) fusese înregistrată şi în satele (cătunele) Gross (d.32) şi Barda 
(d.33), unde cele 9 familii (8 fam. iobagi cu casă şi pământ, plus 1 fam. 
zileri fără avut propriu) aparţinătoare primei aşezări, respectiv cele 16 
familii (12 fam. iobagi cu casă şi pământ, plus 4 fam. iobagi cu casă, fără 
pământ) din a doua, îşi rezolvau existenţa prin îmbinarea creşterii 
animalelor (boi, vaci, capre, porci) cu semănăturile (grâu, porumb), la Barda 
şi ceva ovăz şi orz.

Structurate încă pe baza vechilor principii, obligaţiile şi îndatoririle 
ţăranilor suferiseră totuşi câteva modificări şi ajustări, dobândind la 
începutul veacului XVIII următoarea înfăţişare: pentru domnul de pământ - 
muncă - 4 zile pe săptămână de fiecare iobag cu casă şi pământ sau fără 
pământ, 3 zile cei lipsiţi de avut propriu (zilerii), plus diferite munci prin 
casele şi curţile domnilor, la care participau toţi membrii familiei; bani în 
contul dării de cap - 1 florin (monedă de aur numită şi „Gulden”) pe fiecare 
familie de iobagi cu casă şi pământ, 55 creiţari de la cei cu casă, dar fără 
pământ şi de la zileri, 25 cr. pentru băieţii trecuţi de 16 ani, 50 cr. de la fraţii 
trăitori în indiviziune; pentru animale - 1 fi. după perechea de boi, vaci sau 
cai, 4 juncani sau mânji, 10 oi sau capre, 8 porci; pentru semănături - 1 fl. la 
6 şânice de grâu însămânţat, la 15 şânice de orz sau ovăz, la 2 şânice de 
porumb; 1 fl. pentru 15 coşuri de albine; 25 cr. meseriaşul de categoria a III- 
a; 1 fl. de fiecare moară şi tot 1 fl. pentru un acov de ţuică; nona, 
reprezentând a noua parte din recoltă, percepută de la toţi iobagii în folosul 
aceluiaşi domn de pământ, alături de alte produse - păsări şi ouă; pentru 
preot - grâu, orz, porumb şi bani în funcţie de starea materială a enoriaşului, 
apreciată după numărul vitelor de jug, majoritatea prestaţiilor duhovniceşti 
(cununii, înmormântări ş.a.) presupunând o anumită plată, care în cazul 
iobagilor înstăriţi putea urca până la 2 fl. pentru serviciul divin specific unei 
înmormântări125. Cu obligaţiile contribuabililor faţă de rege - impozitul 
regal -, jude, notar şi dascăl, cu frecventele sarcini militare - orz, fân, 
lemne, încartiruirea soldaţilor -, cu participarea impusă la construirea 
podurilor şi drumurilor, cu vama plătită la trecerea peste ele, cu, uneori, 
abuzurile domnilor de pământ, putem încheia pomelnicul îndatoririlor, ce-i 
drept pe un ton destul de apăsător, chiar dacă vom remarca scutirea de 
impozit a grădinilor din jurul caselor ţărăneşti.

124 Ibidem.
125 Ibidem, op.cit., p.p.l 10,111,129,130,139.
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îndelung analizată şi discutată, soarta ţăranilor iobagi a trezit multă 
„suferinţă” şi „fluvii” de lacrimi în rândurile pasionaţilor după ideologiile 
comunitar-egalitariste, dispuse oricând să exagereze greşelile altora, pentru 
a le masca pe cele existente în propria lor ogradă. Fariseismul compasiunii 
atingea cote maxime atunci când promotorii ei zădărniceau accesul direct la 
sursele originale, prezentate marelui public doar prin filtrul interpretărilor 
deformatoare, menite să ascundă adevărul. Dacă totuşi cineva reuşea să intre 
în posesia vreunui document capabil să combată propaganda oficială, 
nervozitatea ideologilor scăpată de sub control îmbrăca forme agresive, 
cunoscute şi de câţiva butinceni, care prin anii ’60, au cutezat să ceară 
explicaţii unui tovarăş de la judeţ în legătură cu situaţia iobagilor din secolul 
XVIII. întrucât localnicii susţineau pe baza conscripţiei de la 1746 publicată 
de Gheorghe Ciuhandu (d.31), că pe vremuri nu se trăia chiar aşa de rău 
cum se afirmase de la tribună, propagandistul a rupt cu furie paginile 
referitoare la Buteni, aflate indiscutabil de partea ţăranilor. Intuiţia lor în 
legătură cu soarta iobagilor s-a bucurat pe parcursul anilor de o confirmare 
tot mai largă, documentele, inclusiv cele anexate la cartea de faţă, 
angajându-se în lupta necesară şi justificată pentru ameliorarea vechiului 
portret al ţăranului, văduvit cu bună ştiinţă de însuşirile sale definitorii: 
proprietar (casă, animale, unelte, bunuri, economii) şi producător (supus, dar 
şi apărat de legile în vigoare). După achitarea obligaţiilor şi îndatoririlor - 
prezente în toate sistemele sociale - iobagul devenea o persoană liberă şi 
capabilă să-şi îndestuleze, ca oricare alta, existenţa. Doar în felul acesta 
putem explica prosperitatea unor gospodării, care, aşa iobăgeşti cum erau, se 
puteau lăuda cu trei-patru boi, două-trei vaci, câţiva juncani, alături de zece- 
paisprezece porci, greu de găsit astăzi în bătătura multor săteni. Este 
adevărat că absenţa proprietăţii asupra pământului, jelită între timp de toţi 
vruţii şi nevruţii, era o realitate stânjenitoare pentru iobagi, dar nu trebuie să 
uităm că o situaţie asemănătoare, prezentă până nu demult chiar sub ochii 
noştri, a dus la dezorganizarea vieţii sate
lor, ceea ce în veacurile medievale nu s-a 
întâmplat. Dimpotrivă, atunci sistemul a 
funcţionat asigurând oamenilor posibilităţi 
reale de existenţă, iar celor harnici şi pri- j 
cepuţi condiţii pentru progres şi bunăstare. jj

Wfâi
Ziua în care membrii unei comu

nităţi descoperă avantajele autentificării 
actelor, devine hotărâtoare pentru apariţia

1762. Prima pecete (cunoscută de 
noi) a târgului Butin. (A.S.A.).
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peceţilor, simboluri grafice ale administraţiei locale organizate în plan civil 
sau religios. Prin suma informaţiilor concentrate în legendă - nume, statut, 
anul confecţionării - şi în câmpul sigilar - o imagine apropiată de viaţa 
locuitorilor - pecetea exprimă identitatea localităţii emitente. Imprimată în

ceară roşie pe filele unui document, prima 
pecete din Buttyin este purtătoarea însem
nelor anului 1762, informându-ne despre: 
WAROS : BUTIN : 1762 (TÂRGUL : 
BUTIN : 1762), imaginea interioară - cuţitul 
şi brăzdarul de plug deasupra pământului - 
surprinzând agricultura, specifică locului 
amintit.

Peste doi ani, în 1764, apare şi 
pecetea localităţii Barda, recuperată acum 
tot dintr-o imprimare în ceară roşie: FALUI • 
A 1764 • BARDA (SATUL • A 1764 • 

BARDA), clădirea din interior peste care coboară Duhul Sfânt sub forma 
unui porumbel, exprimând ataşamentul şi mândria sătenilor pentru biserica 
lor de curând construită.

Existenţa peceţilor într-o perioadă relativ timpurie a fost generată nu 
doar de voinţa locuitorilor, ci şi de situaţia economică prosperă a celor două 
aşezări, mai evidentă în cazul Buttyin-ului, tot mai capabil şi din ce în ce 
mai hotărât să-şi depăşească propria condiţie, pentru a redeveni (după mai 
bine de două secole) un târg (oppidum) respectat şi admirat prin această 
parte a lumii.

1764. Pecetea satului Barda. 
(A.S.A.).

Ultima conscripţie dicală efectuată înaintea preconizatei 
reglementări urbariale, datează din anul 1766 şi se găseşte în arhivele

Muzeului Judeţean Arad. Bogată şi 
complexă (36 de rubrici structurate 
pe 8 domenii) conscripţia ne înfa- 
ţişează, alături de altele, trei loca- 

""jg lităţi în plină evoluţie demografică 
şi economică, arondate la districtul 
Boros-Ienoviensis. Avându-1 în 
frunte pe judele Borla Lup ajutat de 
subjudele Gottis Iuon (scutiţi de 
impozite), târgul Buttyin (d.35) îşi 

dezvăluie potenţialul uman prin cele 182 familii nominalizate, care

% 

TI»
..Kv

1762. Monedă care a circulat la Buttyin pe 
timpul împărătesei Maria Theresia. (C.A.).
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împreună cu încă 3 anonime (datorită indiviziunii pe aceleaşi vetre cu rudele 
lor) se grupează în jurul cifrelor de 171 fam. iobagi cu casă şi pământ, 44 fii 
şi fraţi în indiviziune, 12 văduve şi 2 comercianţi (aproximativ 970 de 
persoane). Pentru fixarea impozitului, conscripţia le-a înregistrat animalele 
din gospodării: 280 boi dejug, 108 cai cu căpăstru, 108 vaci de muls, 23

vaci sterile, 25 oi, 686 porci; 
suprafeţele proprii însămân
ţate cu: grâu (505 cubuli), 

i ovăz (292 cubuli), porumb
(962 cubuli); pe cele aren
date: porumb (28 cubuli); 
veniturile meseriaşilor: Bali 
Gurka (1 fi.), Morar Szav (12 

■| fi.), Szius Ursz (24 fl.);
numărul stupilor de albine 
din proprietatea lui: Zembran 
Oon (4), Mocz Iszpasz (2); 
valoarea mărfurilor comer- 

| cianţilor: Graecus Dima (50
fl. renani), Graecus Nicola 

? (zero); veniturile celor 4 mori
• î de râu: două ale târgului (60

cubuli), două ale locuitorilor 
(120 cubuli) şi veniturile 
birtului (20 fl.).

Cele 27 de familii (20 
ale ţăranilor iobagi cu casă şi 
pământ, 6 ale văduvelor şi 
una scutită de impozit, apar

ţinând judelui Perva Ianos) din satul Gross (d.36), aveau 21 boi dejug, 4 cai 
cu căpăstru, 23 vaci de muls, 3 vaci sterile, 104 porci şi însămânţau pe teren 
propriu: 45 cubuli de grâu, 18 cubuli de ovăz şi 83 cubuli de porumb.

Puţin mai mare, satul Barda (d.37) număra 37 de familii (28 ale 
iobagilor cu casă şi pământ, 5 ale văduvelor şi două scutite de impozit - a 
judelui Maxinan Tripon, respectiv a gomicului Hodsa Oon), care stăpâneau 
30 boi dejug, 13 cai cu căpăstru, 21 vaci de muls, 10 vaci sterile, 21 oi, 120 
porci şi însămânţau pe teren propriu: grâu (59 cubuli), ovăz (31 cubuli) şi 
porumb (158 cubuli). Mai interesantă, poate, decât cei doi stupi prezenţi în 
gospodăria lui Ruzsa Marian, era îndeletnicirea de precupeţ (comerciant 
ambulant cu produse de grădinărie, fructe şi păsări de curte) la umbra căreia 
bărdanul îşi orânduise viaţa. Şi, pentru că tot am ajuns în apropierea unor
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1766. Filă din conscripţia târgului Buttyin. 

(C.M.J.A.).
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lucruri mai deosebite, vom semnala încă o dată predilecţia groşenilor faţă de 
numele Perva, 23 din cele 27 de familii existente aici declarându-se solidare 
cu el.

*

Dorinţa statului feudal austriac de a încasa impozite cât mai mari a 
fost principala cauză a reglementării urbariale, înfăptuită în Crişana între 
1771-1774 la iniţiativa împărătesei Maria Theresia. Pentru a diminua 
pericolul suprasolicitării contribuabililor, Viena s-a văzut nevoită să limiteze 
pretenţiile domnilor de pământ, stabilind foarte riguros ce şi cât, cum şi 
când se putea percepe de la ţărani, în raport, cu suprafaţa de pământ atribuită 
fiecăruia. Delimitată precis, la 2 
măsuri de Pojon, adică 1.000 stânjeni 
patraţi de pământ intravilan (pentru 
grădină), 26-32 iugăre de arături, 
circa 10 iugăre de faneţe şi, în unele r* 
sate, suprafeţe de vie sau prunişte, 
sesia iobăgească (întreagă)126 rămâne 
principalul criteriu pentru
îndatoririlor: 52 zile de robotă cu JLLL. i i .<■_ * 
două vite sau 104 zile cu palmele din JL L _ , z s 
partea ţăranilor iobagi (colonii), 18 _
zile robotă cu palmele - jelerii cu fyJLL. . 
casă (inquilinii) şi 12 zile robotă cu 
palmele - jelerii fără casă (sub- 
inquilinii); „nona” în natură, adică a 
noua parte din toate produsele, inclu- 
siv cânepă şi in, percepută doar de la 
iobagi; un florin de fiecare familie 
(iobagi şi jeleri cu casă) trăitoare pe ^ 
domeniu, indiferent de mărimea sesi- T"
ei, în contul „arendei” anuale sau al 
„fumăritului”; un car de lemne, o iţie 
de unt (aprox. 1,5 kg.), 2 cocoşi, 2 
pui, 12 ouă, reprezentând conţinutul „dijmei mici” sau al „daturilor” 
încasate doar de la iobagi în perioada 21 iunie-20 august; 3 florini pentru
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1771. Filă din conscripţia târgului 
Buttyin. (A.S.A.).

126 Kovâch Geza, Ahol Dozsa es Horea hadai jârtak, Ed. Kriterion, Bucureşti, 1976, p.p.23- 
38; Aradul permanenţă..., p. 166; Kovâch Geza, Conscripţia satelor arădene în 1828, 
Ziridava, nr. XV-XVI, 1987, p. 106.
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„taxa de căldare". k»ta§u având voie să vândă ţuică sau vin între 28 
septembrie şi ziua Cr&emiHithri*' .

întrucât cele de mai sus intrau în „buzunarul” domnului de pământ, 
ţăranul (dar şi meseriaşul, comerciantul, etc.) mai trebuia să ostoiască şi 
pretenţiile statului, prezent cu două feluri de impozite - permanent

(„contributio”) şi suplimen
tar („subsidium”) 
ale celorlalţi - preot, jude, 
notar, dascăl, armată - amin
tiţi şi chiar analizaţi ceva mai 
devreme. Potrivit principiu
lui subdiviziunii sesiei, cuan
tumul obligaţiilor oscila în 
funcţie de mărimea suprafe
ţei de pământ arendate, fa
miliile cu o sesie întreagă 
constituind o raritate.

Desprinsă parcă din- 
tr-o statistică modernă (16 
rubrici acoperind 7 domenii) 
conscripţia din anul 1771 
aplică noile reglementări şi 

4 f h Pentru localităţile analizate,
- nominalizându-le familiile în 

fimtie de situaţia socială: 215
- (150 iobăgeşti, 60 ale jele-

T rilor cu casă, 5 ale jelerilor
- fără casă) în târgul Buttyin 

- - *1 ~ "fa- (d.39), 31 (18 iobăgeşti, 13
ale jelerilor cu casă) în satul 
Gross (d.40), 44 (23 iobă
geşti, 21 ale jelerilor cu casă) 
în satul Barda (d.41); numele 

domnului de pământ: strălucitul Duce de Modena; calitatea pământului: 
categoria a doua; cantitatea sesiilor: o optime în marea lor majoritate; munca 
şi celelalte obligaţii aferente.
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Idem, op.cit., p.p.38-42; ibidem, Ţărănimea arădeană în perioada reglementării urbariale 
dm 1771-1786, Ziridava, nr. VIII, 1977, p.p.142,143; Aradul permanenţă..., p.166.

Kovâch Geza, Conscripţia satelor arădene în 1828, Ziridava, nr. XV-XVI, 1987, p.106.
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Pruniştile - 125 în Buttyin, 14 în Gross şi 24 în Barda - impozitate 
după întinderea lor socotită tot în măsuri de Pojon, reiterează faima 
vajnicilor producători de ţuică şi încheie seria datelor consemnate.
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1786. Ioh. Matt. Korabinszky - harta comitatului Arad. (Din V. Meruţiu).

Până la viitoarea conscripţie, identitatea încă de sine stătătoare a 
celor trei localităţi va fi recuperată şi de cartograful Ioh. Matt. Korabinszky, 
în harta comitatului Arad referitoare la anul 1786.

*

Deoarece în 1787 domeniul strălucitului Duce de Modena fusese 
reîncadrat în proprietatea statului (erarială sau camerală, după expresia 
vremii), autorii conscripţiei din 1791 se conformează cu promptitudine, 
vorbindu-ne despre târgul cameral Buttyin (d.51), consolidat în jurul celor 
309 familii (246 iobagi şi 63 jeleri), înstăpânite pe suprafeţe mai mari sau 
mai mici de grădini, arături sau fanete, pentru care achitau anual cuvenitele 
obligaţii în muncă, bani şi produse. In premieră suntem informaţi şi despre 
pământul folosit de preoţii ortodocşi: Popa Iov (11,8 iugăre), Bukatoş 
Gabriel (3,2 iugăre) şi Popa Onn (19,7 iugăre), scutiţi de impozite şi de alte 
obligaţii. Pământul domenial măsura 140,5 iugăre, fără să ştim cât 
reprezentase mai demult, aşa cum aflăm despre livada şi faneaţa comunităţii, 
a căror suprafaţă de 52,1 iugăre, depăşise cele 30 de iugăre din anul 1771. 
Redevenită în doar câteva decenii factorul economic şi cultural de primă
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importanţă în zonă, localitatea şi mai ales populaţia ei, aproximativ 1.545 de 
suflete, aveau toate motivele să păşească încrezătoare în veacul următor,

care le va confirma din plin 
optimismul şi consecvenţa. Harta 
Ungariei, editată în acelaşi an 
(1791) cu conscripţia, vine să 
întărească poziţia Butyin-ului, 

4-44 menţionat cu depozitul său de 
S> sare („salis depositorium”) ală- 

S’4/v tur^ ^e ce^e ma^ importante loca- 
â lităţi ale comitatului Arad.

Informaţii bune şi sigure 
^ avem şi despre satul cameral 
X Gross (d.52), ale cărui 33 de 
j? familii (27 iobagi şi 6 jeleri) 

ăJhk înregistrate Purva, nume de 
familie majoritar care trebuie 
citit, după cum bine ştim, Perva, 
însumează aproximativ 165 de 

t & ^ $ .vi persoane. Pierderea formularelor 
întocmite atunci (dar şi puţin mai 

r~ târziu, în 1802) pentru satul 
Barda, împinge localitatea într- 
un con de umbră, penetrat doar 
sporadic de ştiri succinte - harta 
din 1806 şi conscripţia militară 

din anii 1820-21 — menite să-i ateste măcar prezenţa şi dăinuirea până la 
marea contopire cu târgul Buttyin.
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1791. Filă din conscripţia târgului cameral 

Buttyin. (A.S.A.).

*

Din punctul nostru de vedere conscripţia următoare a fost elaborată 
mult prea devreme (la 14 martie 1802), obligându-i pe autori să înregistreze 
aceleaşi realităţi consemnate şi în 1791, iar pe noi să reţinem doar tabelele 
finale, centralizatoare ale târgului cameral Buttyin (d.55) şi ale satului 
cameral Gross (d.56), pentru a evita repetiţia şi monotonia.

*

A doua oară, în decurs de câteva decenii, întâlnirea fericită dintre 
documente ne oferă posibilitatea situării exacte a localităţilor studiate, în
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spaţiul şi timpul începutului de secol, întrucât cartograful Ioannes Lipszky 
elaborează în anul 1806 „Repertoriul ţinuturilor şi aşezărilor în XII planşe, 
din regatul Ungariei, Slovenia, Croaţia şi din marile districte militare

V V
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• */ -Tî ~f î
/ /er/nett

Ot Vic/iri

oi va&ate»'
/r

1791. Harta Ungariei - detaliu, comitatul Arad. (A.S.A.).

grănicereşti, de asemenea din principatul Transilvaniei”, urmând să-l 
tipărească la Buda în 1808. Ştiinţifice şi foarte amănunţite, hărţile sunt 
însoţite de explicaţii succinte din care aflăm aproape toate fostele toponime 
(Buttyen, Butyen, Butyin, Bokony, Bekeny, „prin partea locului Buteni” - 
ceea ce, după cum am arătat, însemna Bucieni în pronunţia localnicilor -) 
ale vechiului Bucin, ajuns acum târg românesc din comitatul Arad (c.51), 
acompaniat încă de Barda, sat din comitatul Arad (c.52) şi de Gross, sat 
românesc din acelaşi comitat (c.53). Pentru noi „Repertoriul...” are într- 
adevăr o importanţă specială, deoarece paginile sale sunt printre ultimele 
care vorbesc despre cătunele Barda şi Gross ca entităţi administrative 
distincte. Peste doar câţiva ani ele vor fi desfiinţate în cadrul unui amplu 
proces de „regulare a satelor”, bărdanii şi groşenii fiind mutaţi cu voia sau 
fără de voia lor pe vatra sistematizată a târgului Buttyin. Proximul document 
(d.57), referitor la impozitul destinat armatei în anii 1820-21, se referă la 
„târgul Buttyin-Gross-Barda”, semn că unificarea se înfaptuise sau era pe 
punctul să se producă. Prin extensie, această ultimă constatare limpezeşte 
întrucâtva şi conţinutul cărţii lui Ludovico Nagy, „Cunoştinţe politico-
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geografico-statistice din vestitul regat al Ungariei” (c.55), tipărită la Buda în 
1828, prin care autorul ne transmite (fără să precizeze) informaţii cu cel 
puţin 4-5 ani mai vechi faţă de 
momentul editorial. Numai aşa putem 
înţelege şi accepta prezenţa în cadrul 
ei a localităţilor („pagi” = „sate”) deja 
dispărute, Barda şi Grosz, rememorate 
uneori cu nostalgie doar de cei 
strămutaţi pe uliţele paralele şi drepte 
ale târgului din vecinătate.
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Dumnezeu ni l-a dăruit cu atâta |p 
încredere şi bunătate. Frica de a nu fi \ \
atacat, împletită aproape întotdeauna 
cu dorinţa de a lovi în semenii mai Jli 
slabi sau poate mai blânzi şi-au găsit 
rezolvarea în temute şi strălucitoare 
armate, care au luat tot ce era mai bun 
prin gospodăriile oamenilor. Cantităţi 
apreciabile de ovăz, fân şi lemne achită pentru armată în anii 1820-21 şi 
ţăranii din târgul Buttyin-Gross-Barda, consemnate într-o conscripţie 
referitoare la impozitul militar (d.57), păstrată la Arhivele Statului din Arad. 
Concomitent cu efortul material susţinut de fiecare familie iobăgească, 
existenţa copiilor ajunşi la vârsta încorporării primea o turnură de-a dreptul 
dramatică, dacă ne gândim că stagiul militar avea o durată de 12 ani129, într- 
o epocă măcinată de războaie interminabile. Calvarul putea fi evitat doar de 
odraslele celor cu dare de mână, capabile să găsească un înlocuitor plătit 
(căruia i se zicea „obşitar”)130 sau să-şi răscumpere stagiul militar. întrucât 
„hopşitariu” sau „opşitariu” mai însemna şi militar pensionat, lăsat definitiv 
la vatră, se pare că Şodinca Todor, iobag din Buttyin, împărtăşise o 
asemenea soartă, după 22 de ani petrecuţi în armatele mai multor ţări. 
încorporat prin 1795 — an hotărâtor pentru destinele Europei, deoarece 
atunci izbucneşte apriga şi îndelungata confruntare austriaco-franceză -
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iniţial în Regimentul 
Mânyâssy, cade prizo
nier la francezi, apoi la 
englezi, în a căror arma
tă se înrolează, slujind 
12 ani şi 7 luni în Indiile 
de Vest. Cu toate că 
anul confruntării decisi
ve de la Waterloo - 18 
iunie 1815 - îl prinde 
sub drapelul Angliei, nu 
ştim dacă a participat la 
marea bătălie, dacă aco
lo sau în altă parte a de
venit invalid. Cert este 
că în 1817 se întoarce 
acasă unde mai trăieşte 
doar un an, decesul din 
12 septembrie 1818 
fiindu-i consemnat în 
registrul bisericii orto- 

• doxe din Buttyin: „au 
răposat Şodinca Todor 
opşitariu. De la Angles 
încă au avut hopşit”131. 
Nimic mai adevărat, 
mai simplu şi mai potri

vit pentru un om ajuns la capătul drumului, chiar dacă el s-a confruntat, 
printre altele, inclusiv cu Napoleon.

!

1808. Ioannes Lipszky - Mapa generală a regatului 
Ungariei - detaliu. (Din Ioannes Lipszky, Mappa 

Transilvaniae et Partium regni Hungariae 
repertoriumque locorum objectorum).

L

întrucât realităţile economice şi sociale suferiseră transformări 
esenţiale în primele decenii ale noului secol - generalizarea asolamentului 
trienal pe suprafeţe tot mai mari obţinute prin defrişări şi desţeleniri, 
extinderea culturilor de porumb, cartofi şi de plante furajere, dezvoltarea 
grădinăritului, realizarea unor arături mai adânci datorită unui nou tip de 
plug, creşterea numărului de animale din gospodăriile ţărăneşti, sporul

131 Ioan Popovici, Un român la Waterloo, Magazin istoric, noiembrie 1985, nr.ll, 
p.p.37,38.
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populaţiei ş.a. - autorităţile încep să resimtă nevoia unei conscripţii 
generale, acţiune hotărâtă la Dieta din 1825/27 şi înfăptuită, tot pe bază de 
declaraţii, fără măsurători inginereşti, în anul 1828132. Conştienţi de aspectul 
ei nominal foarte interesant şi util pentru noi, dar şi de multiplele dificultăţi 
tehnice ridicate de reproducerea filelor sale, în cele din urmă am fost 
obligaţi să renunţăm la recuperarea integrală a conscripţiei din fondurile 
Arhivei Naţionale Maghiare, mulţumindu-ne doar cu tabelul final, 
centralizator (d.58), pe baza căruia putem cunoaşte şi analiza principalele 
aspecte numerice înregistrate atunci. Prima constatare, de ordin 
administrativ, surprinde încheierea procesului de unificare a ultimelor 
cătune, Barda şi Grosz, cu târgul Buttyin, prezent în conscripţie fără 
însoţitoarele sale din anii precedenţi. Populaţia lui, între 18 şi 60 de ani, 
totaliza 1.003 persoane împărţite în 425 familii de iobagi şi 64 familii de 
jeleri, care ocupau doar 489 din cele 515 case înregistrate, restul de 26 fiind 
locuite de meseriaşi, funcţionari ş.a. Cu toate că suprafaţa pământurilor 
urbariale aflate în folosinţa sătenilor crescuse în ultimele decenii, media pe 
familie rămăsese destul de mică, 4,6 iugăre (arături şi faneţe), capabile să 
asigure o producţie îndestulătoare doar pentru consumul personal. Dacă 
absenţa viilor nu ne surprinde, la limită sau chiar sub aceasta ni se pare 
numărul animalelor (565 boi de jug, 310 vaci, 155 juncani şi 45 cai), 
întrucât ne dăm seama că aproape 200 de familii nu aveau animale de 
tracţiune, găsindu-se astfel într-o situaţie foarte nefericită, care va genera 
destul de curând un şir de conflicte foarte ascuţite între localnici şi noul 
proprietar al târgului. Bună şi promiţătoare, până una-alta, este prezenţa 
celor 10 meseriaşi breslaşi (5 cizmari, 2 dogari, 1 croitor, 1 fierar şi 1 
tinichigiu) afiliaţi probabil la bresla mixtă din Boros Sebeş, înfiinţată în anul 
1815.

într-adevăr, Imperiul Habsburgic tot mai ostenit şi cu visteriile 
secătuite - în ultima vreme şi din cauza războaielor napoleoniene (1795- 
1815) - se vede obligat să scoată la vânzare o parte însemnată a domeniilor 
trezoriale. Iniţial, pe cel al Buttyin-ului, se gândiseră să ceară 91.013 florini 
şi 50,5/8 creiţari, sumă rotunjită în 1820 la 101.195 florini şi 6,1/2 creiţari, 
de la care va şi pomi strigarea în licitaţia din anul 1824. Lupta s-a dat între 
oferta comerciantului Litva Terpo (103.845 ft.), atacul comerciantului 
Alexits (126.495 ft.) şi contraatacul decisiv executat de baronul Dietrich

132 Kovâch Geza, art.cit., p.p. 105,106,109.
133 Szâdeczky Lajos, Imparfejlddes es cehek tortenete Magyarorszâgon, Budapest, 1913, 
vol.II, p.302.
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Jozsef, care îşi adjudecă domeniul pentru suma de 170.000 ft.134. După 
înregistrarea oficială a tranzacţiei, la 7 mai 1825, Buttyin-ul se vede integrat 
într-o moşie de-a dreptul impresionantă, dacă ne gândim că baronul 
cumpărase deja în 1822 domeniile Pâncotei şi Magyarâd-ului, iar în 1824 şi 
pe cele ale Apateului şi Kiszindiei135.

Hotărât să-şi recupereze cât mai repede investiţia, Dietrich 
acţionează în forţă prin oamenii săi, impunând reguli noi şi severe supuşilor. 
Astfel, încă din anul 1833, ţăranii află cu spaimă că noul boier nu va mai 
împărţi pământ decât proprietarilor de animale destinate jugului. Cât de 
amară era vestea putem înţelege numai dacă ne gândim la cele aproape 100 
de familii mai sărace, fără boi de jug, dar şi la perspectiva oricărui sătean de

a-i pierde cândva, din te miri 
ce cauză nefericită. Existau, 
aşadar, motive suficiente 
pentru solidarizarea promptă 
a tuturor ţăranilor din Buttyin 
cu cei 56 de consăteni rămaşi 

* fără pământ, într-o plângere 
cutremurătoare (d.63), adre
sată în 8 septembrie 1839 
celor mai înalte foruri din 

g Viena, după ce bătuseră în 
zadar, de mai multe ori, la 
uşile birăilor din localitate şi 
drumurile Pâncotei, la reşe
dinţa baronului. Abuzurile, 
minciuna şi nepăsarea ten- 
sionaseră într-atâta situaţia, 

fi / &. -?|â î încât unul dintre ţărani, 
Philip Iuon, fusese omorât în 
bătaie de reprezentanţii 
Curţii Locotenenţiale, pentru 
că îndrăznise să se opună 
oamenilor baronului trimişi 
să-i răpească pământul. 

Ceilalţi „cu inimile rănite de pierderea pământurilor şi de lipsa hranei, atât 
pentru noi, cât şi pentru copiii noştri” (d.63), încercau să mişte, cât de cât, 
măcar în ultimul ceas, inimile şi minţile dregătorilor din Viena şi din Buda.
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1834. Filă din conscripţia târgului Buttyin. 
(A.S.A.).

134 Kovâch Geza, op.cit., p.p.96,98.
135 Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.671.
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Nu ştim dacă au reuşit sau nu, dar presupunem că până la urmă or fi ajuns, 
totuşi, în matca vreunui compromis cu baronul. Bietul Iuon Philip nu mai 
era însă printre ei să se bucure, sau poate să culeagă volbura unei noi 
amărăciuni.

*

Proaspăt sistematizat şi întregit, Buttyin-ul atinsese în preajma 
conscripţiei din anul 1834 (d.59) o consistenţă modernă şi bogată. 
Cantitativ, cele 621 de şi locuri de casă, ocupate de 434 familii decase
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1834. Măsurătorile făcute asupra grădinilor urbariale. (C.M.B.). 
iobagi cu pământ în folosinţă, 137 fam. zileri cu casă şi 17 fam. zileri fără 
casă, plus 33 intravilane neocupate, se ridicau aproape la nivelul înregistrat 
astăzi — 810 case. Destul de numeroase (154) erau familiile zilerilor cu şi 
fără casă, nevoite să trăiască exclusiv din munca proprie pe pământul 
baronului, sau uneori pe la consătenii lor mai înstăriţi. Numele ţăranilor, 
suprafeţele pentru grădini, arături şi faneţe, obligaţiile în muncă, bani şi 
produse, consemnate pe larg şi în această ultimă conscripţie, sfârşesc prin 
câteva secvenţe interesante referitoare la intravilanele libere (adică 
neimpozabile), atribuite conform legilor de atunci principalelor instituţii
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religioase şi laice din localitate. Cel mai bine erau tratate parohiile (una 
romano-catolică şi trei ortodoxe), fiecare cu o sesie de pământ, alcătuită din 
grădină, 28 iugăre arătură şi o faneaţă echivalentă cu 12 zile de coasă; 
şcolile confesionale (romano-catolică - menţionată pentru prima dată - şi 
ortodoxă), doar cu grădini; aşijderea locuinţa de serviciu comitatală şi 
reşedinţa pretorială, care administra cercul pretorial, devenit mai la vale 
plasa Buttyin.

Cu aceasta, îndelungata practică a conscripţiilor încetează, deoarece 
anul 1848 îi răpeşte conţinutul şi menirea prin desfiinţarea iobăgiei. De 
acum înainte, autorităţile vor urmări numărul şi structura populaţiei pe baza 
unor criterii de altă natură, subordonate intenţiilor şi scopurilor epocii 
modeme.
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începutul unei răscoale şi sfârşitul unei revoluţii

După liniştea prevestitoare de rău izbucneşte lumina înfrigurată a 
fulgerului, hotărâtă să domolească nesăbuinţa oamenilor printr-o nouă 
furtună. Semne adânci desfiguraseră chipul Zarandului, fără ca cineva din 
conducerea vremii să le bage în seamă. Destul de repede şi Buttyin-ul 
ajunge pe lista dezamăgiţilor, numele său fiind pomenit încă de prin 1776 în 
plângerea ţăranilor din Râul Mic (Vidra), disperaţi de mulţimea taxelor 
vamale, care le făceau inutil negoţul în Ungaria cu vase de brad şi alte

produse: „intrând în Ungaria, la 
Buttyin, iarăşi 5 dinari de calul 
încărcat, 12 dinari pro regia şi de 
fiecare cap de om 12 dinari. La 
întoarcere, la Buttyin, de calul 

j încărcat cu bucate 5 dinari şi pro 
regia 12 , vămuire nedreapta şi

**%£<£?*ucigătoare aplicată în toată perioada
dintre 1747 şi 1785, când „pe coasta 

^ -/A/ (pe dealurile - n.n.) Buttyin-ului a
'Jr7r'<'CZZ.'/ZZf’Z funcţionat Oficiul de vamă, căruia îi 

Cmre, JIj. ydwn0 A ** *'•/"] revenea a treizecea parte din
, .«/* w-7‘~7'r~uZZZZ"A valoarea mărfurilor tranzitate (c. 19).

An după an, copleşiţi de greutăţi, 
™<~/cf~»r*y~f. umiliţi şi fără speranţa, oamenii (mai

ales din „locurile rele”, după 
,4>.*«/ expresia lui Slavici 3 ) devin tot mai
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pare că lucrurile nu alunecă pe 
Butyin, martie în 10 zile, 784. Facsimilul fagaşul dorit de ei. „Popă după voie 
unei pagini din scrisoarea protopopului 

Gavril Bucatoş. (După Eduard I.
Găvănescu).

lor” cer în primăvara lui 1784 ţăranii 
din Secaş, anunţându-1, tare şi 
răspicat, pe Gavril Bucatoş, proto

popul Buttyin-ului, că nu-1 acceptă pe Arsenie, preotul din Cuied, transferat 
de curând în parohia lor. Incidentul va fi raportat de Gavril Bucatoş 
superiorului său de la Arad, episcopul Petru Petrovici, printr-o scrisoare 
datată „martie în 10 zile, 784”, care suprapune comicul situaţiei: „Alta zic că

136 D. Prodan, Răscoala lui Horea, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, vol.I, 
p.132.
137 Ioan Slavici, Moara cu noroc, în Nuvele, Ed. Naţional, 1998, p.74.
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vor face pe un frate a popi(i) ce-i prins la Lugoj popă să le fie lor, 
mare lotru şi tot cu curvele şade în birturi, cu pipa”, peste încrâncenarea: „Şi 
mă lupt cu ei ca cu nişte feară sălbatice” [...] „doară vom scoate nebunia de 
la ei” , răspândită în toate părţile Zarandului.

La începutul verii cutezanţa devine făţişă, autorităţile urmărind cu 
spaimă şi neputinţă mişcările ţăranilor, care „după prada din Ciuci 
(Vârfurile de azi - n.n.) merg fără frică şi în cercul (cnezatul, mai târziu 
plasa - n.n.) Butyiniensi”, atacând „în miezul zilei”, la sfârşit de iunie 
„crâşma din Iosaşi”, pentru ca în 8 iulie „în satul Honţ, lăsându-şi puştile 
afară, păstrându-şi numai pistoalele” să participe, cât se poate de firesc, „la 
slujbă în biserică.” (d.44). Răsculaţii pun stăpânire pe toate drumurile, „35 
de haiduci suficient pregătiţi pentru tâlhării” sechestrându-1 în zilele 
următoare pe „administratorul Bukovintzki”, căruia totuşi îi permit să 
ajungă, însoţit de ei, până la Dezna (d.45), iar în 19 iulie „pe pusta de lângă 
Prăjeşti” furia lotrilor se abate asupra juratului Antonie Csomor din Sebiş, 
„îmbătat cu de-a sila”, „bătut până în Sebiş între puşti” şi informat că ceata 
lor formată din 36 de bărbaţi „pe toate cărările pândesc pe dregători ca pe 
iepuri şi-i omoară nefacând nici o alegere”139. Mărturisirea finală, aşternută 
pe hârtie la câteva ore după teribilul incident: „Spun adevăr, că nu am 
nădăjduit să mai scriu vre-odată scrisori, cât am fost în mâinile lor”140, 
depăşeşte cadrul unei simple experienţe individuale, constituindu-se într-o 
veritabilă recunoaştere a dramatismului încleştărilor iscate atunci între 
oameni. Cu toate că situaţia ajunsese într-un moment foarte sensibil, când 
orice pas greşit putea provoca o explozie nimicitoare pentru ambele tabere, 
domnii din conducerea comitatelor nu ţin seama de apelurile pacifiste ale 
ţăranilor şi decid urmărirea lor printr-o acţiune punitivă de mare amploare, 
focalizată pe ziua de 21 iulie. Singurul om înţelept a fost judele nobililor, 
Paulus Stanitslavits, care în calitate de pretor al cercului Buttyin, sesizând 
pericolul escaladării conflictului, acceptă să poarte tratative cu Dan Petru, 
şeful uneia dintre cetele de răsculaţi. întâlnirea, desfăşurată la Buttyin în 
casa pretorului, alege pacea în locul războiului, dacă răsculaţilor li se acordă 
iertarea cerută (d.45). Pretorul îşi informează imediat superiorii, rugându-1 
insistent prin două scrisori, la jumătatea lui iulie, pe vicecomitele Bihorului, 
să facă demersurile necesare pe lângă „Tronul împărătesc” pentru graţierea 
„tâlharilor”, întrucât planul de urmărire din 21 iulie este utopic şi riscant,

care-i

138 Ed. I. Găvănescu, Mărturii româneşti din eparhia Aradului în veacul al XVIII-lea, Arad, 
1940, p.p.23,24, document nr.XIII; cf. Ed. Găvănescu, Un document românesc dela 1784, 
Hotarul, nr.7-8, 1936, p.p.l 15,116.
139 Hurmuzaki Eudoxiu, Documente privitoare la istoria românilor, vol.XV, partea Il-a 
(1601-1825), Bucureşti, 1913, p.1754, document nr.3.325.

Idem, p. 1755.140
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putându-se întoarce împotriva iniţiatorilor săi, care sperau să-i prindă pe 
răufăcători cu ajutorul celorlalţi săteni „corupţi şi infideli”, „pactizanţi cu 
fugarii, tăinuitori şi spioni” (d.45; d.46).

întrucât nobilii nu cedează, majoritatea răsculaţilor se regrupează în 
jurul ţăranilor Petru Beciu (după unii Beci sau Buci) din Dezna şi Ribiţă 
Urs, înfăptuind cea mai spectaculoasă acţiune dinaintea răscoalei propriu- 
zise - răpirea vicecomitelui arădean Andrei Forray, în dimineaţa zilei de 27 
iulie, din castelul de la Săvârşin. După câteva ceasuri de mers prin păduri 
grupul celor 56 (originari din Honţişor, Govojdia, Dumbrăviţa şi Neagra) 
ajunge în casa preotului din Gurahonţ, apoi lângă Dieci şi în sfârşit la 
Dumbrăviţa, cu alte cuvinte din nou pe teritoriul cnezatului Buttyin, 
obligându-1 pe vicecomite să scrie împăratului cererea menită să le aducă 
iertarea. Până la sosirea răspunsului, comitatul împuterniceşte o delegaţie - 
condusă de episcopul Petru Petrovici, dar coordonată de judele nobililor, 
Stanitslavits din Buttyin, cunoscător într-ale oamenilor şi locurilor - să 
poarte negocieri cu ţăranii141. Ajunsă la Arad în 9 august, amnistia 
împărătească va fi comunicată mulţimii în august 1784 [...] în Boros- 
Sebes (vestind - n.n.) graţierea şi amnistia a 21 lotri valahi”, după spusele 
unei cronici locale'"'. Modesta relaxare intervenită în ceasurile imediat 
următoare confirma pacifismul pretorului Stanitslavits, propus colegilor săi 
încă de la începul

Bucuria comemporanilor trebuia însă amânată, deoarece foarte 
curând pacea de la Dumbrăviţa îşi dovedeşte fragilitatea, doar 27 de rebeli 
arătându-se dispuşi să depună armele şi jurământul de credinţă, restul, sătui 
de promisiunile nobililor, conrinuându-şi haiducia143. Iată de ce Consiliul 
Locotenenţia! ungar se vede obligat să trimită la 6 septembrie în districtul 
Buttyin o trupă formală din 50 de soldaţi, sub comanda unui ofiţer (d.47), 
încercând să oprească deteriorarea situaţiei, pornită din păcate pe un drum 
fără întoarcere.

La grozăviile următoarelor zile şi luni va fi părtaş printre alţii şi 
protopopul Gsvnl Bucalos, care întors acasă din vizita făcută la Hălmagiu 
va scrie în 4 noiembrie cu mâna tremurândă episcopului arădean: „Şi, ce-i

Nic. Densnşisnu- Revoluţiimea lui Horia în Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 1884, 
p.p.223,224: Gheorghe Ciuhandu. Schiţe din trecutul Românilor arădeni din veacul XVIII, 
Diecezana, Arad, 3934, p.p.60,63: D. Prodan, op.cit., vol.I, p.p.83,84; Florian Dudaş, 
Zărandul chipuri şi fapte din trecut Ed. Albatros, Bucureşti, 1981, p.p.66,67; idem, Cronică 
haiduceasca - Lotrii Zăranauliii, Magazin istoric, martie, 1973, nr.3, p.75; Ana Ilea, Ioan 
PopovicL Răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan în comitatul Arad, Ziridava, nr.X, 1978, 
p.226; c£ Mihai Beniuc. Ajun de răscoală, Ed. Albatros, 1979.
142 Florian Dudaş, Zărandul chipuri şi lapte din trecut, Ed. Albatros, Bucureşti, 1981, p.67, 
nota nr.9.
143 D. Prodan, op.ck., vdl, p.85; Florian Dudaş, op.cit., p.68.
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acolo, să ferească Dumnezău [...]. Numai acolo să-şi câştige omul de cap, 
care eu m-am îngrozit de m-au apucat frigurile foarte rău. Şi popi şi oameni, 
toţ(i), care pe unde învrăjbiţ(i), aşa îi la Hălmagi. Şi toate curţile domneşti, 
arse şi răsipite” (d.48). Vremea speranţelor trecuse: „Alta mă rog Domnului, 
de va şti Domnul ceva răotate pentru noi, să-m scrie, să mă câştig 
încătroova; că nu ştim ce va fi, cum vedem vremea pă la noi. Precum foarte 
tare ne-am spăriiat şi nu ştim ce vom face”. Preoţii nesupuşi înfundă 
puşcăriile: „Alta arăt Domnului pentru protopop Athanasie dela Şăbiş, că 1- 
au dus cătanele împărăteşti” (acuzat şi maltratat - de vechea noastră 
cunoştinţă, judele nobililor Antonie Csomor, căruia între timp îi revenise 
glasul - că nu a vrut să apere de furia răsculaţilor pe preoţii reformaţi numai 
dacă se botează la ortodocşi144 - n.n.), „precum în fer l-au dus la Arad şi pe 
popa Ghiorghie dela Aldeşti, că l-au găsit bat în Şăbiş şi au suduit cătanele, 
cum nu lasă Dumnezău” (d.48). Petru Beciu leapădă pocăinţa şi împreună 
cu cei rămaşi încă din vară prin păduri se duce la răscoală145. Prăpădul îşi 
urmează calea şi încep să apară zvonuri despre ciocniri la Buttyin între 
armată şi ţărani, în urma cărora 5 soldaţi ar fi fost răniţi. Miniştrii le dezmint 
însă, totuşi, mai trimit acolo pe 16 noiembrie încă o companie a 
regimentului De Vins146, din care în urmă cu circa un an dezertaseră mai 
mulţi crişeni în frunte cu Petru Beciu. Aveau şi de ce să se teamă pentru că, 
dincolo de răzvrătiţii ascunşi în păduri, nici gândurile celorlalţi nu erau cu 
nimic mai îngăduitoare, oamenii pregătindu-se în taină sau chiar pe faţă, 
asemeni preotului Nicolae Voianovici din Ineu, să-l primească bine pe 
Horea şi pe răsculaţii săi, care „au drept împărătesc să stingă de pe lume 
nobilimea şi neamul unguresc”147. în asemenea circumstanţe favorabile, 
lupta ţăranilor din jurul Buttyin-ului va continua şi în iama lui 1785, după 
înfrângerea răscoalei din Ardeal, accentuând neliniştea judelui din Buttyin 
cuprins de frisoane la gândul „dacă [...] aceştia nu vor putea fi prinşi înainte 
de a înverzi pădurea [...] e de temut [...] să înmugurească deodată cu arborii 
şi să producă fructe şi mai amare decât cele din anul trecut” (c.47). De-abia 
în februarie domnii de pe Valea de Mijloc a Crişului Alb vor scăpa de 
insomnii, pecetluind capturarea lui Petru Beciu şi a tovarăşilor săi printr-un 
val de cruzime. Execuţia căpeteniilor are loc la Arad în prima parte a lunii 
martie148 şi tot aici, în pivniţele comitatului, vor fi închişi alături de Mihai

144 Lumina tineretului, (Arad), 1 decembrie 1933, nr.12, p.3 (supliment la Biserica şi 
Şcoala); D. Prodan, op.cit., vol.II, p.187.
145 Nic. Densuşianu, op.cit., p.236.
146 D. Prodan, op.cit., vol.I, p.p.580,610.
147 Gheorghe Ciuhandu, op.cit., p.63.
148 D. Prodan, op.cit., vol.II, p.520.
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Todoran din Cuied şi de Sanila Lup din Roşia149, zeci de ţărani crişeni 
pentru cutezanţa unui început, pe care au reuşit să-l ducă până la capăt.

în drumurile sale spre câmpie - spune tradiţia locală - prin Buttyin a 
trecut şi Avram Iancu fiind întâmpinat de corul sătenilor desprins din 
mulţime1'0. Cu sau fără această întâmplare, Iancu a devenit destul de repede 
un apropiat al butincenilor, împrietenindu-se prin 1845-46 la Abrud cu 
învăţătorul Niculae Begnescu, fiul lui Gheorghe Begnescu, al cărui „leagăn 
şi al părinţilor lui ar fi în comuna Buteni, aproape de Arad...”151. Tânărul 
dascăl, „frate de cruce” şi cu Ion Buteanu, va rămâne în memoria posterităţii 
nu atât ca oştean, ci prin felul original în care a servit revoluţia de la 1848. 
Hărăzit de zei cu un generos talent muzical, Niculae Begnescu armonizează 
după o arie din opera Tancred a lui Rossini, în săptămânile premergătoare 
primei adunări populare de la Blaj (Duminica Tomii, 18/30 aprilie 1848), 
„imnul” revoluţiei intitulat „Marşul lui Iancu”, oferindu-i conducătorului 
una dintre cele mai frumoase surprize şi desigur bucurii, în ton cu însăşi 
celebra cântare: „Astăzi cu bucurie/Românilor veniţi,/Pe Iancu în 
câmpie/Voioşi să-l însoţiţi...”152. întâmplător sau nu, peste o jumătate de 
veac (1904), tot un butincean (adoptiv), Ion Vidu, zăboveşte asupra 
Marşului pregătindu-1 pentru interpretare corală, în ciuda furiei demnitarilor 
care ordonă anchetarea compozitorului, sub motiv că prin acest aranjament 
muzical i-a îndemnat pe români la revoltă153.

Spiritul adunărilor populare de la Blaj, sintetizat de Iancu în 
cuvintele: „Fără luptă nu se poate face nimic”154, ajunge şi pe Valea de 
Mijloc a Crişului Alb, deschizând calea revoltelor ţărăneşti în toate 
localităţile cercului Buttyin. Vor fi ocupate şi împărţite cu forţa pământurile, 
islazurile şi pădurile, refuzate cu nonşalanţă obligaţiile în muncă şi produse 
faţă de domnii de pământ, evitate abil înrolările forţate în garda naţională 
maghiară, înlocuite fără menajamente administraţiile locale ungureşti, cu 
alte cuvinte o răsturnare generală şi profundă a valorilor, încununată în

149 Gheorghe Ciuhandu, op.cit., p.66.
150 Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Arad, Centenarul corului din 
Buteni, 1981, p.6.
151 Viorel Cosma, Cine a compus „Cântecul Iancului”?, Magazin istoric, mai, 19S9, nr.5, 
p.23.
152 Idem, p.p.22,23; Horia Ursu, Avram Iancu, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1966, p.63.
155 Marin Badea, Gheorghe I. Bodea, Avram Iancu în conştiinţa poporului român, Ed. 
Dacia, Cluj-Napoca, 1976, p.161.
154 Constantin P. Avram, Avram Iancu - măreţia demnităţii, Ed. Gutenberg, Arad, 1999, 
p.42.
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august 1849 de pătrunderea trupelor lui Iancu până la Cuied şi Sebiş. Despre 
violenţa instituită de autorităţile înfierbântate, cărora le cam fugise pământul 
de sub tălpi, mărturisitoare a fost - dincolo de documente155 - şi troiţa 
ridicată în cimitirul ortodox din Buttyin întru amintirea ţăranilor spânzuraţi 
atunci156.

La mârşăvii au participat şi cătanele unuia dintre cei „13 generali” 
executaţi în octombrie 1849 de austrieci la Arad. Se numea Vecsey Kâroly 
şi fugise împreună cu resturile armatei sale (circa 8.000 de soldaţi) din 
Banat, unde în 9 august 1849 austriecii le administraseră o chelfaneală 
zdravănă. Ajunşi cu chiu cu vai în preajma Vărădiei, dornici să scape de 
urmăritori, ungurii o apucă pe cărări tainice de munte înspre Valea de 
Mijloc a Crişului Alb şi prin Văsoaia-Chisindia în 18 august îşi fac apariţia 
la Buttyin-Berza (Bârsa)157. Cu siguranţă trecerea lor pe aici ar fi rămas 
pentru totdeauna o manevră militară lipsită de conţinut, dacă întâmplător un 
bârsan (învăţătorul Iosifu Ţiucrea, martor al evenimentelor) şi un butincian 
(Simion Moţ, beneficiarul amintirilor bunicii sale, de asemenea 
contemporană cu cele povestite) nu ar fi lăsat în urma lor câteva pagini 
referitoare la grozăviile săvârşite de oamenii lui Vecsey Kâroly împotriva 
românilor. „Sosiră pe seară (în Berza - n.n.) călăreţi de ai ungurilor - îşi 
deapănă învăţătorul Iosifu Ţiucrea mărturia - şi trecură ca norul fără ploaie, 
apoi a doua zi, adică sâmbăta (18 august - n.n.), începu a veni pedestrimea 
ca frunza şi ca iarba, tot ce aflau luau, de le sta cineva în contra plătea cu 
viaţa, precum s-a întâmplat cu Zacharie Ţiucra, moşul nepoatei Anuţei ce 
şade vizavi cu mine. Aici, în casa acelui Zacharie Ţiucra, pe care pentru că a 
voit să nu lase să se ducă un cal a lui Todorica Halic, îndată îl împuşcară în 
mijlocul drumului alături cu Mihai Dinga. Atunci, oamenii înfricoşindu-se 
părăsiră casele şi fugiră căutându-şi scăpare prin cucuruze, tupilându-se ca 
iepurii, iar ei (ungurii - n.n.) robăluiau după placul lor şi aşa au ţinut de 
sâmbăta dimineaţa [...] până (luni dimineaţa - n.n.), când şi la noi sosiră 
muscalii care i-au dezarmat [...]”158. Concomitent, Buttyinul cunoaşte 
atrocităţi asemănătoare, întrucât „au spartu şi aicea puţinu” iar „noaptea, 
aprinseră ungurii moara cea mare de la Buteni, care tot au arsu, numai 
zidurile au mai rămasu, foculu şi la 8 dile nu s-au stinsu”159. Tristeţile de

155 Silviu Dragomir, Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania 
în anii 1848-49, Cluj, 1946, voi.III, p.p.138-154, 196-210; idem, Ioan Buteanu prefectul 
Zarandului în anii 1848-49, Bucureşti, 1928, p.p.21-24; idem, Avram Iancu, Bucureşti, 
1965, p.p.123,124,169; Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.p.563-565; Gazeta de Transilvania, 
13 septembrie 1848, anul 11, nr.74, p.308.
156 Teodor Baba, op.cit., fasc.II, f. 173.
157 Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.p.600,601.
158 Iosifu Ţiucra, Mărturia tempului, mss. (la Muzeul Judeţean Arad), f.23.

Idem.159
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mai sus au fost confirmate ulterior şi de butincianul, Simion Moţ, pe baza 
unor spuse mai vechi: „Bunica mea Persida, care pe vremea aceea ţinea de 
lumea copiilor (în 1849 avea 15 ani - n.n.), s-ar fi dus să vadă moara arzând, 
dar nu se îndura să-şi părăsească fraţii bolnavi, care o chemau mereu la 
căpătâiul lor. A văzut doar noaptea cerul luminându-se deasupra vâlvătăii şi 
câte o pală de vânt aducea dintr-acolo miros de scrum şi fum de paie. Focul 
a ţinut o săptămână. Au ars (desigur, pe lângă moară -n.n.) grajduri, cocini 
şi căpiţi de fan”160. Vâlvătaia de la Buttyin, care - şi în comentariile unui 
istoric maghiar - „a iscat o mare lumină pe câmpia din jur”161, fusese 
îngăduită poate de Dumnezeu să rupă întunericul şi astfel să arate 
oamenilor, de ieri şi de azi, modul „eroic” şi „glorios” în care ungurii au 
ştiut să-şi încheie revoluţia. Cât despre mentorul acestor fapte, generalul 
Vecsey Kâroly, adulat ca erou de toată suflarea ungurească, se poate spune 
orice, în afara minciunii, repetată şi răspândită cu obstinaţie săltăreaţă pe 
ritmurile unui ceardaş subtil: „Dintre cei treisprezece martiri de la Arad nici
unul (- s.n.) nu a luptat direct sau indirect, printr-o unitate subordonată, 
împotriva românilor” 62. în realitate, cel puţin unul - Vecsey Kâroly - a
luptat, iscălind sfârşitul revoluţiei maghiare cu un condei foarte jalnic.

Trecuse vremea spre toamnă, când, bolnav şi dezamăgit, Nicolaie 
Bălcescu îşi lua rămas bun de la moţii din Câmpeni, după ce toată vara 
încercase fără izbândă să potolească cerbicia lui Kossuth faţă de 
revendicările românilor. Reuşise ce-i drept, în cele din urmă, să obţină o 
brumă de înţelegere ungurească, dar, din păcate, mult prea târziu. Austriecii 
ajutaţi de ruşi puseseră capăt revoluţiei, aşa că, Bălcescu, deghizat în

vânzător de doniţe, pleacă la început de octombrie 
într-o nouă pribegie. După câteva zile - spune 
Bălcescu într-o scrisoare adresată de la Paris lui Ion 
Ghica (d.68) însoţit de „trei ţerani sau moţi” din 
oastea lui Iancu, ajunge împreună cu prietenii săi 
Racoviţă, Nenişor şi Dincă „prin ţeara ungurească, 
pe la Buteni la Arad”. Abia intrat pe teritoriul 
Ungariei, grupul celor şapte drumeţi are „o întâlnire 
neplăcută” - probabil foarte aproape de Buttyin, 
primul târg de care te loveai pe Crişul Alb, la 
graniţa dintre Marele principat al Transilvaniei şi 

Ungaria - cu o patrulă de jandarmi, care îi suspectează de furt şi de alte 
uneltiri dubioase. întristat dar fericit că scăpase, Bălcescu îşi continuă 
drumul şi ajunge prin 4 sau 5 octombrie la Buttyin, unde preotul Ioan

wmm>măm«PECSETJÎmmm
1849. Pecetea târgului 
BUTYIN. (A.S.A.).

160 Simion Moţ, op.cit., f.43.
161 Mârki Sândor, idem.
162 Dimitrie Stoi, In memoriam 150, Arad 6 octombrie 1849-6 octombrie 1999, p.10.
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Gurban, tatăl viitorului protopop Constantin Gurban (pe atunci în vârstă de 
doar 5 ani), îi oferă găzduire1 3. A doua zi îşi urmează calea înfruntând 
zările apusene - vieneze şi pariziene care deveniseră tot mai întunecate 
pentru români.

Cu toate acestea, nădejdile crişenilor dădeau încă destulă bătaie de 
cap jandarmilor arădeni, foarte îngrijoraţi la 29 octombrie 1849 de evoluţia 
lucrurilor: „între români domină o anumită fierbere care este întreţinută de 
preoţi şi emisari şi care are scopul definit să fondeze un mare imperiu

românesc până la Tisa 
7?) al cărui guvernator 

sau rege să devină 
Iancu. Iancu este

fţmpm: . i

nu-
. mit aici în general cu 

^ . : numele de «regele
• Iancu» [...] în ulti-

mul timp se adaugă 
faptul că, comunele 
româneşti de la 
graniţa Transilvaniei 
(care, pe Crişul Alb, 
era la Baltele, între 
Gurahonţ şi Gura Văii 
- n.n.), se arată deloc 
binevoitoare faţă de 

prestarea dărilor şi trăiesc cu iluzia că acestea ar trebui să înceteze în 
viitor”164. Agitaţia fusese provocată şi de circulara episcopului arădean, 
Gherasim Raţ, către protopopii din eparhie în vederea colectării banilor 
necesari trimiterii unei delegaţii la Viena, împuternicită să reamintească 
împăratului Francisc Iosif (1848-1916) şi miniştrilor săi, că românii solicită 
şi încă aşteaptă împlinirea drepturilor promise în timpul revoluţiei165. 
Conştient şi convins de importanţa demersului, protopopul Giulani Gavril 
organizează la Buttyin într-o duminică a lunii octombrie 1849 o mare 
adunare populară în Piaţa Veche din faţa Bisericii Medii, unde credincioşii 
ortodocşi au ocazia să-l asculte pe tânărul profesor de la Preparandia din 
Arad, Vincenţiu Babeş, angajat cu trup şi suflet în lupta pentru obţinerea 
celor cuvenite românilor: participarea proporţională a funcţionarilor români

* •>

Buttyin: casa (azi nr. 194) în care a poposit Bălcescu. 
(Tribuna, 14 decembrie 1961, nr.50, p.7).

163 Ioan Pop, Bălcescu prin Ardeal, Tribuna (Cluj), 14 decembrie 1961, nr.50, p.p.5,7; cf. 
Mihail Toacsen şi colaboratori, Meleaguri arădene, Ghid turistic, Arad, 1972, p. 116; Eugen 
Gliick şi colaboratori, op.cit., p.87.
164 Marin Badea, Gheorghe I. Bodea, op.cit., p.p.l 15,116.
165 Gheorghe Liţiu, Românii arădeni în frământările anilor 1848-49, Arad, 1947, p.p.34-36.
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la conducerea administraţiei locale, folosirea limbii române ca limbă oficială 
la nivelul comunelor, îmbunătăţirea situaţiei intelectualităţii române, crearea 
unui sistem şcolar şi bisericesc naţional ş.a.166.

Din păcate însă domnii de pământ ieşiseră din revoluţie mult prea 
puţin şifonaţi, ca să nu poată dovedi o rapidă înzdrăvenire, nesocotind 
aproape toate revendicările naţionale formulate cu atâta insistenţă şi 
limpezime. Nici la împlinirea celor economice nu se prea înghesuiau, 
desfiinţarea iobăgiei, promisă de nobilimea liberală maghiară încă din 
primăvara lui 1848, stându-le ca un bolovan în stomac. Paharul 
nemulţumirilor dă peste margini în aprilie 1851 după expulzarea delegaţiei 
româneşti din Viena, când ţăranii din Buttyin şi împrejurimi (Cacarău, 
Dieci, Iosăşel...) încep să vorbească tot mai răspicat despre o nouă 
răscoală167. Domnii îşi adună în grabă catrafusele şi fug la Arad; avocatul 
Iosif Nistor, proprietar în Saturău, confirmă în faţa funcţionarilor preturii 
din Buttyin ameninţările poporului dezamăgit; primarul din Buttyin 
înregistrează şi transmite mai departe vorbele consătenilor săi deloc 
îmbucurătoare; prim-pretorul plăşii Ineu adună la rândul său declaraţiile 
unor butinceni potrivit cărora peste 5 zile urmau să „coboare” şi moţii, 
împlinindu-se astfel toate condiţiile pentru declanşarea ostilităţilor în timpul 
sărbătorilor de Paşte168. Convinse de rodnicia atacului predestinat apărării, 
autorităţile devin foarte bătăioase, detaşând în pripă la Buttyin o mare 
unitate de infanterie sub comanda ducelui de Parma169. Locul fusese bine 
ales datorită apropierii sale de Ţara Moţilor, prigoana şi arestările pe 
măsură, aşa că nu trebuie să ne mire pasul înapoi făcut de ţărani. Şi, pentru a 
înlătura orice speranţă, la 16 ianuarie 1852, va fi publicat în Buttyin Ordinul 
imperial, potrivit căruia, ţăranii care participaseră la revoluţie şi săvârşiseră 
atacuri împotriva proprietăţilor domneşti, erau obligaţi să plătească 
despăgubiri însemnate170. Agresivitatea oficială se revarsă şi asupra 
intelectualilor dovediţi sau bănuiţi de implicare în răzmeriţă, Buttyin-ul 
devenind perimetrul în care îşi vor ispăşi domiciliul forţat, Sigismund

166 Andrei Caciora, Eugen Gliick, Noi date privitoare la lupta românilor din câmpia 
Aradului pentru drepturi şi libertate naţională (1849-1867), Revista arhivelor, 2/1968, 
p.p.85-87; 1. D. Suciu, E. Gluck, Arhiva diecezei Aradului, Revista arhivelor, 2/1969, 
p.p.222-225; Eugen Gluck, B. Brădeanu, „Craiul munţilor” pe meleagurile arădene, Flacăra 
Roşie, 6 septembrie 1972, nr.8.710, p.2; Mihail Toacsen şi colaboratori, op.cit., p.l 17; E. 
Gluck, Contribuţia maselor populare arădene la lupta pentru libertate şi unitate naţională 
între 1849-1867, Catedra, iunie, 1977, p.p. 170-183; Simion Moţ, op.cit., f.22.
167 Idem.
168 A. Caciora, M. Timbus, Mişcări sociale şi naţionale ale românilor din câmpia Aradului 
(1849-1853), Ziridava, nr.IX, 1978, p.p.74,75.
169 Idem, p.75.

Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.615.170
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Popovici, membru activ într-o societate revoluţionară secretă şi fost deputat 
dietal171, precum şi (între 1850-1858) tânărul avocat Csemegi Kâroly, pentru 
participare la revoluţie ca ofiţer în armata lui Kossuth172.

Copleşit de amărăciune Zarandul ocrotea cu sfinţenie melancolia 
neodihnită a Craiului munţilor. îndelungile-i rătăciri aveau să-l aducă şi la 
Buttyin173, unde bunicul aceluiaşi Simion Moţ „l-a văzut odată la cârciuma 
de la Şură (fostul han din partea nordică a localităţii la bifurcarea drumului 
spre Bârsa şi Cuied - n.n.), însoţit de preoţii şi învăţătorii comunei. Dar zi 
de târg fiind, multe chipuri străine i se perindară înaintea ochilor. Aşa că nu- 
şi aducea aminte despre amănuntele figurii lui. Pe lângă straiele nemţeşti pe 
care le purtau, el şi însoţitorii lui, Avram Iancu era încins cu o curea lată, un 
fel de şerpar ţărănesc, bătut cu ţinte. Numai după această curea lată l-a putut 
cunoaşte. Semăna cu un învăţător de ţară mai degrabă decât cu un 
revoluţionar”174. O intuiţie corectă şi cuprinzătoare, desprinsă parcă, dincolo 
de aspectul vestimentar al drumeţului, din lecţia demnităţii împărtăşită de 
Iancu până la capăt în faţa contemporanilor săi.

171 A. Caciora, M. Timbus, art.cit., p.76.
172 Mârki Sândor, op.cit., voi.II, p.p.613,651; Revai Nagy lexicona, vol.V, Budapest, 1912, 
p.48; Zsido lexicon, Budapest, 1929, p.180; Eugen Gliick, Adatoc a Csemegi-leveltârbol, 
Leveltâri Szemle (Debreţin), nr.3/1999, p.47; idem, O veche arhivă personală arădană, 
Ziridava, nr.XXII, 2000, p.p.283-285.
173 Vitalie Munteanu, Povestiri cu Avram Iancu, Ed. Ion Creangă, Bucureşti, 1975, p.35; 
Constantin P. Avram, op.cit., p.p.129,130.
174 Simion Moţ, op.cit., f. 135,136.
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Maieriştea: „Centrul Lumii”

Existenţa umană este posibilă datorită comunicării permanente cu 
Cerul. Sanctuarul şi templul, biserica şi mănăstirea au fost şi sunt locurile 
privilegiate, fundamentale şi eficiente în care Pământul se apropie de Lumea 
Zeilor. A locui în vecinătatea spaţiului sacru era/este pentru omul religios o 
aspiraţie primordială, obiectivată prin construirea localităţilor în jurul 
bisericii, echivalentă cu „Centrul Lumii”175.

Din păcate, aplecarea românilor de pe Valea de Mijloc a Crişului 
Alb asupra creştinismului de rit răsăritean (greco-ortodox), nu a trezit, încă 
de la început, suficiente mobilizări documentare sau edificii monumentale şi 
durabile, care să favorizeze în timp dorinţa, şi nevoia de cunoaştere. Doar 
câteva urme materiale şi cam tot atâtea trăsături de condei medieval, 
acreditate uneori şi de tradiţia locală, alungă amnezia istoriei, permiţându-ne 
să întrezărim fragmentele unui perimetru religios pe cale de limpezire şi de 
consacrare.

îndemnaţi şi sprijiniţi de vreun lider local (voievod, cneaz sau poate 
de castelanul Iwanka, probabil român - Ivan sau Ioan - pomenit la 1318 în 
calitate de conducător militar al cetăţilor Dezna şi Pâncota, ori de succesorul 
acestuia - Senye — posibil românul Arsenie, consemnat în 1340)176 
ortodocşii din Dezna - „Volahis de pertinentiis castri Dezne”177 - („Valahii 
- adică românii — de pe domeniul cetăţii Dezna”) ridică după 1350 o 
biserică de lemn, căreia peste circa un secol (1480-90) îi schimbă structura 
şi înfăţişarea, transformând-o într-un edificiu cu pereţii din piatră. Actuala 
biserică ocroteşte sub zidurile sale fundamentele primelor două, scoase la 
lumină de săpăturile arheologilor efectuate în anul 1977178.

Un hrisov hotărât să delimiteze în 1426 marginile unei moşii, 
referindu-se pentru aceasta şi la „finibus terrarum claustri schismatici 
olachalis441'9 („hotarele pământurilor din strâmtoare ale schismaticilor 
valahi”), a fost considerat de majoritatea analiştilor sugestiv şi chiar

1,5 Nlircea Eliade, Sacrul şi profanul, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992, p.p. 16-63.
1/6 Cornelia Bodea, art.ciL, p.43.
177 Idem, ibidem, nota nr. 1.
178 Eugenia Greceanu, Luminiţa Munteanu Trucă, O construcţie medievală din familia 
ctitoriilor cneziale româneşti (Dezna, jud. Arad), Ziridava, nr.XII, 1980, p.p. 181-191; cf. 
Adrian Andrei Rusu, Ioan de Hunedoara şi Românii din vremea sa, Ed. Presa Universitară, 
Cluj-Napoca, 1999, p.264.
179 Silviu Dragomir, Studii din istoria mai veche a Românilor de pe teritoriul diecezei 
arădene, Transilvania, 1 iulie 1917, nr.1-6, p.28, nota nr.4; cf. idem, ibidem, în Studii de 
istorie medievală, Cluj-Napoca, 1998, p.p. 131,139, nota nr.71, autorul atribuindu-1 însă 
„unei mănăstiri româneşti din stânga \lurăşului“, pentru „părăul mănăstirii din Găvoşdia” 
semnalând numai „tradiţia poporului”.
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180doveditor pentru existenţa mănăstirii ortodoxe din satul Gosd 
azi Paulean, comuna Buteni)*. Prudenţa şi timiditatea potrivnicilor vor fi 
mereu subminate de tradiţia locală, dispusă oricând să-ţi arate pământul 
(situat la poalele dealului Govojdiei) şi amplasamentul fostei mănăstiri (50 
de metri mai sus pe Părăul Mănăstirii) şi să depene povestea călugărilor, 
care, în faţa unor iminente surpări de teren, au îngropat clopotele şi 
auriturile în Părăul Mănăstirii sau, după alte păreri, în fântâna edificiului, 
abandonând la timp lăcaşul sfânt, „cutrupit” (acoperit) peste noapte de furia 
versantului dezlănţuit. Asigurările sătenilor, că şi astăzi poţi auzi dangătul 
clopotelor apropiindu-te răbdător de albia părăului (în copilărie şi călăuza

noastră îşi lipise urechea 
de fiecare piatră, sperând 
să desluşească armoniile 
misterioase), reprezintă 
„argumentul” final, spe
cific legendelor dornice 
să devină cât mai con
vingătoare. Chiar dacă 
aspectul dezgolit al dea
lului şi lupta locuitorilor 
actuali pentru consolida
rea caselor confirmă alu
necările de teren, „cutru- 
pirea” edificiului mona
hal (adică distrugerea şi 

abandonarea lui) a putut avea, la fel de bine, şi alte cauze, printre care, cea 
mai suspectă, arată cu degetul către invazia turcească din veacul al XVI-lea. 
Dincolo de natura dezastrului, semnificativă rămâne amploarea impactului 
mănăstirii asupra memoriei colective şi oficiale, imaginea ei regăsindu-se în

(Govojdia,

Govojdia (azi Paulean). Dealul din vârful căruia 
coboară (în centrul imaginii) Părăul Mănăstirii, unde, 
acum cinci sute de ani, călugării au îngropat clopotele 

şi auriturile. (C.A.).

180 Ştefan Meteş, Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Ardeal şi Ungaria, 
vol.I, Arad 1918, p. 186; Eugen Arădeanul, Lucian Emandi, Teodor Bodogae, Mănăstirea 
Hodoş-Bodrog, Ed. Episcopiei Aradului, Arad, 1980, p.40.
* Chiar dacă nu-i putem preciza cu exactitate anul întemeierii, un reper cronologic ne oferă 
primele decenii ale domniei lui Sigismund de Luxemburg (1387-1437) caracterizate printr- 
o vizibilă relaxare confesională. Este perioada în care interdicţia, mai veche de un secol, de 
a înălţa biserici „schismatice” în Regatul Ungar va fi copios încălcată prin apariţia 
mănăstirilor de rit răsăritean (ortodoxe) de la Strei Sângeorz (1408), de la Leşnic, pe valea 
Mureşului (la cumpăna secolelor XIV-XV), de la Crişcior (1411) şi de la Ribiţa (1417), 
amândouă lângă Brad, pentru a nu le aminti decât pe cele mai apropiate de Govojdia. 
(Şerban Papacostea, Evul mediu românesc. Realităţi politice şi curente spirituale, Ed. 
Corint, Bucureşti, 2001, p.68; cf. Ovidiu Pecican, Trecutul istoric şi omul Evului Mediu, 
Ed. Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2002, p.p. 109,110).
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grafica sigilară şi după câteva secole de la dispariţie. Autorii şi beneficiarii 
peceţii satului Govojdia, din anul 1838, considerau încă esenţială pentru 
localitate fosta Mănăstire ortodoxă, prezentând-o fără echivoc publicului în 
toată presupusa ei măreţie181.

în anul 1553 sunt pomenite cinci cătune Keved - d.10 - (azi 
localitatea Cuied, comuna Buteni), situate pe tot atâtea dealuri în jurul 
confluenţei pâraielor Cuiediului şi Hodişului . Numele unuia: Pap Keved 
(în limba română Cuiedul Popii sau Cuiedul Popesc) se referă explicit şi

direct la cinul preoţesc, sugerându-ne posibili
tatea identificării unei biserici ortodoxe, într-o 
perioadă în care atestarea lor este foarte dificilă şi
problematică.

Interesantă este şi prezenţa preotului 
român, Mihail din Voivodeni, în cadrul orto
doxiei locale anterioare anului 1608, când
episcopul Sava (Brancovici) de Ienopolea (Ineul 
de azi) este nevoit să-l scoată de sub jurisdicţia 
sa, întrucât nestatornicul trecuse la calvinism 8 .

Aşa sârbească şi adeseori itinerantă (între 
Ineu şi Lipova), episcopia ortodoxă de Ienopolea 
confirmă pe deplin viaţa religioasă omonimă şi 

românească de pe Valea de Mijloc a Crişului Alb, peste care îşi exercita 
harul şi puterea. Vlădica Teodor, pomenit în documente la 13 iunie 1594184, 
urmaşii săi Mateiu şi Moise185, aşişderea Solomon, episcop la Ienopolea din 
1605 până la sfârşitul anului 1627 sub numele Sava186, nepotul său, Lazăr 
Brancovici, alias călugărul Longhin (episcop între 1628 şi aproximativ 
1643)187, protopopii Grigorie şi Simion, proveniţi din aceeaşi familie (activi 
până prin 165 6)188 şi, în sfârşit, episcopul Isaia Diacovici (1690), care

1838. Pecetea localităţii 
Govojdia. (Din Mârki 

Sândor).

181 Pentru tradiţia locală şi pecete cf. Mârki Sândor, Aradmegye..., vol.I, p.230, vol.II, 
p.747; Silviu Dragomir, art.cit., p.28; idem, ibidem, vol.cit., p. 131; Ştefan Lupşa, Gh. Liţiu, 
Istoria Eparhiei Aradului, mss. dactilo., vol.I, f.214 (la Biblioteca Episcopiei Ortodoxe 
Arad); Zeiner Alffed, Arad multja, Tipografia Corvin, Arad, 1940, p.p.48,49 (singurul autor 
care o încadrează în categoria mănăstirilor de rit necunoscut).
182 Mârki Sândor, op.cit., vol.I, p.236.
183 Ştefan Meteş, op.cit., vol.I, p. 188.
184 Idem, p. 187.
185 Ibidem.
186 Ibidem, p.p.187,188; Augustin Bunea, Vechile episcopii românesci a Vadului, 
Geoagiului, Silvaşului şi Belgradului, Blaş, 1902, p.p.70,117.
187 Şefan Meteş, op.cit., vol.I, p.p.188,189.

Idem, p.190.
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transferă în 1705 sau 1706 reşedinţa episcopiei la Arad189, au păstorit peste 
biserici şi sate româneşti, îndrumându-le viaţa religioasă, ale cărei 
începuturi solicitaseră (de prin secolul VI încoace) ajutorul ierarhiei creştine 
din sudul Dunării190, până când li se vor deschide mult mai apropiatele porţi 
Metropolitane de la Bălgrad191.

*

Din piatră albă era fundamentul • .. _ , ; ; *
care ieşea la lumină în urma plugului, 
toamna sau primăvara, pe locul numit 
Maierişte. Uneori, fragmente de cruci şi vV.’V\ ’ -
oseminte umane semnalau şi prezenţa ; 
unui vechi cimitir*. Acolo, dădeau de - 
înţeles bătrânii, se ridicase cândva prima - 
biserică ortodoxă192. Dacă oamenii ar fi . „\ V 
cunoscut şi conţinutul conscripţiei f.-Ar" ^ 
efectuată de episcopul arădean, Sinesie * ~
Jivanovici, în anul 1755 şi-ar fi dat seama ^
că, Biserica Veche, fusese construită din -Vj-SK 
lemn, sfinţită la 1728 cu hramul 71^ {jl®
„Bunavestirea Pr. Sf. Născ. de v
Dumnezeu”, păstorită (în anul conscrierii) ' 
de preoţii Lazăr, leremie şi Georgiu (toţi V"*-> \ V'
Popovici şi însuraţi), fiind frecventată de 1894. Partea de nord-est a
membrii celor lio familii (case), cât localităţiiButtyintKorosbokeny)
numără satul in momentul recensaman- de „centru al Lumii” devenise o 
tului (d. 34). Credinţa lor trebuie sa fi fost „peninsulă” mărginaşă. (A.N.G.). 
însă mult mai veche, vlădica Sinesie
ajungând să consemneze doar una şi, prin forţa lucrurilor, ultima biserică

m
mu

189 Ibidem, p. 198.
Ibidem, p. 17 şi urm.

191 Augustin Bunea, op.cit., p.l 17.
* Cu toate că fusese abandonat de peste un secol, o hartă a Tribunalului Zărand editată în 
anul 1941 menţionează fostul cimitir ortodox din colţul nord-estic al Buteniului (Maierişte). 
Depăşită şi total inadecvată pentru prima jumătate a secolului XX, informaţia cartografică 
desprinsă destul de aproximativ din documente mai vechi, se transformă într-o mărturie, pe 
cât de neaşteptată, pe atât de solidă, în favoarea existenţei vechiului cimitir medieval. 
(Harta Tribunalului Zărand, executată de Direcţiunea Cărţilor Funciare şi a Cadastrelor din 
Ministerul de Justiţie, Bucureşti, 1941 - C.M.B.).
192 Informaţiile erau şi încă mai sunt prezente în memoria unor localnici, care au copilărit în 
apropierea locului numit Maierişte: Ioan Mărcuţ, Ilie Luştrea ş.a.
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rostuită de-a lungul anilor, de ţăranii din Bucin, la Maierişte. Locul, ajuns 
între timp o „peninsulă” mărginaşă, se bucurase vreme îndelungată de 
consideraţia cuvenită unui adevărat „Centru al Lumii”, în şi prin care 
locuitorii satului din apropiere comunicau cu Cerul. Aici trebuie să căutăm

prima alcătuire a cătunului Bucin din vremea 
+ ' hrisoavelor medievale, când totul se rezuma

doar la câteva case. însăşi cuvântul Maierişte 
(Măerişte) ne conduce prin semnificaţia lui, 
echivalentă cu o „mică gospodărie (ţărăneas
că)”193 sau „câteva case şi colibi”194, către a - 
celaşi început, pe care sătenii l-au imortalizat 
în limbaj*.

Sacralitatea pământului de la Maie- 
ţti rişte i-a impresionat şi pe turci, determi- 
3 nându-i să-şi ridice acolo (mărturiseşte 
m tradiţia), probabil pe la sfârşitul veacului 

XVI, o giamie (biserică de rang inferior), 
V necesară soldaţilor cantonaţi la Topinci, cum 
m apucaseră ei să numească aşezarea.
$ Modestă dar binefăcătoare, biserica

şg

localnicilor, înconjurată de cimitir şi de sat, 
adeverea prin toate aspectele sale (dimen
siune, material de construcţie ş.a.) moda 
timpului, perpetuată pe Valea de Mijloc a 
Crişului Alb până după 1925, când multe 
sate

1770. Tisa (Hălmagiu). 
Biserică de lemn cu hramul 

„Sf. Ap. Petru şi Pavel”. (Din 
Coriolan Petranu). (55 în judeţul Arad) 

biserici de lemn195.
Pe tumul celei Vechi de la Maierişte se găsea o cruce prelucrată 

manual, prin lovituri de ciocan, dintr-o bandă metalică poleită cu aur. în 
clopotniţă fusese montat la 1790 un clopot (poate în locul altuia mai mic,

mai aveau încă

193 Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina Zgraon, Dicţionarul limbii 
române literare vechi (1640-1780). Termeni regionali, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1987, p.174.
194 Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei, 
Bucureşti, 1933, p.38.
* Nici sensul de „rusticum praedium”, „moşie feudală” sau „alodiu” al noţiunii „măerişte”, 
„măerişte” nu le-a fost probabil străin, acesta intervenind cândva, prin suprapunere, peste 
modestul dar străvechiul cătun românesc: Bucin. De origine germană — vezi săsescul vechi 
„Majer” („Meier”) - cuvântul a dat ungurescul „major”, stând la baza toponimelor „Maier”, 
„Maeru” din nordul ţării. (Nicolae Drăganu, Toponimie şi istorie, Cluj, 1928, p.p.l 15,116).
195 Coriolan Petranu, Bisericile de lemn din judeţul Arad, Sibiu, 1927, harta celor 55 de 
biserici de lemn existente în anul 1925.
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dacă nu era cumva primul) inscripţionat în chirilice pe 
cercul inferior: „Acest clopot este făcut pe sama sfintei 
biserici din Buten 1790” (d.86). Altarul adăpostea .
antimis reprezentând punerea în mormânt a Mântu- :r-; 
itorului, scenă complexă încadrată de o secvenţă 
explicativă (în greceşte), care surprinde, printre altele, 
momentul sfinţirii preţiosului obiect de cult: 1733, 
martie. Din păcate, pisania, foarte lămuritoare pentru 
istoria unei biserici, este ilizibilă. '

'i
■

un

Douăsprezece cărţi bisericeşti (în realitate poate t • 
mai multe) imprimate între 1729 şi 1786 la Râmnic,

Bucureşti şi Blaj, între
geau zestrea spirituală a 
Bisericii Vechi (d.86), 
demonstrând prezenţa u- 
nor tendinţe intelectuale 
bazate pe schimburile 
culturale dintre provin-

Secolul XVIII. 
Crucea Bisericii 
Vechi din Bucin 

(lungimea braţului 
vertical: 3m., lun
gimea celui ori

zontal: l,5m., lăţi
mea plăcii meta
lice: 7cm., grosi

mea ei: l,5cm. (C.
B.O.B.).

. of.-.-icA.: i.i£;:îeti 
ulrccii.ur>.iîu (E.\ I

O’**'

^r> I I '"fi,----
L^w> ,"-rir-vr -

■'*»**♦> f*/y SSseyr~y;yy.

y- y'yy V/

Cil.
,1 După obţinerea 

unui loc mai central
pentru o biserică nouă, Maieriştea îşi pierde 
vocaţia sacră şi devine un teren obişnuit, 
patronat şi folosit de primărie în interesul 
comunei196. Apelativul „Frăgărie”, întrebu- 
inţat de părintele Bodea, semnalează o 

■ plantaţie de ffăgari (duzi) încropită aici în 
secolul XDC (d.86), pentru ca ulterior (de prin 
1909) intravilanul să fie arendat în beneficiul 
Spitalului Public din localitate197. Construirea 
Dispensarului veterinar, în 1962, pe o parte a

1907. Pagină din Cronica 
preotului Iuliu Bodea, în care 
sunt descrise obiectele de cult 
existente în Biserica Veche din 

Buten. (d.86). (A.E.O.R.A.).

parcelei, îi schimbă radical menirea şi destinaţia198.
Biserica Veche a concentrat în jurul său, încă de pe vremea primei 

atestări documentare, trei parohii locale deservite de tot atâţia preoţi, 
întrucât, primele documente îi consemnează doar aluziv şi întâmplător, orice

196 O.C.O.T. Arad, Registrul cadastral/1909, nr. parcelei 315,316; idem, Registrul 
cadastral/1939, nr. parcelei 315,316.
197 Idem; A.P.B., fond 1931, dosar nr.30, act nr.891, 21 octombrie 1931, f.91; fond 1933, 
dosar nr.30, act nr.662, 7 septembrie 1933, f.79; idem, act nr.845, 4 noiembrie 1933, f.97; 
fond 1939, dosar nr.30, act nr. 1.248, 8 iulie 1939, f. 126.
198 A.P.B., dosar nr.277/1962 (nenumerotat).

109



pretenţie de rememorare integrală a tuturor numelor (despre biografii, nici 
să nu mai vorbim) se dovedeşte lipsită de sens. Iuon, Toma şi Gyurka au 
fost probabil preoţi (primii despre care avem ştire), deoarece apar în 
conscripţia de la 1746 însoţiţi de atributul „Popa” (d.31; c.38). Cu siguranţă, 
Lazăr, Ieremie şi Georgiu (toţi Popovici, adică acelaşi „Popa sârbizat) 
slujeau la Buttyin în 1755 (c.38). Pe leremia şi pe Lazăr (originari din 
Buttyin) îi găsim tot acolo şi în 1767 (ultimul fără parohie), alături de loan 
(născut la Roşia) şi de Petru (născut la Revetiş), purtând acelaşi însemn 
sârbizat „Popovici” (c.38). Situaţia se limpezeşte către sfârşitul secolului 
prin triada loan Popovici (1791-1810), loan Iovici (1791-1810) şi Gavril 
Bucatoş (1791-1823), cât de cât mai bine conturată (c.38). La fel de săracă 
este şi lista protopopilor, care începe abia în 1783 cu Gavril Bucatoş, 
numele predecesorilor săi pierzându-se, după câte se pare, pentru totdeauna. 
Nici despre el nu ştim prea multe (data şi locul naşterii, idem ale morţii ş.a.), 
documentele catadixind s* 
să-l pomenească numai h 
din 1766 ca preot la 
Hodiş1", unde funcţiona 
împreună cu fratele său HlfeMh 
Ignaţie. în 1783 (poate | *'
puţin mai devreme) devi- | 
ne protopop al Buttyin- p 
ului (c.45), după cum | 
rezultă din corespondenţa E 
Sfinţiei Sale (prima scri
soare păstrată în arhive
este datată la 14 iunie 17 83)200 cu episcopul Aradului, sârbul Petru Petrovici 
(1781-1786). Trăieşte din plin preludiul şi apogeul răscoalei lui Horia, 
comentându-le cu firească emoţie în alte două scrisori, expediate în 10 
martie201 şi în 4 noiembrie (d.48) 1784 pe adresa aceluiaşi episcop. Vara iui 
1787 îl găseşte pregătit să declanşeze lupta cu autorităţile pentru construirea 
unei biserici pe măsura Buttyin-ului, unde va deveni preot doar în 1791202. 
Intransigenţa şi mai ales tonul replicilor sale încep să deranjeze, oficialii 
procopsindu-1 în timpul răscoalei de la 1784 cu eticheta de „incitator”,

:-r

Js*.

.* '— '-sr
•... ..r/rÂ

mmiii lUpt-
jhi.Ţbi•.

Vedere actuală a intravilanului de la Maierişte. (C.A.).

199 Eduard I. Găvănescu, Mărturii româneşti din eparhia Aradului în veacul al XVIII-lea, 
Arad, 1940, p.p. 14,29,50; I. D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente, p.299, document 
nr. 131.

Eduard I. Găvănescu, op.cifc, p.p. 14,15, document nr.Vl.
201 Idem, p.p.23,24, document nr.XIII.

Vasile Popeangă, Mărturii... 1784-1918, p.46, document nr.6.
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acuzaţie repusă pe tapet (probabil şi din alte motive)* la 20 februarie 1807 
(c.46). Aşa stând lucrurile, nu ştim cât adevăr cuprindeau vorbele iscate 
după 1786, despre obiceiul său de a percepe mită (bani şi produse) pentru 
diferite servicii oficiale (recomandări, calificative, transferări ş.a.) acordate 
colegilor din protopopiat203. O fi avut şi păcate (devine subiectiv şi pătimaş 
atunci când îşi urmăreşte propriile interese, instalându-şi fără menajamente 
fratele - preotul Ignaţie - la Cuied, în dauna titularului acestei parohii, 
preotul Arsenie, rămas pe drumuri după transferul eşuat în comuna Secaş) 
însă, dincolo de cele, uneori, prea omeneşti (reflectate în corespondenţa 
protopopului şi a colegilor săi cu episcopul)205, numele său va rămâne legat 
de ridicarea Bisericii Medii pe care o sfinţeşte în anul 1802 (c.37). Depune 
„armele” protopopeşti în 1811, continuând însă lupta cu cele preoţeşti până 
la 1823 (c.45,c.38).

Aşadar, preoţi şi protopopi ţărani, împărtăşind soarta iobăgiei alături 
de consătenii din rândul cărora izvorâseră, modest şi fugar instruiţi pe la 
curţile episcopilor sau ale unor confraţi mai bătrâni, cu nimic deasupra vieţii 
materiale a majorităţii enoriaşilor, în ciuda „stolarului” (plata în bani şi 
produse) primit de la obşte şi a unor scutiri materiale destul de rar împlinite, 
păstoreau satele şi târgurile româneşti, ostoindu-le sub acoperişurile 
bisericilor de lemn foamea de adevăr şi eternitate. In aşezările unde 
parohiile erau vacante, oamenii zăboveau la umbra obiceiurilor străvechi 
născute din melancolia unor zei decedaţi : „Mirii şi miresele - scria în 1870

204

Cu siguranţă i-au fost înregistrate şi contabilizate atitudinile critice faţă de abuzurile 
demnitarilor. Documentele păstrează plângerea concepută de protopop la 2 ianuarie 1791 în 
numele butincenilor şi al enoriaşilor din satele învecinate împotriva solgăbirăului Bartoş de 
la Ineu, care sfidând obiceiurile şi tihna Anului Nou, „au mânat iagării şi haiducii domniei 
lui în ziua praznicului şi au luat oamenii toţi cu puştile şi i-au dus în pădure după vânat, din 
Luguzău, din Camna, din Iercoşeni... şi două zile i-au ţinut în pădure, şi la urbariu în toate 
duminicile nu aleg, nici după noul călindar nu se uită. Acuma iară au oprit să nu umble 
colindătorii cu duba şi cu ţurca şi solgobiraiele şi comisarăşii i-au slobozit să umble luând 
mită de la ei bag samă şi în ziua de Anul Nou tot jucând ţurca au umblat că altcând n-au 
putut... că oamenii mai rău se tem de solgobiraie decât de împărat că acesta nu-i pune pe 
diepeşişi să-i bată, dar ei dau de bătut şi de ei se tem.” (A.E.O.R.A., pachet 1/1789, 
documentul din 2 ianuarie 1791; cf. Florian Dudaş, Cronică haiducească - Lotrii 
Zărandului, Magazin istoric, nr.3, 1973, p.76; idem, Zărandul, chipuri şi fapte din trecut, 
Ed. Albatros, Bucureşti, 1981, p.p.98,99).

Cornelia C. Bodea, Moise Nicoară (1784-1861), partea I-a (- 1825), Diecezana, Arad, 
1943, p.p.47-51.

Eduard I. Găvănescu, op.cit., p.p.23,24 document nr.XIII; cf. Pavel Vesa, Atitudine şi 
comportament la clerul arădean în veacul al XVIII-lea, Aradul Cultural, iunie, 1998, p.p.27-

205 Eduard I. Găvănescu, op.cit., documentele nr.VI,VII,XIII,XV,XVI,XIX,XXVI,LI şi 
LVIII, care reproduc cele nouă scrisori ale protopopului Gavril Bucatoş.
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204

29.

111



preotul Partheniu Gruescu - se cununau fără preoţi, întorcându-se simplu pre 
după un măr dulce (văratec - n.n.) din carele mireasa ţinea o creangă, pre 
care mirele prin o dătătură de cuţit o ciuntă. După aceea se învălea (îşi 
punea basmaua - n.n.) şi se socoteau cununaţi (...). Morţii se îngropau fără 
de preoţi; de acolo a rămas datina celor şapte gropaşi, cari aveau a depune 
jurământ înaintea autorităţilor despre cel răposat, ca aşa să fie şters dela 
prestaţiunile urbariale şi dela cele de ţară”206.

O uşoară schimbare la faţă a cinului preoţesc se va produce de-abia 
după înfiinţarea Institutului Teologic Ortodox-Român la Arad în 1821, viaţa 
ecleziastică păstrându-şi însă şi pe mai departe rusticitatea sănătoasă 
înconjurată de farmec.

Drumul către Biserica Medie (azi Casa Culturală) a fost deschis în 
august 1787 de protopopul Gavril Bucatoş, investit de Dumnezeu şi de 
credincioşi să lupte pentru o nouă biserică, necesară comunei care dobândise 
în decursul anilor aspectul şi atribuţiile unui târg (oppidum) sau orăşel de 
câmpie (mezovâros), cum i se mai spunea în 
cancelariile medievale. Cu toate că sistematizarea 
încă nu începuse, localitatea îşi triplase populaţia pe 
parcursul veacului XVIII (de la 110 familii la peste 
300 - d.55), ai căror membri nu se mai mulţumeau 
doar cu o bisericuţă de lemn, rămasă undeva la 
marginea satului. Drept urmare, protopopul trece la 
fapte adresând comitatului în 2 august 1787 o 
cerere pentru teren. La început lucrurile se 
desfăşoară nesperat de bine, directorul de stat din 
Oradea, Klobusiczky Antal, împutemicindu-1 în 
toamna aceluiaşi an (octombrie) pe inginerul,
Sziillo Jozsef, să stabilească suprafaţa revendicată 
(c. 19; c.46). Ortodocşii încep să-şi vadă visul cu 
ochii, terenul atribuit (cât o gospodărie - poartă - 
iobăgească) aflându-se într-o poziţie centrală, 
denumită puţin mai târziu Piaţa Veche. Paşii 
următori vor fi făcuţi însă mult mai greu, proiectul 
noii biserici fiind aprobat de guvern de-abia în 14 
octombrie 1794, iar construirea ei, susţinută financiar şi material doar de

i
ii

KM»:*.; mifv r».»*r.

1802. Biserica Medie 
din Kdrosbokeny 
(Buttyin). (Vedere 

editată în anul 1911).I
(C.A.).

1;

.!
i

206 Partheniu Gruescu, Ierarhia şi naţiunea română în suferinţele ei seculare şi martiriul lui 
Moise Nicoară, Albina (Pesta), 1870, nr. 107-111.
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enoriaşi, va mai necesita încă 8 ani de trudă şi sacrificiu (c.46). Bucuria 
sfinţirii trăită alături de acelaşi protopop - Gavril Bucatoş - în anul 1802 le

va răsplăti pe deplin tena
citatea şi efortul, credin- 
cioşii de rit răsăritean din 
Buttyin putându-se mân
dri cu una dintre cele mai 
frumoase biserici din co- 
mitat (c.37). Avea pereţi 

piatră, tumul (iniţial) 
de lemn acoperit cu

Hâ®SÎa*

■rityn- I f
& ••

Kt,mp

şindrilă, era plină de 
icoane şi de picturi murale 
înfăţişând patimile lui 
Isus, chipul celor 4 evan- 
ghelişti, imaginea simbo
lică (în formă de porum

bel) a Duhului Sfânt şi figurile unor arhierei, utiliza peste 30 de cărţi sfinte, 
urmărea şi nota în matricole situaţia botezaţilor şi a răposaţilor începând cu 
anul 1800, iar din 1803 şi celebrarea cununiilor, adăpostea în apropierea 
fundamentului mormintele (criptele) preoţilor şi protopopilor, (d.86), cu 
toate că cimitirul fusese mutat în afara comunei la bifurcaţia către Cuied şi 
Bârsa. Crucea din vâr-

mmi

1802. Biserica Medie. (Fotografie realizată în anul 
1925). (C.A.).

ful turnului, clopotul 
mic, antimisul şi o parte 
dintre cărţi veneau de la 
Biserica Veche. Restul 
utilităţilor fuseseră pro
curate înainte de sfin
ţire sau ulterior - ico
nostasul, sculptat de 
Ioan Novacovici în 
1809207, chivotul, tro
nul Mântuitorului şi al 
Maicii Domnului, două 
sfeşnice cu trei lumâ
nări, lucrate de aceeaşi mână208, clopotul mare în 1815, cel mijlociu în 1821 
(ambele fiind turnate la Timişoara), tumul de cărămidă acoperit cu şindrilă

1802 şi 1833. Două elemente ale complexului 
instituţional ortodox din Buttyin: Biserica Medie şi 
Şcoala Confesională (Vedere tipărită de Sferdian & 

Mişca, Buttyin, 1914). (C.A.).

207 Teodor Baba, op.cit., fasc.II, f.178.
208 Idem.
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Pnn l$40 iar cu tablă în 1S72, gardul de tingi în 1861, apoi din leaţun, 
'irnenajarea cu piatră a pârâului din spatele bisericii în 1900, renovarea şi 
asfinţirea 1902 — dovedind respectul sătenilor pentru valorile creştine

(d.S6). Din păcate, clopotele, confecţionate In 
Timişoara în prezenţa mai multor ţărani din Buttyin, 
care au aruncat bani de argint (cei mai mulţi 
Bogdan Ou) în materialul topit pentru a-i mări 
sonoritatea, realizând şi transportul preţioaselor 
obiecte până în sat cu mijloacele de atunci (carul cu 
boi - d_S6X au fost rechiziţionate şi topite în timpul 
primului război mondial. După câteva decenii în 
apropierea sfanţului lăcaş vor fi construite şcoala 
confesională (IS33), casa parohială (o clădire 
mică pe locul celei de azi) şi casa protopopească, în 
tăia căreia (acum piaţa de alimente) protopopii 
întreţineau o grădină frumoasă, devenită celebră pe 

tui Fîorian Roxin pentru căprioarele 
adăpostite în ea. îşi făcuse astfel apariţia un adevărat complex instituţional, 
memt să ocrotească visa spirituală din localităţile afiliate (preţ de aproape 
două veacuri) la poxopopiaml şi Ia inspectoratul şcolar, îndătinate sub 
acoperişul BaQyBHzkL

Succesiunea preoţilor m ceie trei parohii locale (c.38) poate fi 
ţădupă amil 1S00. informaţiile revărsându-se tot 

şi asupra protopcpîamlui. Apare în scripte (începuturile 
ar acaret)• hz. 6 aprilie 1755, promovându-şi autoritatea 

peste SS & comune. 40 de feerici şi 52 de parohii, care totalizau 1.997 de 
case. Cu eoage că ce£
OU a 53SC cccserrrnaE (434)l fe iunie 1767 îl găsim restructurat (datorită 
creştem numărului la doar 21 de parohii şi 33 de preoţi,
oi'~' ~r.Tnrir>-; * ~ ~

S1GIL. OFtC. 
PAROCHLA1. G R. 

ORT. ROMÂN DEN 
BITmx (BUTEKIX

CAJăJVl

mai

vremea

urmărită cu destulă uşuri
rrrrri mzădurtCT
riîndii-i insă mul

_are din Eparhie, numele conducătorului său

«primul protopop cunoscut între 1783- 
ISIIŢl fiaafeaă el £6 snscrie Î7S5» înregistrează 28 de biserici şi 36 de 
crecd 5c±r iesrist pawfnp, la 20 mai 1793, instituţia coordona

am -TEPTăr de 5S 2 capelani şi 6 diaconi, stăpâni peste
scSsae cskr IS-2 IS armaL Bwri in 3.047 de casc (d.53).

~ ;t ricsruml aessnâm protopopului Ioan Popovici (1S11-1825
-S-9 - condus de primul episcop 

a£ AraioM- îiascr luirâft precrpopiaiul cuprindea (potrivit datelor din 
LSLZf şea. 22-&G ^-’eE 36 preoţi. 2 capelani şi 6 diaconi*'0!

grrgR-TTI&; — român

?
3* 0 0 waU, p.530, document nr.246.;

;
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între 1825-1835 destinele protopopiatului vor fi ocrotite de Teodor 
Popovici (c.45), nevoit să înfrunte ofensiva de convertire la greco-catolicism 
declanşată în primăvara lui 1834 de Samuil Vulcan, „episcopul catolic de rit 
grecesc”, după tenninologia mai veche, respectiv greco-cătolic, din Oradea- 
Mare. Susţinut de oficialii maghiari, prelatul bihorean bântuie prin satele de 
pe Valea de Mijloc a Crişului Alb cu promisiuni (băneşti, reducerea 
prestaţiilor iobăgeşti, desfinţarea iobăgiei), împletite cu ameninţări (privarea 
de pământ şi alungarea îndărătnicilor), izbutind să convingă (la Bocsig, 
Cărând, Buhani, Nădălbeşti, Igneşti, Minead, Sălăgeni, Govojdia, Berindia, 
Revetiş, Roşia, Miniş) câteva familii, poate mai naive (posibil oscilante), 
dovadă că după trecerea valului unele se vor dezmetici reintegrându-se în 
familia ortodocşilor210.

Contrastant şi demn, Buttyin-ul îi pregăteşte oaspetelui nepoftit o 
surpriză de proporţii: îndemnaţi de primar (solgăbirăul Vancu), de preoţi şi 
de protopop, credincioşii ortodocşi încuie biserica şi ascund cheile, 
obligându-1 pe vajnicul orădean să poposească la romano-catolici211. Riposta 
ungurimii ofensate nu se lasă prea mult aşteptată. în ziua de Paşte (1834) 
notarul din Buttyin, Horchi Istvân, se postează în faţa Bisericii Ortodoxe 
dezlănţuind un atac verbal furibund împotriva credincioşilor, care după 
slujba religioasă dădeau să se îndrepte spre casă:
„Curvească dracu cu voi români şi legea voastră 
şi cu popii şi vlădicii şi mitropolitu vost, 
osândească Dumnezeu pe voi români spurcaţi şi % 
legea voastră, câini şi lotrii” (d.62). Ura notarului ; 
se revarsă şi asupra protopopului Teodor 
Popovici, capul răutăţilor în concepţia oficialilor 
maghiari, dornici să-l interneze între zidurile 
temniţei din Muncaci. Peste câteva zile 
năbădăiosul Horchi recidivează, utilizând o

. - m
■%

o

tactică la fel de ilegală, dar mai puţin 
zgomotoasă. Convoacă în biroul său locuitori -C;
ortodocşi din Buttyin şi din Bârsa, le trece 
numele pe o listă şi, mai cu binele, mai cu răul, îi 
somează să accepte unirea cu Roma (d.60). Nu 
reuşeşte nici de această dată să clintească voinţa 
valahilor, în schimb se alege cu o suită de reacţii pe măsura faptelor sale. 
Consistoriul Episcopiei trimite la Buttyin (3 mai 1834) o delegaţie 
(profesorii de teologie Gherasim Raţ, Gavril Giulani şi vicenotarul Dimitrie

Sirnion Moţ, Biserica 
Medie, ulei, 50x60 cm. 

(C. B.O.B.).

Gheorghe Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, Tipografia Diecezană, 
Arad, 1935, p.p. 153-256; Biserica şi Şcoala (Arad), 8/21 februarie 1904, nr.6, p.p.45-47.
2,1 Idem, ibidem.
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Vlaicovici) pentru a constata silnicia212; mitropolitul Ştefan Stratimirovici 
din Carloviţ adesează împăratului două memorii (11/23 mai şi iunie 1834) în 
care îl apără pe protopopul Teodor Popovici şi cere arestarea notarului 
(d.61); inspectorul şcolar Piispoky Jânos prezintă incidentul (10/22
1834) prim vicecomitelui arădean (d.60); opt credincioşi din Buttyin 
(Luştrea Ioan, Brânda Simeon, Lucaci Todor, Dan Constantin, Comea 
Nicolae, Zimbran Iuon, Lupei Andrei şi Farcaş Mihai susţinuţi de nobilul 
ungur Dezso Mihâly) informează Episcopia (15/27 aprilie 1835) despre cele 
întâmplate, patru dintre semnatari confîrmându-şi spusele (19 iunie/1 iulie
1835) în catedrala din Arad prin jurământ pe sfânta Evanghelie (d.62). Nu 
ştim dacă şi cum a fost pedepsit vinovatul. Notabilă rămâne atitudinea 
promptă şi unanimă împotriva fanatismului.

îi urmează Gavril Giulani născut prin 1790213. Iniţial ocupă funcţia 
de capelan în Curtici, ulterior pe aceea de paroh; 1818-1819 pleacă la Pesta 
pentru studii universitare214; 1822-1835 profesor la proaspătul Institut 
Teologic Ortodox-Român din Arad; 1826 asesor consistorial; 1835-1851 
protopop al Buttyin-ului (c.45); 13 martie 1844 finalizează conscrierea 
protopopiatului care cuprindea 29 de parohii (d.66); 1852 moare şi lasă în 
urmă o bibliotecă bogată, specifică intelectualilor consacraţi215.

începutul mandatului său este marcat de un eveniment filantropic 
deosebit. Butinceanul rătăcitor prin lume, Simeon Iosif Popovici Paffy, 
donează comunităţii ortodoxe din satul natal toată averea în valoare de 4.600 
florini de argint. Doar bătrânii îşi mai aminteau câte ceva despre tânărul 
Simeon, venit pe lume la Buttyin prin 1750 ca fiu al haiducului domenial 
(jandarmului) Teodor Popa, cu rădăcini în Slavonia turcească, unde 
strămoşul său, Ioan Francisc Popovici, fusese proprietarul comunei 
Popovici. De origine nobilă, (familia îl revendica şi pe George Popovici, 
ducele cetăţii prezidiare Camotin) Simeon urmează şcoala elementară din 
Buttyin, pleacă la Arad (pe la 17 ani) datorită neînţelegerilor cu mama 
vitregă, se înrolează în armată şi avansează până la gradul de căpitan cezaro- 
crăiesc în renumitul regiment palatinal de călăreţi nr.12, devine judecătorul 
cauzelor milităreşti, jude emerit îndreptător al cetăţii libere Carlopago de la 
Adriatica, căpitanul portului aceleiaşi cetăţi, combatant (1813) împotriva lui 
Napoleon, înfiinţează (1818) şi conduce la Buda o şcoală elementară mixtă, 
cu predarea în maghiară şi germană, pentru copiii militarilor invalizi, este

mai

t 2,2 Gheorghe Ciuhandu, idem, p. 139.
213 Mircea Păcurariu, învăţământul teologic la Arad, în volumul Episcopia Aradului. Istorie. 
Viaţă culturală. Monumente de artă, Arad, 1989, p. 153.
214 V. Popeangă, Un secol de activitate... 1721-1821, Arad, 1974, p.125.
215 Teodor Botiş, Istoria Şcoalei Normale (Preparandiei) şi a Institutului Teologic Ortodox- 
Român din Arad, Arad, 1922, p.p.523,526,574,643,652,653.
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numit comite suprem al Aradului (probabil în perioada 23 iulie 1821 - 8 
aprilie 1823), i se atribuie medaliile Ordinul cezaro-regesc al coroanei de 
aur clasa a Il-a şi Crucea dublă de aur a custozilor sfanţului mormânt din 
Ierusalim216.

La 5 mai 1839 îşi definitivează testamentul în Palatul cezaro-regesc 
a al militarilor invalizi din Buda, prin care lasă 
1 (după moartea surorii sale vitrege, Carolina 
1 Decken) toată agoniseala lui de 4.600 fl. de 

§i| argint drept fundaţiune pentru educarea•SşSî.;

BHw.. a©

swsa
-• :r;!îS

IU tinerilor butinceni din familia preoţească 
Hi ortodoxă Popa, sau a oricărui alt copil

merituos, bursa (stipendiul) reprezentând 60 
fl. de argint pe an în timpul studiilor 
elementare şi 120 fl. de argint pe an la 
şcolile superioare, până când bursierul se va 
sfinţi ca preot. Mai donează 40 de fl. pe an 
celui mai bâtrân preot ortodox din Buttyin, 
care va predica învăţătura creştină copiilor 
orfani din parohia sa, 30 de fl. pe an 
spitalului din localitate şi 10 fl. pe an 
învăţătorului de la şcoala primară217.

După moartea Carolinei Decken 
(1846) fundaţia Paffy devine reală şi efectivă (1852), sub atenta oblăduire a 
Episcopiei Ortodoxe Române din Arad. în 1869 se înfiinţează o nouă bursă 
(400 fl. pe an) pentru tinerii dornici să urmeze cursurile Institutului 
Pedagogico-Teologic, destinat învăţătorilor218. Capitalul ei tot mai rodnic 
(8.307 fl. în 1866219, 12.101 fl. şi 55 cr. în 1876, 13.654 fl. şi 68 cr în 
1881221, 15.028 fl. şi 40 cr. în 1893222, 33.377, 44 coroane în 1903 
36.244,06 cor. în 1913224, 27.139,89 lei în 1924225, 30.236 lei în 1933 ,

Simeon Iosif Popovici Paffy. 
(Din Gheorghe Ciuhandu).

2.6 Petru E. Papp, Notite despre viaţa lui Simion Iosif Popovici Paffy, Biserica şi Şcoala, 19 
decembrie 1904/(1 ianuarie 1905), nr.51, p.411; idem, 26 decembrie 1904/(8 ianuarie 
1905), nr.52, p.p.421,422; ibidem, 2/15 ianuarie 1905, nr.l, p.7.
2.7 Ibidem, 9/22 ianuarie 1905, nr.2, p.p.17,18.

Ibidem, 16/29 ianuarie 1905, nr.3, p.p.23,24.
2,9 Ibidem.

Ibidem, 1/13 mai 1877, nr.14, p.107.
221 Ibidem, 30 mai/l 1 iunie 1882, nr.22, p.237.
222 Ibidem, 23 aprilie/(5 mai) 1895 nr.17, p.131.
223 Ibidem, 18 aprilie/(l mai) 1904, nr.16, p.134.
224 Ibidem, 27 aprilie/(10 mai) 1914, nr.17, p. 133.
225 Ibidem, 14 iunie 1925, nr.24, p.3.

A.E.O.R.A. Colecţia fonduri, fondul Paffy/1933, f.3.

218

220
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10.082 lei în 1934227, 10.219 lei în 1935228, 10.307 lei în 193 7229) a 
schimbat viaţa multor tineri (c.68) până prin 1934, când regresul economic 
mondial şi naţional i-au diminuat valoarea, măsurile de „expropiere“ sau de 
„conversiune” afectându-i menirea filantropică şi culturală230. în felul 
acesta, prima fundaţie românească din comitat231 îşi încetează activitatea.

Plăcerea lui Teodor Bucatoş de a face însemnări autobiografice pe 
cărţile bisericeşti ne ajută să-i cunoaştem (parţial) viaţa şi activitatea. S-a 
născut la 17 aprilie 1805, este hirotonisit ca preot în 25 martie 1825 de 
episcopul Iosif Putnic232, din 1831 devine „namestnic şi 
asesor consistorial233, în 23 iulie 1850 participă la A 
şedinţa Sinodului eparhial234, administrează protopo- /£ 
piatul între 1852-1855, care la începutul mandatului său 
(26 octombrie 1852) cuprindea 26 de parohii (d.69), 
cumpără cu 8 florini biblioteca înaintaşului său (Gavril 
Giulani) „ca să nu ajungă în măni străine” şi o donează 
Institutului Teologic din Arad „spre procopsirea 
tinerilor în ştiinţă”235, moare în 1892 (ca preot în 
Buttyin) la vârsta de 87 de ani.

Două statistici încadrează activitatea (1855- 
1864) protopopului Gheorghe Popescu (c.45). Prima, 
finalizată la 30 septembrie 1858, vorbeşte despre 28 
„comunităţi şi filiale41, deservite de 33 preoţi, 
frecventate de 21.924 credincioşi236. A doua (23 septembrie 1864), 
consemnează în cadrul protopopiatului 25 de parohii (d.71).

Următorii patru ani (1864-1868) protopopiatul a fost condus de Ioan 
Muntean (c.45).

7Î>

11AL.

SIGILULU 
SCAUNULUI 

PROTOPRESBI- 
TERALU A 

TRACTULUI 
BUTENILORU. 

(A.S.A.).

227 Idem/l934, f.3.
228 Ibidem/1935, f.3.

Ibidem/1937, f.2.
230 Biserica şi Şcoala, 19 septembrie 1937, nr.38, p.324.
“3l Idem, 22 ianuarie/3 februarie 1884, nr.4, p.p.30,31; ibidem, 6/19 ianuarie 1902, nr.l, 
p.3; cf. Fundaţiunile din diecesa Aradului pentru ajutorarea tineretului la şcoli medie şi 
superioare, vol.I, Arad, 1895, p.p. 10-12.

Teodor Bucatoş, însemnare autobiografică pe filele unui exemplar din Alfavita sufle
tească, Sibiu, 1803, remarcată de Pavel Vesa în Sate, biserici, preoţi şi protopopi din Ţara 
Zarandului, mss. dactilo., Dieci, 1994, f.37 (în posesia autorului P.V.).
233 Pavel Vesa, mss.cit., f.37.
234 Gh. Liţiu, Românii arădeni în frământările anilor 1849-1850, p.52.
235 Teodor Botiş, op.cit, p.643.
236 Vasile Popeangă, Mărturii... 1784-1918, p. 136, document nr.90.

229

|

118

iJRi



Succesorul său, protopopul Andrei Aurel Machi (1868-1874), îşi 
exercită autoritatea (potrivit datelor din 21 februarie 1869) peste 28 de 
parohii (d.72).

Ultimul sfert al veacului va fi dominat cu prisosinţă de personalitatea
protopopului Constantin Gurban. 
Născut la Buttyin (20 mai 1845) în 
familia preotului (1841-1898) Ioan 
Gurban, urmează şcoala primară în 

MiAl- satul natal, studiile secundare la
Oradea-Mare şi Arad237, împlinindu- 
se intelectual şi profesional în cadrul

ii'miqlii Irjjrv'l'i, câni: ro<[uu<Iti t!*' KTV*-i Kfcfo.U \ iHti*- InStltUtUlUl ' 1'e010gl C C9rtOdOX—
du; juip >lr Jirim.l'vr.1 4 învii, a ini|H|if « « billun', ipi.iliturinluiA . . n/n

.luifţ: mu«^•inhi*o»inviueibuu«ic «l-domi»««ic vr.hi»laiiiutti.><• t.|tîu*- Român din Amd, promotiâ. 1 868”69
twtii |,«u Ic/rtluV (Li ’tfCiteuIllIl' »ul>lill“-. .!■• »Ui i nilili. • l“.ui |U..liit'l u • ■) ” >

(c.61), unde încă din anul al doilea
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Pune bazele Societăţii de lectură a
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bibliotecar, înfiinţează (în anul trei
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(bilunară) tipărită la Arad în limba 
'j română „SPERANTIA” cu nr.l la

•* 1/13 februarie 1869, apare în fruntea
: i cartuşului redacţional până la 1/13

octombrie 1869 sub numele

Np. 1.Ar.ulu. Anulii L

iŞPMATLL
'li. Foiu Utcniriu-biscrifosiiu , 

Organui)/ ijetlatei de ieclura a toologiloru rpmai
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1869. Sperantia. Foia literaria - 
bisericesca. Organulu societatei de 

lectura a teologiloru romani din Aradu, 
nr.l, l/13 Februariu, 1869. (Biblioteca 

Academiei Române).

Constante Gurbanu. Ajunsă în mâna 
lui Eminescu, revista îl va determina 
să scrie că „e mai mult decât a 
crezut„238

237 Teodor Botiş, op.cit., p.654.
238 Melente Nica, în Arad, Monografia oraşului de la începuturi până în 1989, Arad, 1999, 
p.376; cf. (referitor la „Sperantia”), Teodor Botiş, op.cit., p.p.613 şi următoarele; V. 
Popeangă, E. Găvănescu, V. Ţârcovnicu, Preparandia din Arad, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1964, p.23; Vasile Popeangă, Presa pedagogică din Transilvania 
(1860-1918), Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1966, p.100, nota nr.l; IulianNegrilă, 
Presa literară românească arădeană şi Marea Unire, Arad, 1993, p.p.181,182; Ed. I. 
Găvănescu, începuturile ziaristicei româneşti arădene, I, Aradul, 25 ianuarie 1931, nr.ll, 
p.7; Gh. Ciuhandu, începuturile publicisticei bisericeşti, Biserica şi Şcoala, 6 iunie 1937, 
nr.23, p.202; idem, 13 iunie 1937, nr.24, p.208; E. I. E. Naghiu, Primele reviste bisericeşti 
din Arad, Biserica şi Şcoala, 26 mai 1940, nr.22, p. 186.
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După absolvire, tânărul preot nu-şi ocupă parohia ci rămâne profesor 
suplinitor (1869-1871) la Institutul Teologic Diecezan. în 1871 pleacă la 
Boroşineu ca administrator şi ulterior protopop; 
din 1875 îndeplineşte aceeaşi funcţie în tractul 
Buttyin (39 de comune bisericeşti - d.78), până 
în primăvara lui 1898, când revine ca protopop 
la Ienopoleia; 1883-1884 director substitut al 
Institutului Pedagogico-Teologic Diecezan, Ji 
1884 (prima jumătate) redactor la Biserica şi |
Şcoala339.

Membru în Congregaţia comitatului 
Arad unde „a fost cel dintâi care a vorbit româ
neşte”240 şi de două ori deputat în Parlamentul 
maghiar: 1875-1878 cu program naţional din 
partea cercului electoral Buttyin241, respectiv 
1884-1887 cu program liberal guvernamental în 
urma alegerilor din cercul electoral Iosăşel242, 
participă la viaţa parlamentară prin cuvântări 
pertinente referitoare la Universitatea săsească 
(24 martie 1876)243, Arondarea comitatelor (30 mai 1876)244, Bugetul 
Ministerului de Culte şi Instrucţiune Publică (5 februarie 1886), (d.76).

Colaborează toată viaţa la revista Biserica şi Şcoala, care îi 
găzduieşte începând cu nr. 33 din 16/28 august 1881 rubrica permanentă 
„Epistolele unui parochu betranu”245, rotunjită în decembrie 1886 printr-o 
fereastră informativă adiacentă, intitulată „Răspunsu la epistolele parochului

»246

Constantin Gurban, 20 mai
1845-7/20 ianuarie 1906.

(C.B.O.B. şi M.B.).

betranu
Abonat la: Telegraful Român, Luminătoriul, Biserica şi Şcoala, 

Familia, adună oamenii la şcoală duminica după-masa şi de sărbători, 
citindu-le „din gazete şi din alte cărţi folositoare”, fiind „pururea între ei” cu 
„materialu de cetitu bunu şi petricatoriu”, pe care „cei necarturari” îl 
ascultau „cu bagare de sema”247.

239 Teodor Botiş, op.cit., p.p.91,92,535,557,558,654,655.
240 Tribuna (Arad), 14/27 ianuarie 1906, nr.10, p.9.
241 Teodor V. Păcăţean, Cartea de aur, voi.VI, Sibiu, 1910, p.519
242 Idem, voi.VII, Sibiu, 1913, p.207.
243 Ibidem, voi.VI, Sibiu, 1910, p.p.562-564.
244 Ibidem, p.p.569-574.
245 Biserica şi Şcoala, 16/28 august 1881, nr.33, p.257.
246 Idem, 7/19 decembrie 1886, nr.49, p.382.
247 Ibidem, 22 ianuarie/3 februarie 1884, nr.4, p.p.31-32.
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Nu osteneşte să explice contemporanilor că „Mijloculu luminări 
omului nu este, nu pote fi altulu de câtu scol’a”248, deplasându-se fără 
abatere „în fiecare an la Arad cu o ceată de copii buni, aleşi din şcoalele 
protopopiatului său pentru a da examen la preparandie. El îi îmbrăca, cum 
putea, adeseori împrumuta bani ca să poată merge acasă, căci ce avea aduşi 
la Arad îi cheltuia pe elevi. Mergea apoi acasă şi aduna mai de la preotese, 
mai dela dăscăliţe, mai de la creştini buni, fasole, cartofi, orice afla pe la ei 
şi trimitea alumneului”249.

îşi îndeamnă enoriaşii să ridice şcoli, pe care le cercetează 
săptămânal - miercurea şi sâmbăta îngrijindu-se de cărţi, cretă, cerneală, 
lemne, reparaţii, într-o continuă solidaritate cu propriile-i 
tare pruncii şi me ingrijescu de viitoriulu loru”2 .

Militează pentru „o scola a gândirii, o scola in care betrani si tineri 
se invetie a gândi şi a lucra (...) intru inaintarea si ridicarea poporului”251, 
situându-se, astfel, pe linia unui învăţământ modem al cărui ceas încă nu 
bătuse prea bine.

Contrar aşteptărilor, intelectualul Constantin Gurban rămâne legat şi 
de activităţile practice - „asia m’am deprins din tineretie se fiu si 
plugariu”25 stimulând prin faptă şi vorbă hărnicia ţăranilor: „cea mai 
frumosa podoba a unui satu este unu campu bine lucrat”2^3.

Un spirit atât de pătrunzător şi de generos nu putea să abandoneze în 
braţele anonimatului inteligenţa nativă a tânărului Ion Vidu, fiul 
învăţătorului Petru Vidu din Mânerău, mort în 1874. Se va putea invoca, pe 
bună dreptate, prietenia dintre protopop şi învăţător, dar, de aici, până la 
adoptarea copilului de 11 ani în 1874, cu tot ce presupune un asemenea gest 
- ambianţă familială, încurajarea talentului muzical, sprijin material pentru 
terminarea şcolii primare din Buttyin (1877), a Preparandiei din Arad 
(1881), frecventarea paralelă a cursurilor Conservatorului din aceeaşi urbe - 
este, fără doar şi poate, o cale pe care numai cei hărăziţi de Dumnezeu se 
încumetă să păşească254.

Moare la Ineu (7/20 ianuarie 1906), unde va fi înmormântat sub 
privirile îndurerate ale ţăranilor săi din toate satele megieşe (Buteni, 
Mânerău, Bocsig, Răpsig, Mocrea, Şicula), conştienţi că „s-a stins o inimă

cuvinte: „Iubescu

248 Ibidem, 30 august (11 septembrie) 1887,nr.35, p.281.
249 Ibidem, 15/28 septembrie 1913, nr.37, p.312.
250 Ibidem, 15/27 iunie 1886, nr.24, p. 198.
251 Ibidem, 3/15 februarie 1891, nr.5, p.38.
252 Ibidem, 15/27 septembrie 1890, nr.37, p.295.
253 Ibidem, 29 octombrie (10 noiembrie) 1889, nr.44, p.347.
254 Viorel Cosma, Ion Vidu, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1965; Dorn Popovici, Preste deal..., 
Ed. Facla, Timişoara, 1980; Ioan Lucaci, Ion Vidu (1863-1931), Ziridava, nr.XI, 1979, 
p.p.795-807.
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uliţele Buisraţ&&) ^ revină minxie*'. întru pe 
deplin merims^ AâuccKsiîîîmîc. u|

InteraM 2SS3-1SS4 ţm care Constan- 19 
tin Gurban oct^tl ftaacţsa 4e director substitut ||i 
la Insnnmil Peviâ^ockevTeologîc din Arad) a J|r| 
fost acoperit de protopopul loan Sturza (c.45).

loan Georgia - născut la 13 ianuarie 
1871, comuna Baîan. judeţul Sălaj, absolvent 
al gimnaziilor din Oradea-Mare şi Cluj, teolog 
de Sibiu (seminarul .•Andreian5'), catihet 
(1896-1S9S) la Insnmtul Pedagogico-Teologic Arad, diacon (6/18 august 
1896) — funcţionează ca protopop de Buttyin (43 comune bisericeşti - d.84, 
d.85) din 10/22 decembrie 1898 până în 1906 când pleacă la Ineu258.

Moartea prematură îl împiedică pe Traian Mager să rămână mai mult 
de doi ani (23 septembrie/6 octombrie 1907 - 4 iulie 1909) în fruntea 
protopopiatului. Originar din Vidra (1865), teolog de Arad (1885), preot în 
Zeldiş şi Satu Rău (Iacobini), scriitor (fabule şi piese de teatru), luptător 
pentru emanciparea culturală (înfiinţează la Gurahonţ o Casă de citire) şi 
naţională a românilor, tatăl viitorului episcop Andrei Mager al Aradului, au 
fost principalele coordonate ale unei vieţi încheiate la numai 44 de ani în 
orăşelul Buttyin2:>9.

HHMim
~'i'-■

fi,

Ineu. Mormântul 
protopopului Constantin 

Gurban. (C.A.).

255 Tribuna, 14/27 ianuarie 1906, nr.10, p.9; cf. (despre înmormântarea lui Constantin 
Gurban), idem, 11/24 ianuarie 1906, nr.8, p.p.2-3; ibidem, 18/31 ianuarie 1906, nr.13, p.4; 
ibidem, 7/20 aprilie 1906, nr.65, p.p.4-5; Biserica şi Şcoala, 15/28 ianuarie 1906, nr.3, 
p.p.1-3.
_56 Biserica şi Şcoala, 12/24 februarie 1884, nr.7, p.57.
257 Ghidul municipiului Arad, Arad, 1995, p.69; Pagini aurii, judeţul Arad, 1999-2000, 
p.p.37,45.
25* Teodor Botiş, op.cit., p.p. 108,393.
259 Protocolul despre şedinţele Sinodului eparhial din dieceza română gr. orientală a 
Aradului ţinute în sesiunea ordinară din anul 1908, Arad, 1909, p.88; Teodor Botiş, op.cit., 
p.710; V. Curticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru Unirea din 1918, Bucureşti, 
1968, p.p.41-42; Biserica şi Şcoala, 5/18 iulie 1909, nr.27, p.2; Tribuna, 23 iunie (6 iulie) 
1909, nr.135, p.5; idem, 26 iunie (9 iulie) 1909, nr.137, p.6.

1
;

;
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Tot 43 de comune bisericeşti (d.88) îndrumă şi Iuliu Ghe. Bodea 
între 1909-1913 ca administrator protopopesc (c.45). Interesanta şi

îndelungata-i carieră preoţească 
(45 de ani în Buttyin) a marcat 
prin fapte creştineşti viaţa 
Bisericii Medii: achiziţii de cărţi 
şi de obiecte necesare cultului, 
strămutarea târgului de vite din 
apropierea bisericii la marginea 
comunei, construirea unei galerii ' 
(balcon) pentru corişti în interi
orul bisericii, renovarea şi restau
rarea Sfântului edificiu (1902), 
redactarea Cronicii bisericei 

parohiale gr. ort. din comuna Buteni (noiembrie 1907), (d.86), împrejmuirea 
cimitirului260.

v
.—

• \

Aradul-Nou. Strada Constantin Gurban.
(C.A.).

Sensibilă şi atentă la respectarea canoanelor Biserica Ortodoxă a

'■vl
%

22 ianuarie 1903. Conferinţa preoţească din tractul protopresbiteriatului Buttyin.
(C.B.O.B.).

permis, cel puţin pe Valea de Mijloc a Crişului Alb, câteva „mode”

Tribuna poporului (Arad), 4(16) iulie 1898, nr.125, p.613; idem, 9/22 noiembrie 1902, 
nr.207, p.3; Biserica şi Şcoala, 10/23 noiembrie 1902, nr.45, p.383.
260
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funerare, oglindite în manierea de 
confecţionare a crucilor (material, di
mensiune, formă) destinate cimitirelor, 
într-o primă fază reperabilă (sec. XVIII- 
parţial XIX), corespunzătoare Bisericii 
Vechi de la Maierişte (înconjurată de 
cimitir) şi începutului Bisericii Medii 
(când cimitirul este mutat la marginea 
satului), predomină crucile masive de 
piatră alb-gălbuie adusă din carierele 
(băile) de la Barda261. Către 1900 comu
nitatea ortodoxă începe să prefere tot mai 

mult lemnul, formele înalte, aeriene amintindu-ne, parcă, de Crucea 
Mântuitorului. Cercul se închide pe la jumătatea secolului XX (sub 
auspiciile Bisericii Noi) prin revenirea la surorile pietrei - mozaicul şi 
marmura dimensionate după criteriile funerare modeme.

Viaţa protopopului Flori an Roxin a fost marcată aproape la fiecare 
pas de bucuria faptelor împlinite. Originar din Ciumeghiu, judeţul Bihor (25 
noiembrie 1874), urmează liceul în Beiuş, teologia la Arad (promoţia 1897- 
98), ajunge învăţător la şcoala confesională din Gurbediu, judeţul Bihor (1

septembrie 1898 - 1 septembrie 
1899), preot în Lipova (hirotonit 
la 12 septembrie 1899), protopop 
de Buttyin (7 aprilie 1913 - 7 
martie 1930), conducătorul dele
gaţiei Buttyin-ului la Alba-Iulia 
(1 decembrie 1918), senator în 
guvernul
1927)262. Rezolvă problemele 
unui protopopiat alcătuit din 42 
comune bisericeşti în 
(d.91), respectiv 36 în 1927 

(d.94), repară şcoala confesională ortodoxă (1915) ameninţată de inspectorul 
şcolar Kehrer cu închiderea porţilor din cauza degradării localului, reuşind 
să adune în condiţii vitrege (nelinişte, sărăcie, război) suma necesară -

„Aici odichneşte trupul lui Mihail 
Suciu nescutu în a. 1814 sf. în a. 

836” (...). (C.A.).

&
.....Ai

(1926-Averescu
Cruci de lemn ridicate în jurul anului 1900, 

alături de monumente funerare actuale.
1918(C.A.).

261 Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.852.
262 Vasile Popeangă, Mărturii... 1784-1918, p.350, nota nr.l; Românul (Arad), 29 
decembrie 1912 (11 ianuarie 1913), nr.285, p.6; idem, 6/19 aprilie 1913, nr.78, p.7; 
Biserica şi Şcoala, 16 martie 1930, nr.ll, p.l; Românul (serie nouă), (Arad), aprilie 1993, 
nr.2, p.2; Petru Bejan, caiet manuscris, nenumerotat (în posesia autorului P.B.).
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263 , confecţionează două clopote40.000 coroane 
pentru Biserica Medie în locul celor confiscate 
de armată sub pretextul necesităţilor de război, 
personalizându-le prin cuvinte foarte sugestive: 
„La 1 decembrie 1918, decretându-se în Alba-
Iulia anexarea Ardealului, Banatului şi Crişanei 
la Regatul României, întru memoria acestui 
eveniment poporul din Buteni, plasa Sebiş, 
judeţul Arad, a procurat acest clopot prin 
contribuiri benevole pentru Biserica Ortodoxă A 
Română din Buteni la anul 1920 în Timişoara, 
la fabrica lui Hovotny”264 (clopotul mare) şi „în 
locul clopotului recvirat de armata austro- 
ungară în războiul european 1914-1918, s-a 
turnat acest clopot la 1920 în Timişoara”265...
(clopotul mijlociu), construieşte noul sediu 
protopopial, înfiinţează (toamna lui 1926) 
fanfara Bisericii Medii (30 instrumentişti, dirijor Gavrilă Ruja), începe lupta 
pentru edificarea unei biserici monumentale266.

Florian Roxin, 25 
noiembrie 1874 - 7 martie 

1930. (C.B.O.B.).

într-adevăr, existenţa Bisericii Medii se apropia de sfârşit. Un secol 
şi ceva (mai exact 125 de ani) protopopii (deja pomeniţi) şi preoţii (Ioan 
Io viei, Ştefan Popovici, Nicolae Ruja, Mihai Suciu, Ioan Gurban, Teodor 
Coloja, Ioan Cosma - c.38) îi conferiseră demnitate şi prestigiu în faţa lui 
Dumnezeu şi a oamenilor. îndrumase şi ocrotise şcoala confesională 
depăşind răutăţile guvernanţilor, care ar fi dorit-o cât mai puţin românească, 
potolise patimile (Constantin Gurban înfiinţează o „societate în contra 
băuturei de vinarsu”)267, stimulase hărnicia şi chibzuinţă, asigurase mândriei 
naţionale rang de lege sufletească şi statut de normă comportamentală.

Nu întâmplător ci, în primul rând, datorită ei „la înmormântări copiii 
prezenţi în altar purtau pe hainele de slujbă tricolorul românesc iar pe cnicea 
din fruntea convoiului erau de asemenea aninate panglici tricolore>>268.; cu

263 Florian Roxin, Biserica ortodoxă română din Buteni, Biserica şi Şcoala, 15 iulie 1928, 
nr.28-29, p.p.6-7.
264 Teodor Baba, op.cit., fasc.II, f.178.

Idem.
Biserica şi Şcoala, 4 septembrie 1927, nr.36, p.4; Petru Bejan, idem.

267 Biserica şi Şcoala, 22 ianuarie/3 februarie 1884, nr.4, p.31.
Tribuna, 23 iulie (5 august) 1908, nr.163, p.5.

265

266

268
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ocazia unei serbări a maghiarilor, în anul 1896, un ţăran strigă: „Trăiască 
românii!”269; în ziua de Paşte (1907) fiica fostului primar, Teodor Holea,

este salvată din mâinile 
jandarmilor, isterizaţi în 
faţa panglicilor tricolore 
care îi împodobeau părul, 
de „poporul adunat în nu
măr mare la biserică”270.

Nu întâmplător ci, 
în primul rând, datorită ei 
„butinceanul ţinea mult la 
împrejurarea să fie cinstit, 
să aibă trecere la oamenii 
din satul său, să fie ales 
primar, să facă ospăţ ma
re când îşi însoară fecio

rul sau îşi mărită fata, să facă pomană frumoasă şi bogată la mort, să-şi 
îmbrace fumos copiii”271.

( •

1920. Aducerea clopotelor în localitatea Buteni. 
(C.M.J.A.).

1926. Fanfara Bisericii Ortodoxe Române din Buteni dirijată de Gavrilă Ruja, care a 
cântat şi la Alba-Iulia în prezenţa Regelui Carol al II-lea. (C.B.O.B.).

Nu întâmplător ci, în primul rând, datorită ei „Buteniul a fost o 
cetate a românismului şi nimic n-a putut doborâ zidurile cari apărau această

269 Tribuna poporului, 14/26 iunie 1897, nr.l 12, p.539.
270 Tribuna, 26 aprilie (9 mai) 1907, nr. 92, p.p.5-6.
271 Biserica şi Şcoala, 1/13 noiembrie 1887, nr.44, p.355.
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cetate, căci ele erau clădite pe bazele puternice ale dragostei de naţiune şi 
limbă”272 (...), „una dintre cele mai de seamă comune din partea răsăriteană 

pSKpŞj^' •.j• a judeţului4* (...) „un centru cultural al acelor părţi44 
(•••) »un cuib care s~a încălzit sentimentul 

■H Românesc al populaţiei”273 (...), care „a dat în toate 
timpurile cele mai strălucite dovezi de conştienţă 
Românească’

:

71m i V
mm ,27455 (...), reuşind „să stârnească admi- 

unanimă. Şi toate acestea, într-o vreme când
tir.

,275raţia’
fcy '^<^4 pământul era puţin şi zgârcit, casele se luminau 

noaptea cu şterţul aprins direct de la focul din 
11 vatră”276, oamenii „purtau haine şi încălţăminte făcute

777 • *de dânşii” , autorităţile îi hărţuiau obligându-i să 
anunţe din vreme orice adunare populară, pentru a-şi 
putea trimite comisarii plătiţi „să asculte şi se rumege 
totu cuventulu nostru”2 8, doar, doar i-o face ca „nici 
între patru ochi se nu cutezamu a vorbi”279. Ei însă au 
continuat să vorbească, mulţi, tot mai mulţi, 

întotdeauna peste 2.400, uniţi în jurul Bisericii Medii.
Crucea de piatră înălţată pe locul altarului, după transformarea 

Sfântului lăcaş în Casă culturală, ar fi fost şi astăzi la locul ei, dacă 
reprezentanţii comunismului îi dădeau pace. Pentru a evita un conflict stupid 
(într-o noapte crucea a fost răsturnată), credincioşii au mutat-o în cimitirul 
ortodox. Chiar şi acolo ea răspândeşte lumina unui trecut întemeietor de 
oameni şi de fapte: „S-A RIDICAT ÎN LOCUL PRESTOLULUI DE LA 
VECHEA BISERICĂ. BUTENI 1933”.

! t

1933. Crucea 
ridicată pe locul 

altarului Bisericii 
Medii. (C.A.).

Cu toate că Biserica Medie s-a bucurat întotdeauna de atentia 
enoriaşilor, în 1902 fiind renovată şi restaurată, „multă lume de români”280 
marcându-i sfinţirea din 3 noiembrie 1902, alături de Constantin Gurban, 
Vasile Goldiş, Ioan I. Papp (preşedintele consistoriului), Dr. I. Suciu,

272 1. Ardelean, Sfinţirea bisericei din Buteni, Românul, 17 noiembrie 1929, nr.47, p.l.
273 1. Lupu, Biserici şi şcoli, Românul, 17 iunie 1928, nr.23, p.3.
274 Românul, 11 septembrie 1927, nr.38, p.3.
275 1. Ardelean, idem.
276 Biserica şi Şcoala, 1/13 ianuarie 1884, nr.l, p.9.
277 Idem, 20 septembrie (2 octombrie) 1892, nr.38, p.297.
278 Ibidem, 20 mai/l iunie 1884, nr.21, p.l69.
279 Ibidem, 12/24 februarie 1884, nr.7, p.57.
280 Tribuna poporului, 9/22 noiembrie 1902, nr.207, p.3.
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inclusiv prin bubuit de treascuri281, ortodocşii încep să dorească o Biserică 
Nouă.

Locul din faţa primăriei, asupra căruia se opriseră cei mai mulţi, era 
însă ocupat de piaţa săptămânală. Banii îi câştigau anevoie şi, oricâtă 
bunăvoinţă ar fi avut, atunci când 
venea vorba despre câteva milioane 
de lei, lucrurile se încurcau foarte 
tare. Şi totuşi, gândit şi condus de 
protopopul Florian Roxin, ambiţi
osul proiect începe să prindă contur.
Terenul este obţinut la schimb cu 
grădina din faţa casei protopopiale 
(14 august 1927)282, autorizaţia de
construcţie semnată (18 august ___
1927)283, piatra fundamentală depusă a*.**.** Bmni .. .şi sfinţită (28 august 1927>, 

antreprenorul Conrad Richter din \ ^
Timişoara, urmând să elaboreze 
planurile şi să efectuieze lucrările285.

roblema celor
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Iulie 1927. Proiectul viitoarei Biserici 
Ortodoxe Române din Buteni. 

(C.B.O.B.).Mai
4.300.000 de lei
acoperită până la urmă din donaţii, valorificarea lemnelor urbariale şi, in 
extremis, printr-un împrumut (1.000.000 lei) de la filiala Buteni a băncii 
Victoria, girat de câţiva ţărani demni şi cinstiţi: Bej an Petru, Burza Teodor, 
Fânaţă Petru, Perva Teodor, Ruja Gheorghe287 
gratuite ^cărăuşit) în valoare de aproximativ 350.000 lei efectuate de 
localnici , avem tabloul unui efort material fără precedent în satele 
zărăndene.

rămânea P1286 , sumă considerabilă pentru veniturile credincioşilor,

. Dacă adăugăm şi lucrările

Rezultatele nu se lasă prea mult aşteptate. La 10 noiembrie 1929 
„cea mai frumoasă biserică ortodoxă din judeţ 
unor

>>289 era sfinţită în prezenţa 
personalităţi arădene (episcopul Grigore Comşa, Vasile Goldiş,

28‘ Idem; Biserica şi Şcoala, 10/23 noiembrie 1902, nr.45, p.383.
282 A.P.B., fond 1926-27 (nenumerotat), dosar nr.30, act nr.922, 14 august 1927.
283 Idem, act nr.935, 18 august 1927.
284 Biserica şi Şcoala, 4 septembrie 1927, nr.36, p.l; Românul, 11 septembrie 1927, nr.38, 
p.3.
285 Biserica şi Şcoala, 24 noiembrie 1929, nr.48, p.2.
286 Idem.

Petru Bejan, Monumentul unui deceniu de la Marea Unire — Biserica Ortodoxă din 
Buteni, Românul (serie nouă), decembrie 2000, nr.22, p.2.
288 Biserica şi Şcoala, 24 noiembrie 1929, nr.48, p.2.
289 Românul, 17 noiembrie 1929, nr.47, p.l.
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Buteni, 10 noiembrie 1929. Sfinţirea Bisericii Ortodoxe Noi. (C.A.).

secretarul Episcopiei, deputatul Mihai Cosma, inspectorul şcolar Igrişan, 
corul Armonia al Catedralei Ortodoxe din Arad, condus de profesorul 
Lipovan, ziarişti), din târgurile apropiate (protopopul de Ineu, preoţi), locale 
(Băbuţă Cristea, directorul filialei Buteni a băncii Victoria, Vasile Crucin, 
directorul şcolii, avocaţii Aurel Grozda, Sabin Dan, Alexandru Horga, corul 
bărbătesc, dirijat de Gavrilă Ruja) şi a poporului (din Buteni şi 
împrejurimi)290. Ziarele arădene intră peste noapte într-o adevărată 
competiţie apreciativă: „Această biserică cu două turnuri, de proporţii uriaşe 
poate fi considerată ca o adevărată operă de artă, unică, în felul ei, nu numai 
în judeţ ci în întreg ţinutul celor trei Crişuri. Interiorul său larg, încăpător, 
prezintă decoruri în motive româneşti de o frumuseţe deosebită. Policandrul, 
dăruit de sfinţia sa părintele Ioan Cosma, este o piesă de artă şi desăvârşeşte 
măreţia admirabilului decor”291 (...), la fel de susţinută şi în deceniile 
următoare (c. 121).

Din păcate, mentorul ei, protopopul Florian Roxin, care îşi 
„îngropase sub zidurile măreţe ale acestei biserici frumoase”292 atâta energie 
şi poate chiar o parte din sănătate, pleacă pe calea veşniciei la 7 martie 
1930293, alăturându-se, cu toată modestia hărăzită învingătorilor, ctitorului

290 Idem; Biserica şi Şcoala, 24 noiembrie 1929, nr.48, p.p.1,2; Românul (serie nouă), 
septembrie 1993, nr.7, p.2.
291 Românul, 17 noiembrie 1929, nr.47, p.l.
292 Biserica şi Şcoala, 24 noiembrie 1929, nr.48, p.2.
293 Idem, 16 martie 1930, nr.l 1, p.l.
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anonim al Bisericii Vechi de la Maierişte şi lui 
Ga vrii Bucatoş, întemeietorul Bisericii Medii.

Câteva luni (martie 1930 - ianuarie 1931) 
protopopiatul va fi administrat de Ioan Cosma, 
preot în Buteni încă din 1901 (c.45; c.38).

„Agilul preot”294, Ştefan Lungu, fost
vot nominal ca

'

ii i m
’ţ misionar eparhial, este ales prin 
|j protopop al tractului Buteni în şedinţa plenară a 

Consiliului Eparhial din 17 ianuarie 1931 
peste nici două săptămâni, la 28 ianuarie, episcopul 
Grigorie îl hirotoniseşte296. Se simţea nevoia „unui 
protopop cu multă râvnă şi bine pregătit” , 
însuşiri dovedite anterior de părintele Ştefan 
Lungu, născut la 11 aprilie 1898 în localitatea 
Jidoava, jud. Caraş-Severin, cu studii elementare 
(Timişoara), liceale (Timişoara şi Braşov), 

superioare (Caransebeş - Academia teologică), universitare (Cluj - 
Facultatea de teologie), căsătorit (1920), hirotonisit ca preot în Şilindia 
(1921), protopop de Buteni (1931-1949), revenit în parohia Şilindia până la 
pensionarea din 1976, după 55 de ani de activitate, colaborator la revistele 
Biserica şi Şcoala, Biserica bănăţeană şi Mitropolia Banatului (ultimele 
două, Timişoara), decedat la 5 iunie 1991 în Şilindia298. Competenţa şi 
altruismul său adâncesc viaţa spirituală ortodoxă din localităţile (24 cu 
19.055 enoriaşi în 1936, respectiv 34 cu 22.600 enoriaşi în 1949) 
protopopiatul (d.96; d.101). Continuă şi desăvârşeşte opera lui Florian 
Roxin angajându-1 pe artistul, Comei Cenan, din Cluj, să picteze biserica. 
La 25 aprilie 1948 are loc în prezenţa episcopului Andrei, „întâmpinat de un 
impozant banderiu de călăreţi”299, a doua sfinţire a Bisericii Noi „renovată şi 
pictată”300, devenită „neîncăpătoare faţă de mulţimea credincioşilor din 
Buteni şi satele din jur, veniţi să asiste la măreaţa sărbătoare a 
butincenilor”301. Episcopul era însoţit de consilierii.Traian Cibian şi Caius

. Li se alătură preoţii locului 
(luliu Bodea, Petru Bejan, Dimitrie Gomic), din vecinătate (Coriolan Tirla -

i ŞS * _ vMă , iar

1929. Noua Biserică 
Ortodoxă Română din 

Buteni. (C.A.).

302Turicu, împreună cu diaconul Dim. Dărău

294 Ibidem, 25 ianuarie 1931, nr.4, p.6.
295 Ibidem.
296 Ibidem, 8 februarie 1931, nr.5-6, p.H.
297 Ibidem.
298 Altarul Banatului (Timişoara), nr.4-6, 1991, p.p.173,174.
299 Biserica şi Şcoala, 9 mai 1948, nr.19, p. 139.

Idem.
Ibidem.

502 Ibidem.

300
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Bârsa şi Zenovie Brădean - Curtici), corurile (mixt Buteni, condus de Dr. I. 
Cioflică, bărbătesc Buteni, condus de N.Ruja, mixt Joia -Mare, condus de 
Pr. Gheorghe Cavalu) şi, ca de obicei, nelipsitele autorităţi comunale303.

După un scurt epilog (martie 1949-1950) semnat de Aurel Ionuţaş 
(fost preot în Prunişor) protopopiatul Buteni părăseşte istoria304. Trecuseră 
aproape 200 de ani de la primele-i acte doveditoare (6 aprilie 1755), 
semnificativi pentru toate comunele sale bisericeşti, care veneau la Buttyin- 
Buteni „ca şi la un locu de peregrinare”305. De acum înainte, credincioşii lor 
se vor îndrepta către Ineu şi Gurahonţ, centrele protopopiatelor îndrituite a 
le purta de grijă.

La Buteni viaţa ortodoxă îşi urmează traseul firesc prin Ioan Cosma, 
revenit la una dintre cele trei parohii, Petru Bejan şi Dumitru Gomic, iar 
într-o secvenţă mai recentă printr-o singură parohie, acoperită succesiv de 
Alexandru Baba, Aurel Goia, Roman Florea, Ioan Brădean, Marian Ciucur 
(c.38).

Parohia ortodoxă română din Barda. O bisericuţă nouă de lemn, 
încă nesfinţită, cu hramul „Sf. Gheorghe”, înconjurată de cimitir, frecventată 
şi de credincioşii din Groşi (20 fam.) şi Căcărău - azi Joia Mare - (10 fam.), 
cătune fără biserici afiliate la această parohie deservită de popa Simeon, 
căruia îi murise nevasta, găseşte şi notează la 1755 vlădica Sinesie 
Jivanovici al Aradului în satul Barda (d.34; c.39; c.40). Cu toate că veneau 
din străfunduri mult mai spectaculose decât cele consemnate în 1609 
(primul document care îi pomeneşte - d.15), bărdanii (4 familii în 1715 şi . 
1720 - d.22; d.25, 12 familii în 1742 şi 1746 - d.29; d.33) nu-şi putuseră 
construi o biserică până după 1750 (în 1755 era nouă şi nesfinţită), când 
aşezarea prinde un pic de cheag, rotunjindu-se la circa 30 de case. Despre 
frumoasa lor înfăptuire ne spune câte ceva şi pecetea satului Barda - 1764, 
în centrul căreia se găseşte biserica nu de mult inaugurată. Episcopul Sinesie 
constatase că era clădită din lemn (d.34), Constantin Gurban semnalează 
clopotul inscripţionat în chirilice: „Acestu clopotu e a sântei biserice din 
Bard’a” (c.44), Simion Moţ îi măsoară fundamentul (12x8m.), vizibil încă la 
începutul secolului XX pe pământul butinceanului Ioan Sida a lui Chiţău306, 
iar conscripţiile înregistrează doi preoţi în 1782 la 51 de case (d.43) şi pe cei 
din 19 decembrie 1786 (probabil anteriorii) - Ioannes Ruzeszk, activ,

303 Ibidem, p.p.139,140.
304 Buletinul Eparhial, anul I, nr.3, Arad, mai 1949, p.6.
305 Biserica şi Şcoala, 3/15 mai 1885, nr.9, p.68.

Simion Moţ, op.cit., f.15.306
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hirotonisit în 21 mai 1780, secondat de Simion Popovics, supranumerar, 
hirotonisit în 25 iunie 1760 - (d.50), care funcţionau (funcţionaseră) în 
parohia Barda.

După desfiinţarea cătunului pe la 1820, biserica se destramă. Pentru 
clopot se bat ungurii din Buttyin, reuşind să-l transfere în tumul bisericii lor 
(c.44), uşile împărăteşti ale altarului popo
sesc la biserica din Prăjeşti, unde prin 1907 
erau încă folosite (d.86)... Numai cimitirul 
rămâne pe loc, oferind cronicarului, Simion 
Moţ, tensiunea unei întâmplări consumată 
puţin după anul 1900: „în primăvară tata mă 
luă de la şcoală pentru o zi şi mă duse să-i 
ajut la arat într-o holdă din Barda. Eu 
mergeam înaintea boilor, iar el se căznea să 
ţină brazdă dreaptă în pământul moale. A 
fost un timp ploios la începutul primăverii.

Toate bune până într-un loc, dar spre 
seară, boul din stânga scăpătă un picior din faţă într-o groapă. Opinti dintr-o 
dată, fără putinţa de a se umi din loc. în clipita opintirii lui, se auzi un 
răsunet ca un acoperiş de pivniţă. Boul nostru se chinuia să scoată piciorul: 
tata îl îndemna, îl mai lovea, până când suflând greu şi năduşind, reuşi. Ce-o 
mai fi în locul ăsta, se miră tata?

Vecinul de răzor, Sida Ioan zis Chiţău, veni să vadă opinteala boului.
- De bună seamă că-i o căldare cu galbeni, zise el.
Pentru a se asigura de adevăr, băgară codorâştea biciului în groapa 

rămasă. Se afundă cam de două palme şi la fiecare izbitură a codorâştii se 
auzea sunând a gol.

1764. Biserica ortodoxă din 
Barda. (A.S.A.).

- Ce-ar fi să săpăm, se grăbi Chiţău.
Săpăm, zise tata, uitându-se în preajmă, dar se întunecă şi nu 

avem unelte la îndemână. Hai să lăsăm pe mâine.
Se vorbiră să cheme în ajutor pe cumătru’. Dar cumătru’ spuse la 

câţiva fini şi la vecini. Aşa că dimineaţa următoare, şase bărbaţi se înfiinţară 
pe tâmaţul casei noastre dimpreună cu Chiţău. De mine nimeni nu avea 
lipsă, numai că eu mă sculai cu noaptea în cap şi ţineam morţiş să fiu de 
fată.

-
\i

I
j:ş

1
După ce se încredinţară cu toţii că într-adevăr se află ceva ascuns în 

adâncitură, dădură să tragă la hârleţ până ce asudară. Săpau cu nădejde, 
gândind la căldarea plină. După ce scoaseră pământ cu lopata, băgară de 
seamă că lucrul ascuns e o ladă alungită spre mijlocul holdei şi atât de plină 
de ţărână prinsă între rădăcini uscate, încât nu i se vedea lemnul. Când să o 
urnească din loc, se dovedi grea ca pământul. Abia o scoaseră la lumină opt

ţţ
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bărbaţi, apoi o curăţară cu lopata. în groapa răvăşită, rămasă în holdă, se 
putea ascunde carul cu boi.

Ieşi la iveală o ladă simplă, lungă cam de doi metri, făcută din lodbe 
de gorun, despicate din topor cu încheieturile bătute în cuie de lemn. Starea 
lăzii, în ciuda umezelii care îi înnegrise lemnul, era bună. Urma de-acum să- 
i afle conţinutul că pe dinafară o băgaseră în seamă îndeajuns. Spre uimirea 
noastră aflarăm că slujise de sicriu înainte cu două sute de ani. Văzurăm pe 
fundul lăzii, fluierele picioarelor, gurgoaiele de la opinci, puţin păr şi o 
mână de cenuşă.

După ce trecu prima dezamăgire că nu găsiră galbeni, privirile 
ţăranilor se schimbară. Păreau că îşi cer iertare în faţa osemintelor, că le 
tulburaseră odihna de veci. îşi spuseră fiecare gândul său, apoi traseră sicriul 
în groapă şi o astupară.

Biserica satului Barda fusese în holda lui Chiţău, iar cimitirul prin
preajmă. Cine ştie peste câte morminte vechi nu s-a arat de către generaţiile
viitoare de ţărani?” 07 >

Prima parohie romano-catolică din Bucin. Pripăşiţi la marginea 
satului Bucin, ungurii îşi orânduiesc viaţa în jurul unei parohii romano- 
catolice (în lb. maghiară „plebania” = centru cu biserică, preot şi filii fără 
preoţi) subordonată arhidiaconatului de Pâncota, parte a diecezei de Agria 
(d.2; c.2; c.3; c.4; c.19). Din păcate, nu-i cunoaştem începuturile, unităţile 
bisericeşti sau, mai bine zis, grupurile de credincioşi componente, locul şi 
înfăţişarea bisericii, ale cimitirului, hramul, etc. Şi totuşi, întrucât la 1553 
partea ocupată de unguri - în spaţiul actualului centru comunal - era 
considerată „oppidum”, adică târg (orăşel), putem crede că şi biserica lor se 
găsea prin apropiere, foarte posibil în acelaşi loc, unde, peste câteva secole, 
va fi ridicată a doua biserică romano-catolică, existentă şi astăzi. Această 
ipoteză aruncă un pic de lumină şi asupra enigmaticului cimitir, descoperit 
întâmplător pe versantul dealului, vizibil (până la construirea bisericii 
ortodoxe) chiar din uşa celei romano-catolice. într-o atare circumstanţă, de 
ce să nu-şi fi găsit ungurii primului val, odihna de veci lângă presupusa 
biserică? Oricum, datorită Registrului dijmelor papale, îl cunoaştem destul 
de bine pe parohul Petru din Buken, care în anul 1334 a plătit doi groşi 
pentru visteria Scaunului Pontifical (d.2). Modestia sumei (comparativ cu 
15, 20, 25 sau chiar 35 de groşi achitaţi de parohiile similare din câmpia 
Zarandului - d.l) ne arată că el păstorea o turmă aproape simbolică de

307 Idem, f.29-31.
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două clopote (iniţial, poate doar cu cel adus de la biserica ortodoxă din 
Barda), înlocuit în 1902 cu unul confecţionat la Timişoara (clopotul mic), 
întregit cu al doilea (mai mare) în 1924, renovată în 1853, acompaniată, la 
scurtă vreme, de casa parohială (pentru capelani şi preoţi, vezi c.42, nota nr. 
1) şi de şcoala confesională romano-catolice, ridicate în imediata vecinătate, 
patronată de proprietarii domeniului (baronul Dietrich, prinţul Szulkovszki, 
baroneasa Remekhâzi, D. Ignatius Deutsch şi fiul său), destul de generoşi 
atunci când era vorba de ai lor (d.65; d.70). Mult mai modest a fost însă 
numărul enoriaşilor: 1828 (181 persoane), 1842-43 (190 p.), 1846 (202 p.),
1859 (248 p.), 1861 (241 p.), 1863 (231 p.), 1866 (237 p.), 1868 (221 p.),
1873 (209 p.), 1880 (206 p.), 1898 (300 p.), 1902 (411 p.), 1904 (431 p.),
1907 (431 p.), 1913 (484 p.), 1916 (494 p.), 1918 (308 p.), 1930 (304 p.),
1938 (358 p.)308, fapt recunoscut fără ocolişuri de istoricul arădean Gaal 
Jeno, atunci când aprecia (prin 1898) „că în zona (Buttyin-ului - n.n.) 
romano-catolicii sunt destul de puţini” (c.43), respectiv 607 în 1842-43, 
1.125 în 1863, 1.301 în 1898 şi 2.362 în 1916 (d.65; d.70; d.81; d.90). Aşa 
se explică abundenţa grupurilor de credincioşi (30 în 1842-43, 34 în 1863, 
39 în 1898 şi 1916), majoritatea fără biserică proprie, afiliate la parohia 
(plebania) din Buttyin, extinsă pe Valea de Mijloc a Crişului Alb de la 
Baltele până la Bârsa şi Hodiş (d.65; d.70; d.81; d.90).

Cei 10-11 romano-catolici din Buteni se reculeg şi astăzi sub 
acoperişul bisericii lor, atinsă, încă o dată, de aripa unui asfinţit cenuşiu, 
împăcat cu el însuşi.

Prima sinagogă din Buttyin. întrucât autorităţile vieneze din 
lui Carol al Vl-lea, Măriei Theresia şi chiar a lui Iosif al II-lea auvremea

controlat şi supravegheat cu atenţie mişcările iudeilor prin Imperiu, prezenţa 
lor în Zarand, până pe la 1800, a fost aproape inexistentă. Doar Aradul, 
Şimandul şi Ineul se puteau „lăuda” cu două, trei familii, hotărâte, din 
primul moment, să „aline” slăbiciunile şi patimile noilor concetăţeni prin 
producerea ţuicii noastre cea de toate zilele

c.55; d.65; Şematism (r.c.)/1846, p.81; idem/1859, p.lll; idem/1861, p.55; d.70; 
Şematism (r.c.)/1866, p.59; idem/1868, p.59; idem/1873, p.70; d.74; d.81; Şematism 
(r.c.)/1902, p.77; idem/1904, p.78; idem/1907, p.52; idem/1913, p. 146; d.90; d.98; d.95; 
d.98.
309 Lakatos Otto, Arad tortenete, vol.II, Arad, 1881, p.80; Mârki Sândor, op.cit., vol.II, 
Arad, 1895, p.p.758,759; Victor Neumann, Istoria evreilor din Banat, Ed. Atlas, Bucureşti, 
1999, p. 13.
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>scale de ._ nou'ul secol, tentată să uite „abuzurile şi neorândutelile
satele cr>m?* eranle evreieşti, la va permite disiparea prin toate targu ^ 
în câteva ?taUî!“1- DrePl urmare, începând cu anul 1828, îi putem numără ş 
Pankoî» - °c*JltaP de pe Valea de Mijloc a Crişului Alb: 11 persoane 
nu înof* ^ a orns-Jeno, 4 la Dezna, încă nici una la Buttyin (c.55), ceea c 

mnează că urbea rămăsese neochită. Dimpotrivă, asaltul fulgerat o 
a *mec^at următoare, poartă amprenta unei acţiuni bine gândite, 

j ln. U7se ^oarte favorabil primilor 15 judaeorum, care până la 1842 îş1 
de viit^ ")nU ^0ar m°destele bagaje, ci, mai ales, ambiţiile şi planuri e

Imediat după instalare vor fi şi ei loviţi de holera din 1831. Tradiţia 
păstrează amintirea unei evreicuţe de circa doi ani, orfană în urma 
flagelului, înfiată de o familie de plugari români, care o botează în legea 
ortodoxă, numind-o Creştina. Integrată perfect în spaţiul românesc, inclusiv 
prin căsătorie, israelita va închiria la maturitate sărăria (oficiul de sare) din 
Buttyin, instituţie strategică şi aducătoare de profit, amintindu-ne peste 
vreme că sângele tot sânge rămâne, indiferent de ambianţa în care trăiirri .

Următoarele două, trei decenii îi ajută să tresară numeric: 20 de 
suflete în 1S46'12, 26 în 
1S59313 şi 1S61314. Saltul

Politica

din

se produce însă doar în 
1863, când îşi deschid 
prima sinagogă'1' (d.70). 
Deveniseră o comunitate 
destul de reprezentativă 
numeric (69 persoane) şi 
de convingătoare finan- 

pentru a suporta 
cheltuielile necesare unui 

demers. Din

ciar

asemenea
puţinul ştiut reţinem ca
racterul neoiog (pe linia
reformei religioase pro- . . . .
pusă după 1820 de rabinul arădean Chonn Aron) al sinagogii, rapiditatea
construirii saie, fiind a treia din comitat, după Arad (1S2S) şi Curtici (1S56),

1S40. Casă evreiască din centrul Buttyin-ului cu 
nelipsita-i prăvălie bună la toate. (C. fam. George 

Boc).

Victor Netunaim. op.cit.. p-24. 
Simiort Moţ, op.cit., f.44.
Şemattsm ftx V 1846. p-S l •
Idea* 1859. p.U t

?14 IbidettV 1861. p-55- 7o
Victor Keucuarux. op.ctt. p.p-t tui ^

yiz
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în cadrul cultului amintit, folosirea tot mai accentuată a limbii maghiare 
(dominantă după 1870) în rândul minoritarilor evrei din Buttyin 
atât, deoarece locul în care a fost ridicată sinagoga, înfăţişarea ei, numele 
rabinilor ş.a., neprecizate în puţinele documente rămase, au fost uitate 
pentru totdeauna.

Aşadar, după numai câteva decenii, evreilor începe să le meargă din 
ce în ce mai bine. îşi construiesc locuinţe înalte şi frumoase, dotate cu 
instalaţii sanitare şi canalizări modeme, cumpără mobilier scump şi de 
calitate, angajează slugi şi argaţi, pun în 1870 bazele unei şcoli elementare 
confesionale destinată propriilor odrasle, înfiinţează birturi şi magazine, 
fondează o bancă, sporesc numeric (desigur şi datorită noilor veniţi, atraşi 
de vestea prosperităţii celor din târg), ajungând la 101 persoane în 1868317, 
125 în 1880 (d.74) şi chiar la 210, cifră record atinsă în perioada 1895318- 
1900319. într-un cuvânt, le foarte place aici!

A doua sinagogă din Buttyin, ortografiat între timp (după 1895) 
Korosbokeny. Bine înfipţi economic şi financiar cei 210 iudei încep să fie 
nemulţumiţi de vechea sinagogă, probabil, mult prea modestă şi aproape 
nesemnificativă pentru gusturile lor. în consecinţă, adepţii lui Moise îşi 
pipăie buzunarele şi construiesc una mai arătoasă, care va dura până în 
1962, când a fost vândută şi demolată. Foarte importantă pentru stabilirea 
debutului său este precizarea Federaţiei Comunităţii Evreieşti din Oradea,

316 •şi cam

m B3 D3 03 mtafe f±3

1898 sau 1899. A doua sinagogă din Buttyin. (încercare de reconstituie după 
descrierile unor butinceni bătrâni). (C.A.).

potrivit căreia în momentul înstrăinării (septembrie 1962^'te sinagoga avea 
„o vechime de cca 60 ani”321. încrezători, paşii ni se ori^tează, aşadar, către 
sfârşitul secolului XIX pentru a consemna sărbătoarea inaugurării, oficiată, 
după toate aparenţele, în 1898 sau 1899.

3,6 Idem, p.p.70,71,75,90,91,177,178.
317 Şematism (r.c.)/1868, p.59.
318 Şematism (gr.c.)/1895, p.46.
3,9 Idem/l900, p. 170.

Contract de vânzare-cumpărare încheiata Oradea în 28 septembrie 1962 (document în 
posesia autorului O.S.).
521 Autorizaţie pentru dărâmare sau deilintare de construcţii sau amenajări, nr.93 din 23 
noiembrie 1962 (document în posesi?jUtoridu' O.S.).

320

137



Ieşise, fără îndoială, un lucru frumos. De formă dreptunghiulară 
(aprox. 22/12m.), cu ziduri din piatră, sinagoga purta pe frontispiciu o placă

de marmură roşie depozitară a celor zece porunci 
(Tablele Legii), fiind însoţită de două clădiri anexe 
destinate locuinţei rabinului, clasei şcolare, bazinelor 
de ciment (două) pentru baia rituală, magaziilor, etc.

Dacă, în general, putem preciza sau măcar 
bănui cauzele fluctuaţiei lor numerice (de exemplu, 
scăderea dramatică din 1873 la 46 p. datorându-se 
ultimei epidemii de holeră), aparent inexplicabilă 
rămâne sincopa de la începutul noului secol, când 
comunitatea evreiască din Kordsbokeny se 
stabilizează în jurul cifrei de 108 p. consemnate în 
1902322, 1904323 şi 1907324. Revirimentului de scurtă 
durată -1913 (152 p.)325 şi 1916 (160 p.-d.90) - îi 
urmează declinul constant din timpul administraţiei 
româneşti (56 p. în 1918, 56 în 1930 şi 42 în 1938 - 
d.98; d.95; d.98), pentru ca în iunie 1941 cei 48 de 
evrei să fie mutaţi cu forţa în oraşul Arad . Această 
ultimă acţiune punitivă a marcat sfârşitul prezenţei 
lor în Buteni.

■. .rsijîfTy 'z::< :>•
S- \

iii

Cele zece porunci 
săpate în placa de 

marmură
(90x60x3cm.), care 

împodobea
frontispiciul sinagogii 

din Buttyin- 
Korosbokeny. 

(C.M.B.).
După un asemenea deznodământ fatal, 

biletele incendiare şi definitive: „Jos cu Jidanii, trăiască patria!”, lipite, 
uneori (1898), noaptea, pe uşile prăvăliilor evreieşti din Buttyin327, par o 
adevărată joacă de copii. Doar străvechile cuvinte îşi păstrează măsura şi 
lămureă^lucrurile până dincolo de orice speranţă: „(...) între aceste popoare 
nu te vei
îţi va da acolo inimă tremurătoare, topirea ochilor şi durere sufletului”328.

şti şi nu vei avea loc de odihnă pentru piciorul tău, că Domnul

Filia greco-câtolică din Buttyin. Dacă în veacul al XVIII-lea 
singura oază a greco-cai<^icismului (pe Valea de Mijloc a Crişului Alb)

322 Şematism (r.c.)/1902, p.77. \
323 Idem/l904, p.78. \
324 Ibidem/1907, p.52. \
325 Ibidem/1913, p. 146. \
326 Act de constatare, nr.168 din 2 martie 20fc0, întocmit de Comunitatea Evreilor (M) Arad
(document în posesia autorului O.S.). \
327 Tribuna poporului, sâmbătă, 14/26 martie TO8, nr.50, p.243; cf. A.P.B., fond 1921- 
1922 (nenumerotat), dosar nr.30, act nr. 1371, 27 decembrie 1922.
328 Deuteronomul 28:65. \
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fusese la Beliu (oppidum Beel), care influenţat mai mult de Bihor găzduia 
încă din 1750 o parohie greco-catolică329, situaţia nu se schimbă prea mult, 
din punct de vedere cantitativ (număr de localităţi şi mai ales de 
credincioşi), nici după turneul propagandistic efectuat în primăvara lui 1834 
de prelatul orădean Samuil Vulcan. Vice-arhi-diaconatul greco-catolic 
închegat atunci la Boros-Sebes (Sebiş), subordonat diecezei din Magno- 
Varadinensis (Oradea-Mare), cuprindea ce-i drept 10 parohii (Beliu, 
Berindia, Bocsig, Igneşti, Kertes, Miniad, Niagra, Revetiş, Roşia şi 
Sălăgeni), dar lipsa filiilor (jumătate fără, celelalte, cu una sau două) îl aşeza 
în categoria formelor fără fond330. Aşa se face că proaspăta entitate 
religioasă, destul de impunătoare pe dinafară, nu se putea lăuda cu un 
conţinut adecvat, cele 4.732 de suflete, recenzate prin 1842-43 „in toto 
Districtu”331, reprezentând. o picătură exotică în „marea” de credincioşi 
(majoritar ortodocşi) ai ţinutului.

Ostilitatea butincenilor faţă de Samuil Vulcan, explică, atât absenţa 
convertiţilor în primii ani după ofensivă, cât şi precaritatea discursului 
greco-catolic din perioada următoare. Cu chiu, cu vai Buttyin-ul devine fîlie 
greco-catolică a parohiei din Kertes (Prunişor) abia în 1840, numărul 
enoriaşilor (deocamdată iniţiali): 4, oglindind carenţele unui debut fără ecou 
(d.64). Nimic deosebit pentru următorii 2 din 1842-43332, 3 din 1845333, 2 
din 18 5 4334, 3 din 1864 35 şi chiar 12 din 1880 (d.74), prin care, după încă 
un deceniu, se încheie perioada Kertes.

în 1890, Buttyin-ul apare ca filie greco-catolică a parohiei Ignesd 
(Igneşti), Kertes-ul pierzându-şi prerogativele din cauza lipsei de credincioşi 
(d.77). Fără a da peste margini, la Buttyin se poate însă vorbi despre o 
uşoară creştere numerică:7 în 1890 (d.77), 41 în 18 9 5 336, 81 în 1900^ 7, 73 
în 190 2338, 190 4339 şi 1907340, 55 în 1913341, 75 în 19 1 6342 şi 41 în 1930

329 Şematism(gr.c.)/1842-43 (şi urm.), p.550.
330 Idem, p.p.550,551.
331 Ibidem, p.551.
332 Ibidem.
333 Ibidem/1845, p.107.
334 Ibidem/1854, p.30.
335 Ibidem/1864, p.53.
336 Ibidem/1895, p.46.
337 Ibidem/1900, p.170.
338 Ibidem (r.c.)/1902, p.77.
339 Ibidem/1904, p.78.
340 Ibidem/1907, p.52.
341 Ibidem/1913, p. 146.
342 Ibidem/1916, p.41.
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baptiste la Salonta), ajungând foarte repede în 
preajma şi chiar printre locuitorii din Buttyin. De 
aici până la convertirea lui Sida mai rămăsese un 
singur pas. El va fi făcut sub influenţa unui 
credincios baptist - Ianos Lajos - mutat prin 
1893 din Salonta la Buttyin. Prielnică a fost şi 
prezenţa tinerei comunităţi baptiste din satul 
vecin Luguzău, condusă de primarul Gheorghe 
Dinga (botezat la 7 iunie 1894), care va rosti pe la 
începutul anului 1895 primele predici, în faţa 
grupului reunit la chemarea lui Sida, în casa lui 
Ioan Popa, zis Malu. Din iama lui 1896, Teodor 
Sida, lider (încă nebotezat) al celor 15-20 de 
adepţi va organiza întâlnirile în propria-i locuinţă, 
asumându-şi totodată şi rolul de predicator.
Starea de provizorat va dura până în toamna 
anului 1897, când predicatorul, Gheorghe Crişan, 
din Macea, oficiază la Kdrosbokeny botezul M 
primelor 19 suflete din localitate, investindu-1 pe &
Sida ca predicator al noii biserici.

Progresul numeric anual (50 de membri 
botezaţi în 1898346, 74 în 189 9347) alimentează 
speranţele şi planurile de viitor. Aşa se ajunge la construirea primei Case de

Rugăciune, vis a vis de gospo
dăria lui Sida şi foarte aproape de 
Biserica Ortodoxa Medie. Inau
gurarea edificiului, în preajma 
sărbătorilor din iama lui 1899, le 
va oferi o satisfacţie multiplă. De 
acum înainte aveau o biserică 
proprie, frumoasă şi apreciată, în 
care investiseră bani, muncă şi 
suflet. Nimic nu ne împiedică să-l 
vedem pe Sida - conform tradi
ţiei - plimbându-se noaptea, cu 
ochii plini de lacrimi, în jurul 

zidurilor viitoarei construcţii, dacă înţelegem şi acceptăm entuziasmul 
tuturor confraţilor săi, hotărâţi să ducă lucrurile până la capăt. Câteva

m
Teodor Sida(1857- 

1935). (C.A.).

*

^rv ( r

5 septembrie 1897.„Actul de naştere” al 
baptismului în Korosbokeny, consemnat de 
Teodor (Todor) Sida pe Biblia personală. 

(Facsimil din C.A.).

răspândirii credinţei baptiste în România, Bucureşti, 1981.
346 Alexa Popovici, op.cit., p. 1.
347 Dan Miculiţ, op.cit., f. 17.
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realizări artistice lercnxt, constituit sdo COns°^eaza în anii următori poziţia şi prestigiul. Corul 
sub comanda dirii ** a *ncePutul anului 1900, va trece peste câteva luni 

coroane), bisei-T UI ^aS^e Berbecar. Datorită unui nou efort material 
ca este înzestrată cu 

harmoniu. |n 
1902, acelaşi dirijor 
organizează, în pre
mieră printre baptiştii 
români, un cor bărbă
tesc. Decizia de a 
înfiinţa şi 0 fanfară 
întrecea însă 
toate

(240

un

aproape 
aşteptările. Şi, 

martie 
primele acor-

totuşi, la 8 
1912,
duri muzicale, articu
late de: 14 instrumen- 18». Biserica (adunarea) baptiştilor dm Buteni. (C.A.).

toSefKreisZ’ din Budapesta, se fac auzite
astfel nrima U‘ AIb’ comiîatul «judeţul de astăzi) înreaistrând,astfel, pruna fanfara btsencească de pe toată întinderea sa348 (c l07)“

După pnmul război mondial activitatea corală va fi îndrumată de
H Vasile Bele, Io an
■ Chişmore ş.a., în 

timp ce la pupitrul
W fanfarei ajunge di-
■ rijorul cu aptitu- 
^ dini componistice, 
■*** Zaharie Brand a,

sub a cărui baghe- 
c tă instrumentiştii 

abandonează inter- 
M pretarea provinci- 
m a^a (pe patru voci), 
| devenind foarte re- 

protagoniştii 
unei formaţii cla
sice349.

k hm y
!XPT:ST

ii.

sî o4

Li
pede

Interiorul prinzi Biserici Baptiste din Buteni. (C.A.).

3«f Ştefan Cioca, Biserica Baptistă din Chitichaz, 1S91-1993, KeteevMrn 
Dan Miculiţ, op.ciL, f 50. W3, p.87.>*5
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Gazdă a Conferinţelor pastorale baptiste ardelene din 190 0350 şi 
351, participantă prin Teodor Sida (însoţit de Gheorghe Slăv) la o1912

8 martie 1912. Fanfara Bisericii Baptiste din Buteni. De la stânga la dreapta: Ioan Moţ, 
Zaharie Brânda, Teodor Coloja, Gheorghe Chişana, Gheorghe Darău, Mihai Ciupercea, 

Teodor Doncea, Simion Moţ, Ilie Ruja, Petru Brola, Petru Crişan, Ioan Sârb, Teodor 
Popa şi Vasile Toma. Ultimul (fără instrument), dirijorul corului: Vasile Berbecar. în 

centru: maestrul Iosef Kreisz. (C.A.).

întrunire similară organizată în Bucureşti (1913)'de baptiştii din vechiul 
Regat352, biserica din Buteni devine, după Unire, locul predilect pentru 
Congresele cultului: februarie 1920 - primul Congres baptist (pregătit de 
Conferinţa din 1919 organizată ad-hoc tot la Buteni) în cadrul cărora se pun 
bazele Uniunii Comunităţilor Creştine Baptiste din România353, septembrie 
1922 - Congresul III354, mai 1923 - primul Congres al tineretului baptist355,

350 Alexa Popovici, Istoria Baptiştilor din România, Ed. Bisericii Baptiste Române, 
Chicago, 1980, vol.I, p.p.268,269 şi urm.
351 Idem.
352 Ibidem.
353 Farul Mântuirii, martie 1920, nr.4, p.28.
354 Idem, noiembrie 1922, nr. 11-12, p.p.9,10.
355 Ibidem, aprilie 1924, nr.7.
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septembrie 1925 - Congresul VI356, noiembrie 
1929 - Congresul IX357 şi noiembrie 1933 - Con
gresul XIV338.

Activităţile redacţionale şi publicistice ale 
baptiştilor transilvăneni români debutează tot la 
Korosbokeny cu foaia religioasă (lunară) 
„Adevărul” (1908-1910; ian. 1911 
noiembr. 1915), însoţită de suplimentul (separat 
şi lunar) „Aurora” (1911-1915; 1918-1919), care 
din martie 1911 este intitulat „Razele Aurorei”, 
în 1915 „Adevărul” devine „Solul Păcii”, cu 
aceeaşi apariţie lunară până la începutul anului 
1919. Redactate la Korosbokeny de Vasiliu 
Berbecaru ajutat de membrii comitetului literar 
(Teodor Sida, Ioan Ţirban, Georgiu Florian, 

Emeric Erdos şi Adam Suciu), revistele se tipăreau la Budapesta (c.100;
c. 106; c.112). Pionieratul cultural-religios îşi îmbogăţeşte conţinutul prin 
deschiderea cursurilor Seminarului Teologic Baptist la 1 septembrie 1921, 
sub acoperişul bisericii omonime din aceeaşi localitate359.

Consolidată numeric (în 1918 erau 326 de credincioşi botezaţi -
d. 98), minoritatea baptistă începe să se gândească la o nouă casă de

rugăciune mai re
prezentativă, mai 
încăpătoare. Soli
dari şi operativi se 
pun pe treabă şi

BUTENI, *■"!) după obţinerea a- |Ş
§/! probărilor (cererea

v, de construcţie o
prezintă la 11 apri- 
lie 1926)360, reuşesc 
într-un timp record
- circa un an de zile
- să edifice o bise

rică impunătoare, cu parter şi etaj (220 de locuri), două birouri, două 
balcoane şi un baptistieriu. La 19 iunie 1927 are loc inaugurarea oficială

oct./

Zaharie Brânda. (C.A.).

ip %
iOL mil «C

Ac?K

Primul sigiliu al Confesiunei 
Baptiste din Buteni. (C.A.).

Ştampila Comunităţii 
Baptiste Buteni. (C.A.).

356 Ibidem, noiembrie 1925, nr.21, p.5.
357 Ibidem, ianuarie 1930, nr.1-2, p.14; ibidem, martie 1930, nr.5, p.l 1.
358 Monitorul Baptist, decembrie 1933, nr.5.
359 îndrumătorul Creştin, ianuarie 1947, nr.2, p.p.5-7; Farul Creştin, nr. 12/1995, p.7.
360 A.P.B., fond 1926-1927 (nenumerotat), dosar nr.30/1926, actnr.305, 11 aprilie 1926.
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susţinută de liderii locali: Teodor Sida, Vasile 
Berbecar şi Ioan Cocuţ, care subliniază în faţa 
mulţimii de credincioşi semnificaţia momentului. 

* Era, într-adevăr, o zi memorabilă pentru comună, 
\ dar şi pentru întreaga mişcare baptistă, la 
;■) ajunsese după doar trei decenii de viaţă spirituală 
v intensă şi exemplară.
% Ignoranţa, invidia şi chiar duşmănia câtorva
t consăteni, susţinuţi (mai târziu) de autorităţile româ- 

B j ii neşti, le umbresc uneori ascensiunea. Un condei
anonim, contradictoriu şi veninos, borborosea prin 
1899 despre „Ticăloşia pocăiţilor”, acuzându-i că 
oferiseră ungurilor mult aşteptata fisură în unitatea 
frontului ortodox362. O pretură (Sebiş), constant 
abuzivă, interzicea (1926 , 1929364, 1931365) de
plasările predicatorilor baptişti cu scopul de a face 
propagandă religioasă, după ce, în toamna lui 1921, 
îi hăituise pe tinerii seminarişti din Buteni366. O pre

fectură (Arad), cel puţin anticulturală, oprea (192 6367 1 92 7368) folosirea 
fanfarei cu ocazia ceremoniilor baptiste: botezuri, cununii, înmormântări ş.a. 
Doar timpul a despărţit apele de uscat, aşezându-le definitiv în matca 
văi paralele, dornice să ajungă fiecare prin puterile sale, cât mai aproape de 
adevăr şi lumină.

După moartea lui Sida (7 martie 1935) destinele comunităţii (226 
enoriaşi în 1938 - d.98) vor fî preluate de Teodor Doncea. Cu pastorul 
Dumitru Stoica, absolvent al Seminarului Teologic Baptist, începe (1949) o 
nouă etapă în istoria uniseculară a baptismului de pe Valea de Mijloc a 
Crişului Alb.

!
care sej

i

1927. Noua Biserică 
Baptistă din Buteni. 
(Vedere tipărită în 
anul 1929). (C.A.).

j

unor

;

*

Două, trei, patru şi chiar cinci biserici (dacă punem la socoteală şi 
casa de rugăciune greco-catolică) şi tot atâtea comunităţi de credincioşi, se

361 Farul Mântuirii, august 1927, nr.15-16, p.15.
362 Tribuna poporului, 10/22 iulie 1899, nr.132, p.p.5,6.
363 A.P.B., fond 1926-1927 (nenumerotat), dosar nr.30/1926, act nr.933, 5 noiembrie 1926.
364 Idem, fond 1929, dosar nr.30, act nr.0.772, 6 iulie 1929, f.098.
365 Ibidem, fond 1931, dosar nr.30, act nr.782, 14 septembrie 1931, f.80.
366 Farul Mântuirii, octombrie 1923, nr.19, p.3; cf. Creştinul, nr.8/1921, p.p.119,121.
367 A.P.B., fond 1926-1927 (nenumerotat), dosar nr.30/1926, act nr. 1.112, 30 decembrie

Idem, act nr.61, 18 ianuarie 1927.
1926.
368
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:
constituie, prin ele însele, într-o emblemă potrivită „ori-carui orasiu mai 
mare”, cum ar fi spus cronicarul (d.75) îndrituit să observe şi să judece. 
Prezenţa lor la Bucin - Buteni abate însă lumina în ograda oamenilor din 
această localitate, care au înţeles că fără valorile Absolutului, viaţa îşi pierde 
surâsul şi îngândurarea.

i
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De la tradiţia orală la informaţia scrisă

Saltul de la oralitate la informaţia scrisă şi citită s-a petrecut în satele 
zărăndene la jumătatea veacului XVIII sub auspiciile Vienei. întemeiate pe 
ideologia luminilor, foarte încrezătoare în puterea şcolii de a transforma 
fiinţa umană, propulsând-o prin ştiinţa de carte pe linia eternelor valori ale 
binelui, adevărului, muncii, vieţii familiale ş.a.m.d., reformele şcolare 
iniţiate de Maria Thereza şi de Iosif al II-lea urmăreau formarea unor supuşi 
harnici şi ascultători. Dornică să culeagă cât mai grabnic roadele mult 
visate, împărăţia decide înfiinţarea şcolilor săteşti - elementare sau triviale - 
sub oblăduirea parohiilor (ortodoxe, în cazul românilor), patronaj care va 
genera şi apelativul de şcoli sau învăţământ confesional. Ordinele şi 
directivele şcolare cezaro-crăieşti, publicate de-a lungul anilor, au urmărit 
formarea şi consolidarea sistemului pe baza unor obiective foarte 
pragmatice: obligativitatea înfiinţării unei şcoli triviale în fiecare parohie 
ortodoxă (neunită); necesitatea construirii localului adecvat (două săli de 
clasă cu mobilier şi locuinţă pentru învăţător) prin efortul sătenilor; 
participarea acestora cu bani (1/3) şi produse (2/3) la salarizarea dascălului; 
angajarea lui pe baza unui contract şcolar, cu asentimentul domnului de 
pământ, care nu era obligat ci doar sfătuit (rugat) să contribuie la întregirea 
fondului şcolii; departajarea instituţiilor de învăţământ pe districte sau 
direcţii şcolare (Oradea şi - după 1869 - Aradul, în cazul Buttyin-ului); 
supravegherea şi îndrumarea şcolilor de către directorii superiori ai direcţiei 
sau districtului (inspectorii districtuali), inspectorii cercuali, aflaţi în 
subordinea celor dintâi şi directorul local (de obicei preotul sau într-o 
anumită perioadă - imediat după 1800 - un localnic înstărit şi apreciat); 
atribuirea problemelor materiale (reparaţii, mobilier, material didactic, 
remunerarea învăţătorului, inclusiv frecvenţa şcolară) unui curator local de 
şcoală, înlocuit, după 1868, printr-o comisie şcolară formată din preot 
(preşedinte), învăţător (secretar) şi 5 ţărani ştiutori de carte (membrii); 
constituirea inspectoratelor sau cercurilor şcolare (după 1870) pe structura 
protopopiatelor (parţial respectată), în cadrul cărora funcţionaseră şcolile 
încă de la înfiinţare, protopopul, preotul, notarul (eventual un alt funcţionar 
de stat) sau un cadru didactic putând ocupa funcţia de inspector şcolar 
cercual; organizarea bianuală a conferinţelor şi reuniunilor didactice; 
recenzarea tuturor copiilor între 6 şi 12 ani, perioadă afectată iniţial celor 4, 
ulterior (după 1868) 6 clase primare; împărţirea elevilor în două grupe: a 
începătorilor, cu orar de la 8 la 10 dimineaţa (numită, uneori, şi „şcoala 
mică”), în care se învăţau literele, silabisirea, citirea literelor de tipar, 
scrierea literelor şi a silabelor, exerciţii simple de aritmetică şi de calcul 
iniţial şi, respectiv, a cetitorilor (ceaslovarii din „şcoala mare”), chemaţi la
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cursuri după-masa între 12 şi 15 sau 13 şi 16 pentru a învăţa religia, citirea, 
caligrafia, ortografia, dictarea, cunoştinţe de morală, aritmetică şi 
compunere, fiind, totodată, iniţiaţi şi în câteva treburi casnice: tors, ţesut, 
împletit; asigurarea odihnei elevilor în zilele de joi şi duminică; susţinerea 
examenelor (publice) la sfârşit de semestru şi de an şcolar; folosirea 
calificativelor: bun, mediocru, slab în aprecierea didactică; fixarea bare

mului de 100, mai târziu (1868), 80 de copii 
pentru o şcoală cu un învăţător; demixtarea 
claselor, sau cel puţin separarea în bănci a 
fetelor de băieţi; gratuitatea manualelor doar 
pentru copiii săraci, cadorisiţi câte doi cu o 
carte, pe care o lăsau la şcoală după termina
rea programului369.

Nu ştim dacă şi câţi locuitori ai 
Buttyin-ului învăţaseră „neoficial”, înainte de 

1 1756, cititul şi scrisul, dar, cu siguranţă, din
V ^ acest moment, procesul instructiv îşi începe

drumul către desăvârşire.
întrucât, primele informaţii sunt, din 

H .f, k. u. păcate, mai mult decât lapidare, conscripţia 
din 1^77 informându-ne doar despre faptul că 

• • b’ibna, Şcoala din Buttyin exista ,jam ab annis 21”
f („acum de 21 de ani”), adică din 1756 (c.41),

configuraţia generală a începutului - dacă 
şcoala dispunea sau nu de un local propriu, 
câţi elevi o frecventau, cum se numea învăţă
torul, ş.a. - se sustrage dorinţelor cunoaşterii. 
In 1789 ştirile devin ceva mai îngăduitoare, 
permiţându-ne să aflăm că şcoala funcţiona în 
localul ei fiind frecventată de 18 până la 24 
elevi, pentru ca cele din 1791 să menţioneze, 
însfârşit, şi numele învăţătorului, Ioan 
Popovici, care primea din partea comunei un 

salariu, alcătuit, potrivit obiceiului vremii, din bani (120 florini) şi produse 
(240 porţii de fân şi 14 stânjeni de lemne). Aceeaşi sursă îi menţionează şi 
pe copiii din Bârsa, Chisindia, Barda şi Groşi, afiliaţi la şcoala din Buttyin 
(c.41). Nici apusul veacului nu scapă de austeritatea informativă anterioară, 
semnalându-ne, in extremis, contractul şcolar din 1797, prea împovărător

lîil|!'fP ,H‘ 'iCÎI[)C
cnl

ap|>omdsn^ck
nrnr|>«

a iItn.ii u rKOa.HMUji noiiopcni*./
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1855. Carte de citire seau 
Legendariu românesc pentru a 

doua clasă a şcoalelor 
poporene. Compusă de 

Samuil Andrievici. Viena, 
1855. Manualul a fost folosit, 

după cum rezultă din 
însemnarea de pe foaia de 

titlu, de elevii Şcolii 
româneşti gr. or. din Buteni.

(C.M.Ţ.Z.S.).

369 V. Popeangă, Un secol de activitate şcolară... 1721-1821; idem, Şcoala românească... 
1821-1867; ibidem, Şcoala românească... 1867-1918.
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pentru buzunarul sătenilor, care, după negocieri, cad la pace cu învăţătorul 
(probabil amintitul Ioan Popovici), asigurându-i un venit de 70 fl. şi lemnele 
necesare menajului cotidian370.

Secolul următor îl găseşte „rânduit şi atestat” (încă din 1799) la 
şcoala din Buttyin pe învăţătorul Iov Iovici371, oferindu-ne posibilitatea să 
urmărim, cât de cât, mai amănunţit, viitoarele plămădiri pedagogice.

Secvenţe didactice româneşti aparţinătoare învăţământului confesional 
greco-ortodox din Buttyin în perioada 1810-1919372

Copii 6-12 ani Clasa Frecvenţa şcolară

învăţătorAnul şcolar C •uC3 C3 <U CJ
B F I II III B F045O O o041

Q 21

1810-11 33 Iov Iovici
1814-15 191 15 Lucea Filip
1817-18 15 15 Manasie Popovici
1818-19 31 1 32 Iov Iovici
1819-20 30 I 31 Iov Iovici
1820-21 18 4 5 27 26 27 Iov IoviciI
1822-23 154 88 242 6 46 Iov Iovici40
1823-24 99 5 5 109 102 7 Iov Iovici109

50 12 72 70 2 Iov Iovici1825-26 10 72
44 Iov Iovici1841-42 44

7 37 Iov Iovici1842-43 16 14 37
37 37 Iov Iovici1843-44

355 46 Iov Iovici1844-45 46
38 38 Iov Iovici1852-53

94 23 117 I. Bica1864-65 180 129 309
80 80 Simeon Birdcanu1868-69

58 64 58 6 64 Deraetru Curta1872-73 6 64 64
Teodor Coloja154 355 26 26 26 261872-73 201

43 Constanţa Muntcanu105 75 180 431904-05
18 18 Petru Perva1051904-05

loan Roşu105 35 351904-05
Constanţa Munleanu704521917-18

C.Vodă974521917-18

370 Ibidem, Un secol de activitate şcolară... 1721-1821, p.l 12.
371 Ibidem.
372 Ibidem, Un secol de activitate şcolară... 1721-1821, p.p.83,87,112,113; ibidem, Şcoala 
românească... 1821-1867, p.p.34,48,97,107; ibidem, Reţeaua şcolară a districtului Oradea 
în anul 1825-1826, Ziridava, nr.XIII, 1981, p.251; ibidem, Şcoala românească... 1867- 
1918, p.p. 104,220,239,250; A.Ş.G.B., Anuarul Şcoalei conf. gr. ort. române din Buteni pe 
anul şcolar 1918/19, nr.3.282, f.23-119.
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Anul şcolar 1918-1919
o
o

o

2
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2li |
oiii 40 23 17 15 12 7 2 1 3

IV o>24 9 15 5 12 3 2 1 1 O)
aiV 19 9 10 5 7 34 svi 5 2 3 2 1 2 O

Neprecizată (N) 9 6 3 6 3

Contrar aşteptărilor şi promisiunilor imperiale, primele rezultate vor 
fi destul de modeste. Mântuirea generală îşi amână apariţia, nu atât datorită 
faptului că producerea şi răspândirea ei fuseseră întemeiate pe o himeră 
(educaţia luminează, dar nu vindecă!), ci, mai ales, din cauza refuzului

multor părinţi de a-şi 
trimite copiii la şcoală. 
Iniţiatorii reformelor se 
vor pomeni azvârliţi 
într-un război al menta-

DIUARIU
de frecuentaţie, clasificaţie şi inspecţie

>
din.al şe6]er*<?M.\..y,r. /?/•, lităţilor, oglindit în sta

tisticile şcolare decenii 
la rând, până la victoria 
principiilor educative.

In pofida statu
tului său de „oppidum” 
(orăşel, târg) şi 
Buttyin-ul este cuprins 
în cleştele acestor hăr
ţuieli surde şi prelun
gite. Ce-i drept, oame-

prq an. şc. 18

&>bliu |.rm

K

J>te

1893/4. Cel mai vechi catalog existent în arhiva şcolii:
„Diuariu de frecuentaţie, clasificaţie şi inspecţie al şcolei 
rom. gr. or. din Buteni, pro an. şc. 1893/4. Condus prin 

Georgiu Popoviciu înveţător”. (A.Ş.G.B.).

nii se străduiseră construind o clădire şcolară, probabil, lângă Biserica 
Veche de la Maierişte, aşa cum sunau şi îndrumările autorităţilor („unde se 
găseşte parohul sau capelanul local să fie amplasată şi şcoala”)373, 
angajaseră un dascăl (rămas anonim din cauza deficienţelor de înregistrare 
perpeţuate până la 1791), îi asigurau simbria în bani şi produse, feţele

373 V. Popeangă, Un secol de activitate şcolară... 1721-1821, p.41.
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bisericeşti (protopopul şi preoţii) doreau binele şcolii, reuşind să atragă 
învăţători calificaţi, de obicei la Şcoala de normă din Oradea Mare sau, după 
1812, la Şcoala normală (Preparandia) arădeană, unde în perioada 1841- 
1920 vor învăţa şi 19 butinceni (c.62), dar lupta cu frecvenţa se dovedea 
foarte anevoioasă. Dacă privim tabelul evoluţiilor şcolare din primul veac, 
rămase în hrisoavele şcolii confesionale greco-ortodoxe din Buttyin şi 
analizăm participarea la cursuri doar în anii care înregistrează totalul 
copiilor de vârstă şcolară (6-12 ani): 1814-15 - 15 frecvenţi din 191 
recenzaţi, 1822-23 - 46 din 242, 1844-45 - 46 din 355, 1864-65 - 117 din 
309, 1872-73 - 64+26=90 din 64+355=419, ne dăm seama de greutăţile 
începutului. Orientate doar împotriva efectelor, sfaturile şi ameninţările 
oficiale, adâncesc şi mai mult confuzia generală, permiţând adevăratelor 
cauze - sărăcia, lipsurile, indiferenţa - să sacrifice frecvenţa multor copii pe 
„altarul” unor activităţi casnice sau agricole.

Cei cu adevărat dornici de învăţătură îşi vor găsi împlinirea, mai 
bine de un veac şi jumătate (până în 1872), într-o şcoală condusă de un 
singur învăţător. Clădirea ei, construită din lemn în anii precedenţi primei 
sale consemnări (1789), undeva prin apropierea Bisericii Ortodoxe Vechi de 
la Maierişte, avea, după câte se pare, doar o sală de clasă, întrucât despre 
locuinţa învăţătorului încă nu se vorbeşte. Tot acolo era şi în 1820, apreciată 
ca „veche, dar corespunzătoare”374 şi peste doi ani (1822), când edificiul 
este găsit de inspectori „bine întreţinut”375, iar activitatea desfăşurată în el 
(1821) demnă de calificativul „foarte bine”376. în sfârşit, după aproape o 
sută de ani, prin 1833 (mai degrabă 
decât în 1800-1810, cum ne spune 
destul de confuz părintele Iuliu 
Bodea - d.86), va fi construită o 
şcoală nouă, alcătuită la început ■ 
dintr-o sală de clasă şi locuinţă I 
pentru dascăl. Edificiul, cu pereţii | 
din piatră şi cărămidă nearsă, aco- | 
perit cu şindrilă, a fost ridicat - îşi [ 
amintea plin de mândrie protopo
pul Constantin Gurban - „la locu 
frumosu şi cam în mijloculu satu
lui”377, pe uliţa numită de acum 
înainte „a şcolii” („Schul gasse”), din apropierea Bisericii Ortodoxe Medii

mmm• '.-jţj

fel:
$

1833. Şcoala confesională greco-ortodoxă 
din Buttyin. (Vedere tipărită de Sferdian & 

Mişca, Buttyin, 1914 - detaliu). (C.A.).

574 Idem, p.93.
375 Ibidem, p.l 13.
376 Ibidem, p.97.
377 Biserica şi Şcoala, 26 iulie (7 august) 1887, nr.30, p.234.
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(vezi harta topografică, 1855). Creşterea numărului elevilor şi trecerea în 
1872 la învăţământul repartizat pe două clase („şcoala, mică” şi „şcoala 
mare”), instruite de 2 învăţători37S, vor determina extinderea suprafeţei 
şcolare cu încă o sală, pentru ca, după foarte puţină vreme, nevoi similare — 
înfiinţarea şcolii de fete în 1878 
treia încăperi.

379 (c.74) -, să ducă la apariţia celei de a

Se realizase, astfel, un progres incontestabil - şcoala cu 3 învăţători 
—, la care cele mai multe comunităţi, încă nu puteau nici măcar să viseze. 
Două clase de băieţi (una inferioară, a începătorilor din primii 3 ani şi una 
superioară, a cetitorilor, mai avansaţi întru cunoaştere, din ultimele 3 
clase)' , plus una de fete, reprezentau etalonul şcolilor săteşti, elementare 
sau triviale. Pentru copiii rămaşi de căruţă mai fusese înfiinţată după 1868 
(ca secţie a celei dintâi) şi aşa-numita Şcoală de repetiţie, în care şe încerca 
recuperarea (fie şi parţială) a neşcolarizaţilor din eşantionul 12-15 ani. 
întrucât, atribuţiile sale vizau şi formarea unor deprinderi agricole 
(pomicultură, legumicultură, zootehnie ş.a.), Constantin Gurban o asemăna 
în 1893, când „a fost făcută mai plăcută poporului”381, cu o „punte între 
şcoală şi viaţă”38“. Tot pe linia îndemânărilor practice, dascălul Vasile 
Suciu, va pune în 1899 bazele Şcolii de repetiţie economică, al cărei 
program cuprindea în proporţie de 50% cursuri de economie agrară 
păcate, această Şcoală va fi aruncată de legea şcolară din 1907 (promovată 
de noul ministru al cultelor şi instrucţiei - contele A. Apponyi) în braţele 
limbii maghiare. Obligată să folosească limba stăpânilor, Şcoala de repetiţie 
economică („Iparostanciskola”, după noua ei denumire) cuprindea în anul 
şcolar 1910-11 patru clase (1 pregătitoare şi 3 normale), 51 de elevi la 
începutul anului şi 50 la sfârşit, cu o medie anuală de 4 absenţe pe elev, 
fiind condusă de un singur învăţător384. Chiar şi aşa - smulsă din contextul 
suratelor sale - Şcoala de repetiţie economică îşi face datoria, pregătind 
apariţia Şcolii de ucenici, după Unirea din 1918.

Buttyin-ul ajunsese aici datorită adevăraţilor iubitori de înţelepciune 
- dascăli de mare vocaţie, anonimi sau cu nume ştiut: Iov Iovici, ai cărui 57 
de ani petrecuţi la catedră (majoritatea în Buttyin) sunt greu chiar şi de 
numărat; Lucea Filip, care „după săvârşirea învăţăturilor preparande 
căpătând staţie de învăţător în oraşul Buteni, tinerimea patriei

383 . Din

cea

378 Lumina (Arad), 24 septembrie/6 octombrie 1872, nr.8, p.36.
379 Biserica şi Şcoala, 13/25 ianuarie 1880, nr.3, p.20.
380 I. Ilica, Despre şcoala cu doi invadatori, idem, 1/13 iulie 1884, nr.27, p.p.215,216.
381 Biserica şi Şcoala, 28 februarie/12 martie 1893, nr.9, p.67.
382 Idem.
383 V. Popeangă, Şcoala românească... 1867-1918, p.140.
384 Az Aradi kereskedelmi es iparkamara jelentese, Arad, 1912, p. 166.
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încredinţată cu atâta sârguinţă şi 
statornicie... au învăţat”385, stârnind 
însă şi mânia oficialilor pentru că 
„tot mereu umbla [...] aţâţând clerul 

t şi norodul”386, să ceară, împreună cu 
Moise Nicoară (prezent la Buttyin în 
toamna lui 1816)387, episcop român 
pe sfântul scaun din Arad; Berta 
Câmpianu, acoperită de aura inefa
bilă a primei învăţătoare la şcoala de 
fete (c.74); Ioan Ilica, posesorul unui 
„frumos depozit de cărţi”388 (biblio
tecă personală - n.n.), din care îm
prumuta şi colegilor de prin satele 
învecinate... (c.48), alături de direc
torii şcolari - în primul rând preoţii 

locului - dar şi câţiva laici, numele fraţilor gemeni, George şi Dumitru 
Braşovan (administratori financiari - chestori - în Buttyin, promotori ai 
industriei şi comerţului, înnobilaţi în 1821 sub numele Brassay, investiţi cu 
posesiunea Kakareo - satul vecin, azi Joia Mare - primul, ales director al 
şcolii confesionale ortodoxe din Buttyin în 1817), figurând pe o placă de 
marmură fixată în zidul din faţă al şcolii, construită prin 1833 şi graţie 
generozităţii lor389, ca să nu mai vorbim de menirea pilduitoare a 
protopopilor, care au purtat pe umeri, aproape în exclusivitate, povara dulce- 
amară a funcţiei de inspector şcolar cercual.

De două ori pe an (primăvara şi toamna) inspectoratul sau cercul 
şcolar Buttyin (înfiinţat în anul şcolar 1861-62 pe structura protopopiatului 
omonim) găzduia (continuitatea fiind întreruptă doar atunci când şedinţa era 
programată într-o altă localitate subordonată) Conferinţele învăţătorilor 
(după 1890, Reuniunile învăţătorilor) din cele 24-39 de şcoli afiliate, 
întâlnirile (uneori dublate şi de prezenţa preoţilor din protopopiat) ofereau 
învăţătorilor cele mai nimerite prilejuri pentru continua lor perfecţionare 
metodică, didactică şi organizatorică. Asistau la lecţii practice (Vasile Suciu,

1821. Blazonul fraţilor George şi 
Dumitru Braşovan din Buttyin (Brassay 

după înnobilare). (Din Ziridava, nr. 
XIX-XX, 1996).

385 V. Popeangă, Un secol de activitate şcolară... 1721 -1821, p. 113.
Idem, p.71.

387 Cornelia C. Bodea, Moise Nicoară (1784-1861), partea I-a (-1825), Diecezana, Arad, 
1943, p.p.88,91,93.

Biserica şi Şcoala, 5/17 ianuarie 1886, nr.l, p.4.
Dimitrie Stoi, Doi gemeni butinceni şi diploma lor de înnobilare, Ziridava, nr.XIX-XX, 

1996, p.p.339-342.
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I i

geografie şi istorie universală - Despre Socrate, 189 9390; Constanţa 
Muntean, ştiinţe naturale - Creerii sau mintea omului, fizică - Plutirea 
corpurilor, 1903391, citire - Moşul şi nepotul, 1904392; Ioan Roşu, geografie, 
cls.III-a - Cercul Boros Sebeş, 1908, aritmetică, cls. IV-a - împărţirea 
alor doi numeri zecimali, 1908394; Petru Perva, citire, cls. I-a - Despre 
literele „i, o şi u”, 1909395; Cornel Vodă, istorie - Despre Bella al IV-lea,
19 1 3396), urmăreau demonstraţii şi experienţe (de fizică şi chimie - Cornel 
Vodă, 1913397), ascultau prelegeri (Comeliu Creţu - Despre fondurile 
şcolare, Berta Câmpianu - Despre educaţia fetelor, 18 8 0398; Vasile Suciu - 
Reformaţiunea bisericească, Războiul de independenţă nord american, 
18973"; Vasile Suciu - Despre şcoala de pomi, 1900400; Ioan Roşu - 
Necesitatea conştiinţei şi a ambiţiunei în activitatea învăţătorului, 1904 ;
Ioan Roşu - Cunoaşterea individualităţii elevului ca condiţie principală în 
educaţiune, 1905402; Ioan Roşu - Vocaţiune şi diliginţă - speculă şi 
trândăvie, 190 8403), făceau propuneri (înfiinţarea bibliotecilor protopopială 
şi şcolară, 188 1 404, ultima situându-se în 1908 pe locul trei - după Arad şi 
Hălmagiu - cu 167 de opuri în 185 volume, pentru ca în 1911-12 să 
totalizeze 179 de opuri în 197 volume, păstrându-şi locul amintit ; 
constituirea unui muzeu şcolar, care în 1904 avea 5 pietre minerale şi 20 de 
monede vechi407, iar în 1905, 5 pietre şi 33 monede vechi408, alcătuirea şi 
tipărirea unui album intitulat: „Icoana şcoalei române la finea secolului al 
XlX-lea”, dedicat monografiilor şcolare - idee susţinută tot de un dascăl din 
Buttyin, Ioan Roşu, în anul 190 8409). Deschise oricărui cetăţean interesat de

390 Biserica şi Şcoala, 7/19 noiembrie 1899, nr.45, p.360.
391 Reuniunea învăţătorilor (Arad), 18 aprilie/l mai 1905, nr.9 şi 10, p. 154.
392 Idem, 19 decembrie 1904 (1 ianuarie 1905), nr.5, p.87.
393 Ibidem, 1/14 mai 1908, nr.5, p.p.l 12-114.
394 Ibidem, septembrie 1908, nr.9, p.p.207-211.
395 Ibidem, august 1910, nr.8, p.167.
396 Biserica şi Şcoala, 1/14 decembrie 1913, nr.48, p.401.
397 Idem, p.402.
398 Ibidem, 6/18 aprilie 1880, nr.15, p.l 17.
399 Tribuna poporului, 13/25 septembrie 1897, nr.174, p.836.

Idem, 4/17 noiembrie 1900, nr.206, p.4.
401 Reuniunea învăţătorilor, 19 decembrie 1904 (1 ianuarie 1905), nr.5, p.86. 

Idem, 15/28 decembrie 1905, nr.6, p.p.l50,151.
403 Ibidem, octombrie 1908, nr.10, p.240.
404 Biserica şi Şcoala, 20 decembrie 1881, (1 ianuarie 1882), nr.51, p.406. 

Reuniunea învăţătorilor, decembrie 1908, nr.12, p.334.
Idem, august-septembrie 1912, nr.8-9, p.236.
Ibidem, 18 aprilie/1 mai 1905, nr.9 şi 10, p.p.l56,157.
Ibidem, 1/14 iulie 1905, nr.l,p.23.

409 Ibidem, 1/14 iunie 1908, nr.6, p.p. 125,126.
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bunul mers al şcolii, reuniunile dascălilor atrăgeau o mulţime „de oameni 
din partea locului şi împrejurimi”410, depăşind, astfel, cadrele unor simple 
întâlniri de breaslă. Calitatea lor impunea respect şi sinceritate, ajungându- 
se uneori (1880) până la recunoaşterea unicităţii - „nu mi-a ridicatu inse 
inima pana acuma inca nici una, ca şi acest’a”411 - evenimentelor didactice 
organizate în cercul şcolar Buttyin.

„In satul meu - avea să-şi amintească în 1893 Constantin Gurban - 
de cînd me ţîn minte esamenul a fost totdeuna di de serbatore pentru satul 
întreg”412. Spusele protopopului erau confirmate aproape în fiecare an de 
ziarele vremii, care acordau spaţii largi examenelor şcolare desfăşurate la 
Buttyin. Cele din iunie 1886 încep la orele 9 în prezenţa unei asistenţe 
selecte şi numeroase: inspectorul şcolar cercual, comisarul consistoriului, 
câţiva învăţători şi preoţi din satele vecine şi mulţi părinţi şi fruntaşi din 
Buttyin şi comunele învecinate413. „Scolele - informa ziaristul - erau 
decorate cu crengi verdi si cu flori, pruncii erau îmbrăcaţi in vesminte de 
serbatore, tienut'a loru esteriorâ inca prevestea, ca vomu se audimu 
respunsuri chiare si intielepte”414. Abia început, examenul va satisface toate 
aşteptările. Pruncii mici din clasa („scol’a”) învăţătorului Ioan Ilica erau 
exercitaţi în cetire şi scriere, precum şi în elemente de gramatică, geografie 
şi ale socoatei „cari toate sunt propuse (redate - n.n.) cu o desteritate 
adevaratu pedagogica, făcu onore invetiatoriului loru”415. Cei din clasa a II- 
a, condusă de învăţătorul George Popovici, „au respunsu inca şi mai multu 
decît cîte sunt pentru ei prescrise in regulamentu; gramatic’a au studiat’o 
intrega, geografi’a, istori 'a universala si a patriei, socota mentala si pe tabla, 
istoria naturala si fizic’a, din toate au respunsu peste asceptare”416. La şcoala 
de fete, unde lucra învăţătoarea Maria Popovici, „inca ascultaremu cu 
plăcere respunsurile din toate obiectele prescrise pentru siese clase si chiar 
ni-au surprinsu lucrulu de mana alu eleveloru, aninatu pe unu perete din 
scola in mai multe bucăţi, parte din portulu fetitieloru insusi, parte din 
utensilie de casa, ba fetele de clas’a a 6-a s’au presentatu mare parte in 
imbracaminte lucrate de manile loru”417. Drept recompensă, protopopul şi 
inspectorul cercual împart elevilor premii în sumă de 80-90 cărticele din 
editura „Tribunei”, „ca se-i indemne si pe mai departe a cerceta scol’a si a

410 Biserica şi Şcoala, 6/18 aprilie 1880, nr.15, p.117.
4.1 Idem.
4.2 Ibidem, 2/14 mai 1893, nr.18, p.140.
413 Ibidem, 29 iunie (11 iulie) 1886, ‘nr.26, p.214.
4,4 Ibidem, p.215.
415 Ibidem.

Ibidem.
4,7 Ibidem.
416
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se impreteni cu cetirea de cârti folositore”41s. Şcoala promovase încă o dată 
examenul, dovedindu-şi valoarea („fara ca se o laudu este de sine 
laudata”)419 şi înrâurirea exemplară („pote servi de modelu”)420 asupra 
suratelor sale.

Nu trecuseră decât doi ani de la eşuarea tentativei sinodului eparhial 
arădean de a înfiinţa 5 gimnazii naţionale, „cu preferinţă şi în Buteni”421, 
până la declanşarea ofensivei din primăvara lui 1879, pentru împlinirea celui 
mai sublim deziderat pedagogic înmugurit vreodată în sufletele butincenilor. 
Auziseră şi ei despre „şcolile de mijloc”, din care puteai să ajungi domn, 
ostenindu-te încă 8 ani printre cărţi şi profesori cuminţi, ridicate în ultima 
vreme la Blaj (1754), Beiuş (1828), Braşov (1850), Năsăud (1863) sau, 
destul de curând (1869), la Brad şi începuseră să creadă, că tare mândru i-ar 
fi stat uneia şi în mijlocul comunei lor. „Pentru a usiora realisarea acestei 
dorintie, — mărturisea un contemporan — comun’a bisericesca a decretatu a 
oferi spre acestu scopu doue intravilane comasate, ce le are in mediloculu 
orasiului, pretiuite cam la 2.000 fi. era celelalte comune de prin pregiuru 
s’au angagiatu a ridica insusi edificiulu, spre care scopu s’a si subscrisu 
pana acum vr’o 2.000 fl. totu in obligaţiuni dela omeni cu garanţia si este 
sperantia a se mai colecta si mai multu daca se va sci cu positivitate că 
gimnasiulu intr’adeveru se va ridica in Buteni” (c.77). Pe bună dreptate, 
oamenii aduceau şi argumente administrative („căci Butenii este unu locu 
centralu, la carele graviteza vr’o 80-90 comune” - c.77) şi demografice 
(„deci ce e mai firescu, de cât ca unu tienutu compactu ca si acest’a si de 
altmintrea cu poporatiune nestricata [...] se pota da contingentulu de băieţi 
indestulitoriu pentru unu gimnasiu” - c.77) în sprijinul cererii lor. Edificarea 
gimnaziului continuă să preocupe comunitatea şi în pragul noului veac, la 
conferinţa învăţătorilor din toamna lui 1900 înscriindu-se încă „5 membrii

, iar după Unire, donaţiile (10.000 
de coroane din partea Institutului „Codrul”, în 19 1 9)423, colectele şi 
însufleţirea generală intră pe un fagaş plin de speranţe. Cu toate că, până la 
urmă, „înfiinţândul gimnaziu naţional român din Buteni’ 
dorinţa de a-1 avea, istoriseşte tot atât de frumos, ca şi o eventuală reuşită, 
despre sufletul oamenilor, care au cutezat să iubească, să lupte, să viseze.

,422ajutători pentru înfiinţândul alumneu’

,424 , n-a fost să fie,

4.8 Ibidem.
4.9 Ibidem, 5/17 iunie 1887, nr.27, p.221.

Ibidem.
421 Ibidem, 11/27 mai 1877, nr.16, p.p.122,123.
422 Tribuna poporului, sâmbătă, 4/17 noiembrie 1900, nr.206, p.4.
423 Românul, 1/14 ianuarie 1919, nr.l, p.6.
424 Idem.

420
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Cum toate problemele financiare ale învăţământului local cădeau pe 
umerii comunităţii, nu trebuie să ne mire frecventele neajunsuri şi dificultăţi, 
încă din zilele în care construiau edificiul şcolar, oamenii erau nevoiţi să se 
gândească la banii pentru mobilier şi materiale didactice, pentru întreţinere 
şi reparaţii, pentru simbria dascălului, pentru cărţi şi tăbliţe. Fără să fi ajuns 
vreodată în situaţia de a nu-şi putea întreţine şcoala, momentele grele nu i- 
au ocolit nici pe locuitorii din Buttyin. Un veac şi mai bine fuseseră nevoiţi 
să se mulţumească doar cu o clădire şcolară modestă şi veche, iar după 
construirea (în etape) a celei noi, „starea (ei - n.n.) slabă (din 1906 - n.n.) 
reclăma o renovare radicală” (d.86), amânată însă din considerente politice 
(legea Apponyi) şi materiale. Plata învăţătorilor (bani şi bunuri materiale), 
stabilită întotdeauna după negocieri cu sătenii, oglindea posibilităţile 
acestora, situându-se cam la jumătatea veniturilor din localităţile de câmpie. 
Apelurile prin care oficialii erau îndemnaţi „să-şi arate bunăvoinţa ca nici 
unii să nu se simtă orfani şi trecuţi cu vederea, pentru că au stăruit, ca 
nimbul şcoalei lor să rămână neştirbit”425, ajungeau uneori la comună, dar 
niciodată până la urechile statului austro-maghiar. Lipsită de orice ajutor 
bugetar (spre deosebire de şcoala maghiară de stat, susţinută integral din 
banii publici)426, şcoala confesională dispunea doar de un intravilan, de o 
locuinţă pentru dascăl: 2 odăi, antişambră, culină, cămară, grajd, cocină, 
pod, grădină427 şi de un fond şcolar înfiinţat în 1906 sub numele „Fondul 
scoalei gr.ort. române din Buttyin (Buteni)”, reprezentând un capital de 
peste 4.000 coroane destinate renovării edificiului (d.86). în rest, sumele 
adunate de la contribuabili şi eventualele donaţii erau reunite în fondul 
şcolar, drămuit anual (aici în 1878) cu multă chibzuinţă:

1. Convenţia epitropească pe 1878
2. Aucta şcolară pe 1878...............
3. Salariul învăţătorului I..............
4. Răscumpărarea celor 20 cente de fan pentru învăţător....20 fl.
5. Salariul învăţătorului II............................
6. „Aceluia pentru cuartire”.........................
7. Salariul învăţătorului III la şcoala de fete,
8. „Scriptoristicul şcoalelor”.......................
9. Curăţirea şi văruirea şcoalelor.................
10. „Pentru foile şcolare”............................
11. Harta Europei şi semiglobul..................
12. Pentru înfiinţarea bibliotecii şcolare......

33 fl. 60cr.
18 fl.
252 fl.

300 fl.
100 fl. 
100 fl.
6 fl.
20 fl.
14 fl.
12 fl.
24 fl.

425 Biserica şi Şcoala, 17/24 noiembrie 1912, nr.46, p.6.
426 Idem, 15/27 aprilie 1890, nr.15, p.119.
427 Ibidem, 22 iunie (5 iulie) 1903, nr.25, p.201; ibidem, 5/18 iulie 1909, nr.27, p.p.10,11.
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13. Dulap pentru bibliotecă................
14. „în salariul servitorului şcoalelor”,
15. „In salariul crâsnicului”................
16. Procurarea unor aparate de fizică..
17. Neprevăzute..................................

15 fl.
30 fl.
55 fl.
20 fl.
150 fl.

428Total 1.169 fl. şi 60 cr.

Dacă iniţial (1792), Viena prevăzuse necesitatea câtorva ore de 
limbă germană în şcolile confesionale triviale, după semnarea dualismului 
austro-maghiar (1867), ungurii se vor năpusti cu furie asupra puilor de 
valahi obligându-i să le înveţe limba. Sesizând gravitatea pericolului, 
neobositul Constantin Gurban, ales de două ori deputat (1875-1878 şi 1884- 
1887), va biciui de la tribuna Parlamentului perfida samavolnicie asmuţită 
împotriva identităţii naţionale româneşti (d.76). Surde şi încrâncenate, 
guvernele maghiare continuă, însă, politica de deznaţionalizare a tineretului 
celorlalte naţionalităţi, împingând lucrurile până la insuportabil. în mai 1904 
ministrul de culte şi instrucţie, Albert Berzeviczy, îşi face cunoscute 
intenţiile de modificare a legislaţiei şcolare, afirmând, printre altele, cu 
multă seninătate că, după aprobarea proiectului său, „dacă într-o şcoală cu 
limba de predare nemaghiară s-ar afla şi 20% elevi care au limba maternă 
maghiara, atunci se va folosi în respectiva şcoală şi limba maghiară în 
predare”429. Nu ştim până unde s-ar fi putut ajunge prin aplicarea celor de 
mai sus, dar, în mod cert, „şcoalele noastre — dădea asigurări acelaşi 
Constantin Gurban - le vom susţine din sărăcie şi după putinţă şi vină 
asupra noastră orice primejdie de pieire nu ne temem căci... noi credem în 
viitorul celor asupriţi” 
învăţătorilor mai ales după aprobarea în iunie 1907 a legii ministrului 
Apponyi, care dorea să facă din toţi absolvenţii şcolilor populare buni 
cunoscători ai limbii maghiare. Agresivitatea şi neobrăzarea, dospite în 
cancelariile din Pesta, răbufniseră, încă o dată, asupra şcolilor particulare, 
ortodoxe şi româneşti, înfiinţate şi susţinute exclusiv din punga sătenilor, 
ai căror copii - pe bani proprii şi buni, fără nici o lăscaie de la stat - se 
vedeau obligaţi să buchisească în aşa măsură limba stăpânilor, încât „după 
terminarea anului al IV-lea de şcoală să-şi poată exprima la înţeles gândurile 
în limba maghiară, atât cu graiul cât şi în scris”431. In ciuda protestelor de tot

430 . Aceste memorabile cuvinte vor lumina sufletele

428 V.Popeangă, Şcoala românească... 1867-1918, p.45.
429 Tribuna, 28 octombrie (10 noiembrie) 1904, nr.204, p.2.

Constantin Gurban, La proiectul-Berzeviczy I, idem, 18/31 august 1904, nr.156, p.p.1,2;
cf. ibidem, 19 august (1 septembrie) 1904, nr. 157, p. 1.
431 Românul, 6/19 ianuarie 1913, nr.5, p.l.
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felul (inclusiv al sinodului protopopesc din tractul Buteni, întrunit la 22 
februarie/7 martie 1907, sub prezidiul protopopului Ioan Georgia)432, legea 
începe să-şi împrăştie otrava. Şcolile din Văsoaia, Păiuşeni şi Igneşti, ai 
căror locuitori nu putuseră aduna mia de coroane prevăzută de contele 
Apponyi pentru salariile învăţătorilor, sunt închise în toamna lui 190 8433, 
George Indreica, învăţător la Buttyin, este amendat în martie 1911 cu 50 de 
coroane pentru neglijarea limbii maghiare434, iar „în zilele din urmă (vara lui 
1913 - n.n.) s-a ordonat pornire de cercetare disciplinară în contra 
învăţătorilor români din Buteni, Petru Perva şi Ion Muntean, pe motivul 
devenit banal, că n-au prezintat rezultate mulţămitoare pentru infiltrarea 
limbii lui Arpâd în sufletele nevinovaţilor copilaşi români”435.

Câteva clipe de speranţă va cunoaşte „mult chinuitul popor din acest
ţinut”436 la memorabila Adunare popula
ră, convocată de membrii din Buteni ai 
Partidului Naţional Român, pentru ziua de 
4/17 septembrie 1911. Aproape 2.000 de 
ţărani din toate satele megieşe (de la 
Dezna şi Chisindia până dincolo de Dieci 
şi Hodiş)437 se adună în piaţa centrală a 
Buteniului. Rând pe rând, personalităţi 

Adunarea poporală locale (dr.Aurel Grozda) şi, mai ales,
arădene (dr. Teodor Mihali - preşedintele 
Clubului deputaţilor naţionalişti şi vice
preşedintele Comitetului naţional, Vasile 
Dămian - deputatul Băii de Criş, dr. Ioan 
Suciu, dr. Romul Veliciu) le vorbesc des
pre necazurile prăbuşite în ultima vreme 
asupra neamului românesc438. Prin legea 
şcolară apponyiană, considerată de Vasile 
Dămian „o batjocură a culturei”439, cori
feii maghiari - îşi continua raţionamentul 
acelaşi vorbitor - „au vrut să ne impună 
limba maghiară şi să ne facă pe toţi

Biblioteca poporală
• partidului naţional român din Transilvania 

fl Ungaria.,_:-....• *. .

Nr. 2.

- clola Buteni.

AKAD, 1911.
TIPARUL TIPOORAPir.l .CONCORDIA*.V.

03

1911. Foaia de titlu a cărţii 
„Adunarea poporală dela Buteni”, 
editată în anul 1911 la tipografia 

„Concordia” din Arad.

432 Tribuna, 15/28 martie 1907, nr.60, p.4.
433 Idem, 21 noiembrie (4 decembrie) 1908, nr.260, p.p.4,5.
434 Reuniunea învăţătorilor, martie 1911, nr.3, p.p.95,96.
435 Românul, 27 iulie vechi (9 august nou) 1913, nr.163, p.6.

Idem, 2/15 septembrie 1911, nr. 192, p.3.
437 Ibidem, cf. (pentru ansamblul Adunării), ibidem, 3/16 septembrie 1911, nr.193, p.3; 
ibidem, 4/17 septembrie 1911, nr. 194, p.4; ibidem, 6/19 septembrie 1911, nr. 195, p.p.2-4.
438 Adunarea poporală dela Buteni, Tiparul tipografiei „Concordia”, Arad, 1911.
439 Idem, p.22.
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unguri. Şi zadarnic am cercat noi să vorbim de drepturile noastre asigurate 
la 1848 etc. Zadarnic am accentuat, că un popor care întrebuinţează o limbă 
în contactul zilnic, nu se poate lumina decât în acea limbă. N’au voit să ne 
asculte...
încrezători şi destul de hotărâţi „ca apoi când se vor deschide barierile şi se 
va împrăştia întunerecul de azi, să se ştie folosi de drepturile lor pentru 
progresul şi înflorirea neamului şi al patriei”441.

„440 . Cu toate acestea, oamenii vor pleca din Buteni mult mai

în primii ani după Unire (1919-1922) şcoala îşi păstrează caracterul 
confesional, schimbându-şi însă, imediat, denumirea. Ea devine Şcoala 
primară naţională română Buteni, avându-1 ca director (1919-1921) pe

învăţătorul I. Ganea. Sfârşitul confesionalismului 
local (1922), aduce şcoala sub auspiciile statului. 
Momentul este oglindit, printre altele, şi de noua 
titulatură: Şcoala primară de stat Buteni, condusă, 
încă din perioada confe
sională (1921-1922) până 
în 1926-1927, de învătăto- 
rul Cornel Vodă. Născut la 
Şilindia (jud. Arad) în 22 
mai 1892 este numit învă- \y*

BUTENI. (A.Ş.G.B.). ţător la Buteni (1912), după 
absolvirea Şcolii normale 
arădene (promoţia 1911- 
1912)442. Se remarcă la ca
tedră, dovedeşte talent diri
joral şi pricepere în funcţia BUTENI. (A.Ş.G.B.). 
de director şcolar. Decora-

60)f ţiile „Răsplata muncii” (1926) şi „Răsplata muncii 
pentru 25 ani de serviciu” (1944) îi validează 
activitatea. Moare la 31 iulie 1953 şi se odihneşte în 
cimitirul ortodox de la Aradul-Nou.

Din 1927-1928 destinele şcolii sunt preluate 
de învăţătorul Vasile Crucin, care le menţine (până 
în 1949-1950), cu pricepere şi talent, pe drumul

\ duteni. -*?
s.im i

EUTfcNl .A
1919. Şcoala primară 

naţională română
SAijv%/

1920. Direcţiunea 
şcoalei primare 

naţionale române
V* */*&5 *-"#■** <-Ktr ra mio
, r mm. a

1923. Şcoala primară 
de stat BUTENI. 

(A.Ş.G.B.).

440 Ibidem.
441 Ibidem, p.23.
442 Teodor Botiş, Istoria Şcoalei Normale (Preparandiei) şi a Institutului Teologic Ortodox- 
Român din Arad, Ed. Consistorului, Arad, 1922, p.493.
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"ţj unei pedagogii modeme şi exigente. Vede 
lumina zilei în 17 februarie 1901 la Brad 

mâ (jud. Hunedoara), unde urmează primele 4 
mă clase primare. Ulterior îşi desăvârşeşte 

studiile la Şcoala normală din Deva. Elibe- 
“ţ rarea unei catedre îi facilitează în toamna lui 
ipsl 1927 transfeml şi numirea, inclusiv ca direc- 
fkji tor, la Şcoala pri- 
gkA mară de stat din 
m Buteni. Invătătu-jjjgM »

g|| ra, cinstea şi or- 
di nea vor fi per
manenţele peda
gogice promova
te aici de Vasile 
Crucin, aproape 

două decenii şi jumătate. Vocaţia pedagogică a 
„distinsului” şi „vrednicului” director se mani
festă şi înafara şcolii, unde, prin acţiuni adecvate 
mediului sătesc (şezători culturale, conferinţe 
ş.a.), „răspândeşte în straturile poporului din 
acele părţi lumina culturii şi a ştiinţei”443. Este 
răpus de urgia bolşevică la 18 octombrie 1951.
Cimitirul ortodox din Brad îi ocroteşte împă
carea şi nefiinţa.

Cu doi ani înaintea încheierii mandatului său, mai precis în 1948, 
şcoala primeşte o nouă de
numire - Şcoala elementară 
comuna Buteni - sub care 
începe să traverseze perioa
da comunistă. Matricolele 
şcolare din 1945-1946 ates
tă înfiinţarea Gimnaziului 
Unic Buteni, sub direcţiu
nea doamnei Atena Gomic.
Dincolo de împlinirea unui 
vis mai vechi, înfiriparea 
Gimnaziului, cu 3 ani de

4L
V

■ăm.
Comeliu Vodă - director şcolar 

între 1921-1927. (C.B.O.B.).

Vasile Crucin - director 
şcolar între 1927-1950. 
(C. fam. Zoe Dăianu).

t ea s 

<8®
1945. Gimnaziul Unic 
BUTENI. (A.Ş.G.B.).

1948. Şcoala 
elementară comuna 
Buteni. (A.Ş.G.B.).

443 Gazeta învăţătorilor (Arad şi Bucureşti), 1 iunie 1929, nr.l, p.2; cf. Românul, miercuri, 
26 iunie 1935, nr.15, p.3.
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studiu (echivalenţi ai claselor V, VI, VII) post primare, instituie predarea 
disciplinelor în sistem semestrial de către profesori. In perioada funcţionării 
sale (1945-1950), structura şcolii reflectă noua configuraţie: 4 clase 
elementare plus 3 ani gimnaziali. Lucrul acesta se întâmpla după ce, în 
toamna lui 1926, se trecuse deja, de la sistemul elementar cu 6, la cel cu 7 
clase obligatorii444.

Secvenţe didactice româneşti aparţinătoare învăţământului de stat din Buteni 
(Şcoala primară - cu şase, respectiv cu şapte clase - şi Gimnaziul Unic - 

G.U.) în perioada 1925-1946445
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B F F B F B F B F
I 46 20 26 12 21 2 8 3 A- Mihiescu
II 35 21 14 17 II I 3 3 loan Popescu
III 69 29 40 23 38 I 2 4 I C Munteanu

21925-26 IV 43 43 37 3 Vasile Drincu3
IV 41 41 37 2 2 Elena Popa
V 23 12 9II II 2 I Comcliu VodA
VI 28 21 7 15 7 I 5 Cornelia Vodi
I 58 58 42 3 5 Emilia Borlca8
I 58 10 48 5 32 I 5 I 2 3 9 E Frileanu
II 70 33 37 21 30 2 2 I 9 Vasilc Drincu5
III 58 18 40 8 34 4 3 I Vasile Crucin3 3

OOoo1930-31 III 27 27 20 E. Ignişca7
IV 61 35 26 21 16 4 3 I I Lerijia Suba9 6
V 24 13 II 12 II E IpiişcaI
VI 15 6 9 6 7 2 Vasile Crucin
VII 17 13 4 6 3 5 2 Vasilc Cruan1

I 39 23 16 13 12 6 2 I 3 I Neconsemnai
II 2360 37 18 28 4 2 3 3 2 Neconsemnai
III 46 22 24 21 22 I 2 Neconsemnai

O1940-41 IV 53 25 28 12 19 4 2 2 4 7 3 Neconsemnai
V 29 17 12 12 II 3 I 2 Neconsemnai
VI 38 20 18 14 12 4 3 2 I I I Neconsemnai
VII 35 14 21 II 16 3I 2 2 Neconsemnai

22I 37 15 14 12 24 4 I Neconsemnai
II 28 14 14 12 II I 2 I 1 Neconsemnai
III 35 21 14 13 II 4 I 4 2 Neconsemnai
IV 32 19 13 £1945-46 19 12 I Neconsemnat
V II 74 I 4 6 Neconsemnai
VI 10 2 8 2 5 3 Neconsemnai

29 15VII 14 13 14 I I Neconsemnai
40 28 12 20I IIG.U 1945-46 I Profesori neconsemna|i7 OI

444 A.Ş.G.B., matricola nr.V, anul şcolar 1926-1927, p.p.1-183.
445 A.Ş.G.B., matricolele nr.III şi IV, anul şcolar 1925-26, p.p.1-286; matricolele nr.XI, 12 
şi 13, anul şcolar 1930-31, p.p.86-188; 1-197; 1-75; matricola nr.23, anul şcolar 1940-41, 
p.p.1-300; matricola nr.XXIX, anul şcolar 1945-46, p.p.1-182; matricola nr.3.346, anul 
şcolar 1945-46, f.1-40.
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1936. Absolvenţii claselor a Vil-a. La mijloc (de la stânga spre dreapta): învăţătoarea 
Letiţia Fânaţa (clasa de fete), Vasile Crucin (director) şi învăţătorul Gheorghe Beinşan

(clasa de băieţi). (C.A.).

Foarte îmbucurătoare, cifrele şcolarizaţi lor (285 în 1925-1926, 388 
în 1930-1931, 300 în 1940-1941 şi chiar 182 în 1945-1946 - diminuată de 
război), nu pot ascunde însă refuzul unora de a merge la şcoală. 
Recensământul populaţiei din decembrie 1930 (d.95), an de maximă 
frecvenţă (388), confirmă, din păcate, adversitatea (parţială) faţă de 
instrucţie şi educaţie. Cei 23,66% neştiutori de carte (226 bărbaţi şi 480 
femei), majoritatea din eşantionul 20-64 de ani, respirau încă aerul 
neoxigenat al vechilor mentalităţi. Vrând-nevrând, lupta cu abandonul şcolar 
continuă şi în perioada interbelică, vechea Şcoală de repetiţie 
transformându-se la sfârşitul deceniului doi în Şcoală de adulţi, care, după 
ultimul război mondial, devine Şcoală de alfabetizare, condensată la 2 ani 
(cicluri) de studiu.

Constante rămân şi preocupările formative pentru muncă, 
desfăşurate, imediat după Unire, prin intermediul Şcolii de ucenici, înfiinţată 
la Buteni în toamna lui 1921. Structurată pe 3 ani (cursuri) de studiu, plus 
(iniţial) unul pregătitor, post elementari, şcoala se bucură încă de la început 
de atenţia conducerii comunei446, asigurând pregătirea teoretică pentru 
aproximativ 70-90 de elevi (în mare majoritate români), dornici să devină

446 A.P.B., fond 1929, dosar nr.30, act nr.0.241, 6 martie 1929, f.032; idem, act nr.0.974, 27 
august 1929, f.123; fond 1931, dosar nr.30, act nr.192, 23 februarie 1931, £21; fond 1934, 
dosar nr.30, act nr.419, 26 aprilie 1934, f.43.
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I

meseriaşi. La scurtă vreme Buteniul devine (până după 193 9)447 un punct de 
reper şi de mare atracţie pentru copiii din 37 de localităţi, situate inclusiv în 
Ungaria.

Secvenţe didactice ale efortului de aprofundare şi de recuperare a 
cunoştinţelor prin Şcoala de repetiţie, Şcoala de adulţi şi prin Şcoala de 

alfabetizare din Buteni în perioada 1922-1950448
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B F B F B F B F B F
li 11 3 3
III 22 5 5
IV 21 8 81922-23 Total B 42 George DroncaV 23 6 6
VI 6 2 2
N 25 18 18
I 2 O2 2
II 8 8
III 22 17 17

1922-23 Total F 68 IV 21 13 13 Petro Perva
V 23 17 17

VI 6 4 4
N 25 7 6
II II 3 2 I

1928-29 Total B10 III 34 5 5 E. Ignişca
N 2 2 2
I 2 2 I I
II 8 7 I1928-29 Total F 40 E. FrâteanuIII 34 29 24 5

VII I I
68 22 15 7C.I1949-50 Total B.F.68 Necon semnat68 46 33 13
46 20 19 IC.ll1949-50 Total B.F.46 Necon semnal46 26 21 5

447 Idem, fond 1939, dosar nr.30, act nr.4I7, 28 februarie 1939, f.43; idem, act nr. 1.492, 12 
august 1939, f. 151.
448 A.Ş.G.B., registrul nr.3.403 al Şcoalei de repetiţie, anul şcolar 1922-23, f. 12-73; 
matricola nr.II a Şcolii de adulţi din Buteni, anul şcolar 1928-29, p.p.77-126; registrul 
matricol nr.3.418 al Şcolii de alfabetizare, anul şcolar 1949-50, p.p.1-115.

164



buteni * Ixs £coaWv

1921. Direcţiunea 
şcoalei de ucenici 

BUTENI. (A.Ş.G.B.).

Secvenţe didactice formative şi educative ale Şcolii de ucenici din Buteni în
perioada 1921-1930449
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Pregătitor (P) 21 21 7 7 7 Petru Perva

I 24 24 16 1 7 Vasile Drincu
1921-22 ONII 22 22 314 5 George Droncar-

8III 8 3 3 2 Corneliu Vodă 
In funcţie de curs

i
N 4 4 4
I 40 40 29 11 Corneliu Vodă

rs1926-27 II 26 26 23 3 Vasile Drincu
III 26 2526 1 Vasile Drincu

22 16 2I 22 4 Neconsemnat
C-'1929-30 13 10 2II 13 1 Neconsemnat'O

32 18 14III 32 Neconsemnat

449 A.Ş.G.B., registrul nr.3.385 al Şcoalei de ucenici, anul şcolar 1921-22, p.p. 1-79; 
matricola nr.I, anul şcolar 1926-27, 1927-28, p.p.1-96; matricola nr. II a Şcoalei de ucenici 
din Buteni, anul şcolar 1928-29, 1929-30, p.p.72-136.
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Naţionalitatea, opţiunea profesională şi domiciliul de provenienţă ale 
elevilor Şcolii de ucenici din Buteni în perioada 1921-19304^0

Situaţia elevilor pe naţionalitate, 
meserii şi domiciliul de provenienţă

Anul şcolar
1921-22 1926-27 1929-30

română 69 75 58
maghiară 9 9 3Naţionalitatea germană 1 7 6
slovacă 1
brutar 1

6cojocar 9 11
croitor 6 7 5
comerciant 9 16 8
curelar 2 3 2
econom 1
faur 6 3 5
frizer (bărbier) 2 2 4
măcelar 4 2 2

Meseriile alese mecanic (lăcătuş) 5 6 2
morar 1
pantofar 13 13 8
pălărier 1
rotar 1
tapiţier 3
tăbăcar 13 6 9
tinichigiu 3 5 2
tâmplar (măsar) 8 11 4
zidar 1 3 4
Almaş 1
Berindia 1 2
Bârsa 4 2
Bonţeşti 1 2 3
Brad 2
Buhani 2 1
Buteni 53 58 34
Cărând 1Domiciliul de 

provenienţă Chisindia 3 4 7
Cil 2
Crocna 2 1

4Cuied 1 2
Dezna 1

1 2Donceni
1Gai (Arad)

1Galşa

450 Idem.
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Situaţia elevilor pe naţionalitate, 
meserii şi domiciliul de provenienţă

Anul şcolar
1921-22 1926-27 1929-30

Glogovăţ 1
Govojdia 1
Hodiş 1 1
Joia-Mare 1
Laz (Dezna) 1
Magoci Q. Bichiş) 1
Maşloc (j. Timiş) 1
Minişul de Sus 1 1
Nadăş 1
Ohaba-Sârbească 1Domiciliul de 

provenienţă Păiuşeni 1
Polonita (j. Qdorhei) 1
Răpsig 1
Revetiş 2 3
Roşia 2 2
Sălăgeni 1 1 2
Sebiş 2 1
Sântana 1
Susani 3 2
Şilindia 1
Ungaria 1

In plină perioadă interbelică, butincenii încep să fie tot mai 
preocupaţi de ideea înfiripării unei Şcoli de agricultură. Gândul venea pe 
fondul activităţii educative iniţiată în secolul XIX şi desfăşurată în grădina 
şcolară, al cărei nume sugestiv, „Şcoala de pomi”, o recomanda şi 
persoanelor mai puţin obişnuite cu menirea ei. T. Dărău din Buteni, 
agronom la Institutul Politehnic Paris-Bruxelles, propune consătenilor săi, în 
toamna lui 1930, organizarea unui curs experimental de autoinstruire 
agricolă predat prin corespondenţă451. Vara lui 1936 înregistrează memoriul 
avocatului, dr. Sabin Dan, din localitate „în cauza înfiinţării unei Şcoli de 
agricultură în comuna Buteni”452. Ambele iniţiative au rămas nefinalizate.

Educaţia copiilor preşcolari va fi reglementată de statui austro- 
maghiar la sfârşitul secolului XIX. Şi de această dată ungurimea forţează 
toate porţile, reuşind să-şi impună (a câta oară?!) limba, inclusiv prin Legea 
grădiniţelor de copii elaborată în 189 1 453. Oricum, la Buteni, preşcolarii vor 
învăţa cântece şi poezii româneşti în grădiniţa înfiinţată după Marea Unire. 
Găzduită iniţial în clădirea fostei Şcoli confesionale romano-catolice, sub

451 Aradul (Arad), 10 noiembrie 1930, nr.l, p.2.
452 A.P.B., fond 1936, dosar nr.30, act nr.878, 6 iunie 1936, f.89.
453 Vasile Popeangă, Mărturii... 1784-1918, p. 16.
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1926-1927. Grădina de copii Buteni. Cond. P. Ganea. (C.A.).

conducerea educatoarei P.Ganea, „Grădina de copii” obţine în mai 1933 
(educatoare Elena Balaban) localul ocupat de doctorul Erdos Mathia454, 
construit lângă Dispensarul uman (pe terenul actualei Cooperative de credit 
„Măgura”), cu menirea de locuinţă pentru medicul din comună. Pe măsura 
creşterii popularităţii sale, afluxul copiilor va fi tot mai mare, ajungându-se 
în 1944 la două posturi de educatoare455. Comunitatea nu-i dă uitării nici pe 
copiii săraci sau orfani, de îngrijirea cărora (pregătirea hranei ş.a.) se ocupau 
învăţătoarele ajutate de şcolăriţele din cursul superior primar. Locul acestor 
acţiuni de binefacere îl oferea Căminul de zi, înfiinţat în acelaşi an (1944), 
la stăruinţa învăţătorului Vasile Tătaru, preşedintele Comitetului local de 
patronaj456.

învăţământul maghiar. Nu ştim dacă şi unde au umblat la şcoală 
copiii oaspeţilor unguri până în primele decenii ale veacului XIX. Probabil 
fuseseră daţi în grija capelanului, care slujea la capela romano-catolică 
edificată în 1781. Din 1834 documentele (d.59) încep să vorbească despre 
Şcoala elementară confesională romano-catolică, ridicată, puţin după 1818, 
în contextul reorganizării parohiei romano-catolice (biserică, locuinţă pentru

454 A.P.B., fond 1933, dosar nr.30, act nr.345, 15 mai 1933, f.47.
455 Tribuna Română (Arad), 10 februarie 1944, nr.29, p.3.
456 Idem, 18 august 1944, nr.186, p.2.
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um mm preot, şcoală) - (d.70; d.81; 
d.90; c.42; c.43). Detaliile 
ulterioare completează, cât de 
cât, portretul strădaniilor edu- 
cative maghiare de origine 

. . ’V} >' * _ f lV« • confesională, sortit să rămână
— însă, cel puţin deocamdată,

I fei| incomplet. Se pare că în
primii doi (1859, 1861)

începutul veacului XIX. Clădirea Şcolii ventată şi de câţiva copii evrei
confesionale romano-catolice din Buttyin (astăzi (diferenţa dintre frecvenţi şi 

Muzeul local). (C.A.). cei de vârstă şcolară), ai căror
părinţi nu-şi organizaseră încă

;Vj

im® 4
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viaţa religioasă şi şcolară la nivel de comună.

Copii de vârstă 
şcolară

Elevi care 
frecventează şcoala învăţătorAnul

Maximilianus Iglody33 451859
29 381861
23 231863

Josephus Zsoldănyi231866 23
Adalbertus Keserii23481868

Thomas Hilâk43 311873
Schmidt Jozsef45??1878

Pentru a veni în ajutorul confraţilor de la sate, ungurii din 
conducerea comitatului Arad hotărăsc extinderea învăţământului maghiar de 
stat în 26 de comune458.

Românii, obligaţi de multe ori să renunţe la ei înşişi, atunci când 
alcătuiau fondurile şcolare, pricep afrontul şi protestează, numind 
preconizatele şcoli „adevăraţi monştrii ai timpului”459. Cum însă politicul o 
mai luase şi altă dată razna, Buttyin-ul se vede procopsit în 1897 cu o Şcoală 
populară elementară maghiară de stat, susţinută până în pânzele albe de 
notarul comunal, Isidor Popescu460. Acţionând ca un „cui a lui Pepelea”,

457 Şematism (r.c.)/1859, p.l 12; idem/1861, p.56; ibidem/1863, p.p.62,63, (d.70); 
ibidem/1866, p.60; ibidem/1868, p.60; ibidem/1873, p.p.71,72; Szollossy Kâroly, 
Aradmegye nepoktatâsi intezeteinek nevtâra, Arad, 1879, p.p. 18,51; (c.75).
458 Tribuna poporului, 10/22 mai 1897, nr.89, p.428.
459 Idem.

Ibidem, 14/26 iunie 1897, nr.112, p.539; ibidem, 12/24 iulie 1897, nr.131, p.630; 
ibidem, duminică 16/19 aprilie 1900, nr.70, p.3.
460
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| uneori şi din vina dascălilor şi a 
Ir, preoţilor Ortodocşi, care îi ofensau 

pe copiii proveniţi din familiile 
baptiste, şcoala maghiară devine 

i. locul de refugiu pentru unii dintre 
| cei discriminaţi461. Regretabil, dar 
[ justificat, fenomenul rămâne, to- 
£ tuşi, nesemnificativ.
I învăţământul

După organizarea vieţii cultice sub 
acoperişul primei sinagogi (1863), 
evreii pripăşiţi la Buttyin înfiin

ţează în anul 1870 o Şcoală elementară confesională (c.76) într-o casă 
închiriată pe Calea Ardealului, cum i se mai spunea drumului care pleacă

evreiesc.
1897. Clădirea Şcolii populare elementare 

maghiare de stat din Buttyin. (C.A.).

1904-1905. Şcoala populară elementară de stat cu limba de predare maghiară din 
Nagy-Buttyin, clasele II-VI. Rohrszetzer Jânos, învăţătorul clasei a Vl-a. (C.A.).

din comună îndreptându-se către Brad462. Puţinele informaţii disponibile se 
referă la momentul 1878, când şcoala beneficia de o înzestrare acceptabilă,

461 Ibidem, 10/22 iulie 1899, nr.132, p.p.5,6.
462 Informaţia referitoare la clădirea închiriată pentru şcoală ne-a fost oferită de d-nul 
Alexandru Popper, originar din Buteni.
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era frecventată de 20 elevi, iar dascălul, Deutsch Lâzâr, avea un salariu de 
300 forinţi (c.76). Inaugurarea noii sinagogi (prin 1902) aduce şcoala într-o 
clădire anexă construită special pentru ea. în condiţiile României Mari, care 
abrogă - după cum am văzut - confesionalismul, copiii minoritarilor încep

Buric nl

Buteni - Calea Ardealului - unde, potrivit tradiţiei, a funcţionat prima Şcoală 
elementară confesională evreiască, înfiinţată în anul 1870 la Buttyin. (Carte poştală 

editată de Simion Brânda în anul 1928). (C.A.).

să înveţe la şcoala românească de stat. Aici îi va surprinde apocalipsa 
războiului pe cei 5 elevi evrei, urmăriţi şi exmatriculaţi la 15 noiembrie 
1940, în baza articolului III dintr-un Decret Lege, comunicat Şcolii din 
Buteni de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad463. Peste doar un an 
majoritatea evreilor vor fi evacuaţi la Arad, comunitatea lor pierzându-şi 
definitiv consistenţa464.

învăţământul baptist. Răspândirea şi consolidarea ideilor baptiste 
acuţizează necesitatea unei şcoli autohtone pentru instruirea pastorilor. Atât 
la Conferinţa din 8-10 iunie 1919, cât şi la Congresul I din 14-16 februarie 
1920, desfăşurate la Buteni, baptiştii dezbat şi decid înfiinţarea Seminarului 
Teologic Baptist din România465. Comitetul Uniunii se opreşte asupra datei 
de 1 septembrie 1921 pentru începerea cursurilor Seminarului din localitatea 
Buteni466. Aceeaşi conducere superioară alege forma instituţiei de 
învăţământ („Curs biblic”), durata şcolarizării (6 luni) şi corpul profesoral

C?(>c judwiluiui

463 A.Ş.G.B., matricola nr.23, anul şcolar 1940-41, p.p. 29, 30, 70, 98, 285.
464 Comunitatea Evreilor (M) Arad, Act de constatare nr.168, 2 martie 2000 (în posesia 
autorului O.S.).
465 Dan Miculiţ, op.cit., p.p.36-38.
466 îndrumătorul Creştin, ianuarie 1947, nr.2, p.p.5-7; cf. Farul Creştin, nr. 12/1995, p.7.
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(I. R. Socaciu, având şi funcţia de director, Ioan Popa şi V. Berbecaru)467. 
Incinta bisericii baptiste devine sală de clasă, iar cei 9 seminarişti sunt cazaţi 
pe la coreligionarii binevoitori. O bucătărie comună asigura pregătirea 
hranei468. Din păcate, după doar 6 săptămâni de la debut, intoleranţa 
religioasă şi lipsa de fantezie intelectuală vor duce la izgonirea oficială a 
membrilor Seminarului469, care îşi continuă însă activitatea în Arad şi, 
ulterior, cu unele întreruperi, la Bucureşti, până în 1942. Revine la Buteni în 
toamna lui 1946. îşi reia cursurile pe 1 noiembrie şi funcţionează nestânjenit 
până în 1947, când este mutat definitiv la Bucureşti470.

învăţământul german. Fiică legitimă a războiului, Şcoala 
elementară germană din Buteni, se va mulţumi, până la urmă, doar cu o 
existenţă efemeră. Constituită în aprilie 1941 prin retragerea celor 14 elevi 
de naţionalitate germană de la Şcoala primară de stat471, îşi găseşte adăpost 
în clădirea fostei Şcoli confesionale romano-catolice, reuşind la începutul 
anului 1944 să şcolarizeze 20-25 de elevi „strânşi din toată regiunea 
Crişuluf . Sfârşitul ostilităţilor mondiale îi provoacă dispariţia precipitată.

învăţământul găzduit. întotdeauna războaiele au schimbat ordinea 
lucrurilor, provocând migrarea instituţiilor şi a populaţiei civile timorate, 
dintr-o parte în alta. Motive militare determină cantonarea Şcolii de ofiţeri 

(specialitatea infanterie) nr.6 din Ineu la Buteni, în perioada 
. Dată fiind conotaţia specială a Şcolii, prezenţa ei în comună 

va îmbrăca un aspect rezervat şi discret. în schimb, elevii şi profesorii Şcolii 
Normale de băieţi „Mihai Viteazul” din Chişinău, refugiaţi la Buteni în 
perioada 1943-1944, colorează viaţa localităţii cu exuberanţa proprie unor 
adolescenţi talentaţi. Simţindu-se „imediat ca acasă”474, oaspeţii răspândesc

de rezervă 
1942-194447

467 Idem.
468 Ibidem.
469 Farul Mântuirii, 1 octombrie 1923, nr.19, p.3.
470 îndrumătorul Creştin, nr. 1/1947, p.6.
471 A.Ş.G.B., matricola nr.23, anul şcolar 1940-41, p.p.15,33,61,65,126,139,143,154,175, 
221,232,239,253,283.
472 Tribuna Română, 10 februarie 1944, nr.29, p.3.
473 Teodor Ruja, Caiet cu însemnări şi date istorice, f.35 (mss. în posesia autorului T.R.).
474 Tribuna Română, 2 iulie 1944, nr.148, p.2.
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în peisajul cultural de pe Valea Crişului „specificul folclorului 
basarabean”475
autentice. Sentimentele unora pentru tinerele butinceniţe conduc la mariaje, 
integrându-i definitiv în ambianţa comunei. Ascensiunea dirijorului, Paul 
Paradencu-Adameşti, la pupitrul Corului din Buteni, îşi caută fiinţa şi 
unicitatea printre destăinuirile înmugurite atunci.

, aplaudat de spectatorii obişnuiţi să aprecieze valorile

475 Idem, 10 iulie 1944, ur.153, p.2; cf. ibidem, 14 iulie 1944, nr.157, p.3.
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Târgul

Cuvântul „târg” a fost însoţit pe tot parcursul Evului Mediu de cel 
puţin două înţelesuri: unul concret şi foarte precis, care semnala privilegiul 
acordat unei localităţi de a organiza târguri anuale şi altul mai larg, folosit, 
uneori, doar pentru a sublinia dezvoltarea unei comunităţi. De obicei 
noţiunea îşi epuiza ambele rosturi, atunci când era consemnată înaintea 
numelui aşezării, deşi, câteodată, se avea în vedere doar sensul al doilea.

După o lungă perioadă în care Bucin-ul împărtăşise condiţia de sat, 
anul 1553 găseşte partea mai reprezentativă a localităţii pregătită să intre în 
rândul târgurilor: „oppidi Beken”, după expresia documentului (d.10), 
hotărâtor pentru înscrierea ei în familia celorlalte 10 oppida existente atunci 
pe teritoriul comitatului Zarand (c.33). Nu ştim dacă şi pentru câte târguri 
anuale primise îngăduinţă, dar putem bănui că nominalizarea includea şi 
acest avantaj, pe lângă recunoaşterea dezvoltării sale economico-edilitare. 
Din păcate însă privilegiul venise într-o perioadă cât se poate de neprielnică, 
războaiele cu turcii şi alte instabilităţi spulberându-1 peste doar câţiva ani. 
începând cu înscrisurile din 1561 comunitatea decade iarăşi la statutul de 
sat, aşteptând vremuri mai bune pentru o nouă înflorire. Uşurându-ne parcă 
socotelile, Bucinul revine la condiţia de târg - WAROS BUTIN - abia în 
1762, adică exact peste 200 de ani, pecetea emisă atunci dorind să-i 
sublinieze, deocamdată, doar progresele cunoscute în ultimele decenii. 
Calmul şi stabilitatea, recuperate după 1700, îi favorizaseră dezvoltarea, 
localnicii împletindu-le cu poziţia geografică ademenitoare, străbătută de 
drumuri orientate în toate direcţiile. Cu cele aproape 200 de familii în care 
trăiau aproximativ 1.000 de persoane - ca să ne referim doar la aspectul 
demografic din 1766 
semnificativă aşezare din zonă, meritând cu prisosinţă rangul de târg. Chiar 
dacă, în lipsa unei dezlegări oficiale, nu putea organiza încă târguri, 
localitatea era, fără îndoială, din multe puncte de vedere, interesantă şi 
atractivă pentru cei din jur, dispuşi să-i frecventeze, printre altele, piaţa 
săptămânală (în spaţiul dintre Biserica Romano-Catolică şi Primărie, numit 
Piaţa Mare) tot mai îmbietoare, inclusiv datorită mărfurilor expuse pe 
tarabele comercianţilor băştinaşi, Graecus Dima şi Graecus Nicola (d.35), 
secondaţi de precupeţul Ruzsa Marian din Barda (d.37). Toate semnele 
arătau că vremea târgurilor bătea la uşă, numărul aşezărilor investite cu 
acest drept (alături de cele 9 din 174 6476) înmulţindu-se aproape în fiecare 
an: Sântana- 1748, Pâncota- 1768477, ş.a.

Buttyin-ul devenise într-adevăr cea mai

476 George Manea, Târguri din judeţul Arad, Ziridava, nr.V, 1975, p.61.
477 Gheorghe Ciuhandu, op.cit., p. 191, nota nr.3.
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‘ ';T|jS în sfârşit, la 19 ianuarie 1795,
- , • ‘ ' V-. ij - ‘ i.( „Cancelaria Arhiducalului nostru Oraş

Viena” înmânează comitelui, Caroli Palfiy, 
9X*-. | iegea excepţională, aplicabilă din 29 iulie

^ 4 fa. 1795, refentoare la dreptul orăşelului
Buttyin de a organiza patru târguri anuale 
Ş> P>aţă săptămânală. Hotărât să nu lase ni- 
mic la voia întâmplării, documentul (d.54) 

■ stabileşte datele târgurilor în funcţie de câ- 
My,,:-, ^ teva sărbători religioase romano-catolice,

după stilul vechi: Botezul Domnului (ianu- 
arie>’ Preasfântul Trup a lui Hristos (iunie), 

t Tăierea Capului Sf. Ioan (august) sau luna
■ septembrie şi săptămâna dinaintea Naşterii 

Domnului (decembrie), ziua Sabatului 
; fe^-rv. ^'4 (sâmbăta) pentru pieţele săptămânale, pre-

•: cum şi posibile modificări, menite să înlă-
ture coincidenţa târgului cu zilele de 

|':,/>*-/</, Duminică sau cu cele dedicate Sărbătorii
Pieţei. Nu lipsesc nici garanţiile de „pro
tecţie” şi de „tutelă specială” adresate ne
gustorilor, avându-se în vedere integritatea 
lor personală şi securitatea bunurilor aduse 
la târg.

.Aia
. ***

; a».

1795. Filă din documentul prin 
care se acordă orăşelului Buttyin 
dreptul de a organiza patru târguri 

anuale şi piaţă săptămânală. 
(C.M.B.).

Evenimentul sugerează administra
ţiei o nouă iniţiativă sigilară: carul cu patru boi, podul, ş.a., încadrate de 
legenda „BUTYIN: MEZO: VAROS: PECSETYE: * 1795:” (Pecetea 
târgului Butyin * 1795), care 
confirmă transformarea localităţii 
într-un centru comercial apreciat 
cu entuziasm încă din primul
moment.

Pentru localnici, târgurile 
mixte, inaugurate acum, ofereau 
posibilităţi de valorificare a sur
plusului animalier, agricol şi 
meşteşugăresc, înlăturând izola
rea păgubitoare, surprinsă de 
istoricul Vâlyi Andrâs în 1796: „Dar, întrucât, recoltele trebuie transportate 
departe pentru vânzare, el (Buttyin-ul - „sat fruntaş” - în expresia aceluiaş 
autor - n.n.), poate fi considerat doar un sat de categoria a doua” (c.49).

1800. Monedă emisă pe vremea împăratului 
Francisc al II-lea (în anul 1800), folosită la 
proaspăt înfiinţatul târg din Buttyin. (C.A.).
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Progresul şi prosperitatea, sesizabile în veacul 
următor, „se datorează - aprecia în 1898 arădeanul 
Gaal Jeno - şi faptului că Buttyin-ul este un centru 
important în cadrul ţinutului, îndeplinind rolul unui 
loc de legătură între regiunile de munte şi cele de 
câmpie, inclusiv prin târgurile sale mari anuale şi prin 
cele săptămânale” (c.96). Unice, pe o suprafaţă destul 
de mare, faima târgurilor creşte în fiecare an, 
ajungând să domine toată partea de răsărit a 
Zarandului, împreună cu cele din Hălmagiu. „Pe 
vremuri - îşi amintea Edvi-Illes Lâszlo în 1897 - 
comerţul părţii de est a comitatului Arad era 

concentrat în târgurile din Buttyin şi Nagyhalmâgy. Aceste localităţi erau 
centrele unor zone mai mari. Populaţia împrăştiată în munţi îşi aducea 
animalele aici, pentru a le schimba pe 
articole industriale” (c.81). Ani la rând 
Buttyin-ul deţine recordul în vânzarea 
nutelor (boi, vaci, viţei), atingând adevărate 
performanţe - 5.040 în 1885, 10.450 în 
1890 - faţă de cifrele mult mai modeste 
înregistrate în localităţi megieşe cu pretenţii 
şi renume: Ineu, Hălmagiu, Pecica, Pâncota,
Şiria (c.81). Primenirea cirezilor cu rasa 
Symenthal amplifică pasiunea localnicilor 
pentru creşterea animalelor478 
te cu precădere la târgul suplimentar (al 
cincilea), revendicat, sporadic, încă din 
193 1479

1795. Pecetea 
târgului Butyin. 

(A.S.A.).

cor-

, comercializa-
1851, 1860. Alte monede care 

au stimulat odinioară viaţa 
comercială din Buttyin. (C.A.).şi fără abatere după 1940, în acest 

scop (c. 128; c.130), sau prin exportul anual 
de aproximativ 500 bucăţi480 
animale, celebritatea târgurilor din Buttyin (în ajunul cărora se înviora toată 
suflarea locală, ospătăriile şi cârciumile deschizându-şi larg porţile481), era

. Dar, dincolo de impresionantul comerţ cu

478 Expoziţie de animale în comuna Sebiş, Tribuna Nouă (Arad), 7 august 1924, nr.41, p.4; 
I. Sava, Bovinele din judeţul Arad şi mijloacele de îmbunătăţirea lor, Hotarul, septembrie 
1938, nr.9, p.p.308, 309, 311.
479 A.P.B., fond 1931, dosar nr.30, act nr.808, 26 septembrie 1931, f.82; idem, act nr.869, 
13 octombrie 1931, f.88.

Lângă Sebiş, o comună mândră de trecutul ei: BUTENI, Tribuna Română, 10 februarie 
1944, nr.29, p.3.
481 A.P.B., fond 1929, dosar nr.30, act nr.0.096, 27 ianuarie 1929, f.013; idem, act nr.0.963, 
25 august 1929, f-122; ibidem, act nr.1.157, 11 octombrie 1929, f. 146; ibidem, act nr. 1.367, 
15 decembrie 1929, f. 172.

480
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întemeiată şi pe diversitatea mărfurilor expuse: „acolo în [afară de] articole 
alimentare, s-au desfăcut şi se desfac şi azi, o mulţime de alte articole 
comerciale şi industriale”482, prezenţa pantofarilor şi croitorilor străini fiind 
cunoscută, în martie 1927, până şi la nivelul Camerei de Comerţ şi Industrie 
din Arad483.

Prima sută de ani târgurile s-au organizat în Piaţa Veche din centrul 
comunei, lângă Biserica Ortodoxă Medie. Cu timpul însă vecinătatea devine 
tot mai deranjantă şi locul neîncăpător, aşa că enoriaşii, păstoriţi de preotul 
Iuliu Bodea, încep lupta pentru mutarea târgului484 
înainte de 1900 şi, în ciuda opoziţiei „ jidovilor din Buttyin 
decide „strămutarea târgului de vite şi râmători 
potrivit (amenajat conform legii, în august 1934, prin împrejmuirea 
perimetrului său cu un gard)487, la ieşirea din sat, pe terenul din dreapta 
drumului către Bârsa, unde, vizavi, se afla şi hanul sau „cârciuma lui 
Amet”488. Aici se vor desfăşură cu regularitate până la sfârşitul anului 1949, 
trezind în sufletele oamenilor „simţământul unei uriaşe bogăţii”489.

. Şansa le surâde puţin
, primăria 

într-un spaţiu mai»>486

482 Ecoul (Arad), 15 februarie 1935, nr.213, p.3.
483 A.P.B., fond 1926-1927 (nenumerotat), dosar nr.30, act nr.408, 30 martie 1927.
484 Tribuna poporului, 4(16) iulie 1898, nr.125, p.613.
485 Idem.

Ibidem.
482 A.P.B., fond 1934, dosar nr.30, act nr.853, 8 august 1934, f.87.

Simion Moţ, op.cit., f.l 11.
Idem.

486

488

489
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Ordonarea satelor*

Nu ştim câtă plăcere sau nevoie a stat la baza convieţuirii oamenilor 
în comunităţi mici, bine conturate şi delimitate, pe tot parcursul Evului de 
Mijloc, în ciuda paşilor destul de număraţi care le despărţeau. Cert este doar 
faptul că şi strămoşii actualilor butinceni au respectat regula nescrisă a 
cătunelor sau crângurilor, împrăştiate pe dealurile şi prin luminişurile din 
jurul unei aşezări ceva mai răsărite cu numele de Bucin. Despre câte şi cum 
au fost, amintirea localnicilor nu ne spune prea mult şi, oricâtă bunăvoinţă ar 
exista, rememorarea nu poate răzbate dincolo de începutul veacului XIX. 
Dacă totuşi o face, demersul îşi pierde consistenţa şi claritatea, mărginindu- 
se în Cronica preotului Iuliu Bodea, din 1907, la o simplă enumerare de 
nume fără suport documentar: „regulându-să satele şi din Buteni s-a făcut 
comună mare, căci s-au adus cătră ei comunele: Barda, [...] apoi Ajagul, 
Agareţe, Ţărinor, Groşi, Satul-Nou şi căşile resfirate în jurul Butenilor” 
(d.86), iar în Cronica lui Simion Moţ, scrisă în deceniul 1970-80, 
nominalizarea cătunelor: „Noi atâtea am aflat: Barda, Groşi, Satul-Nou, 
Filipeşti, Mlaca. Mlaca ţinea de Sacescu, o altă aşezare ce dă în hotar cu 
Bârsa, căreia noi îi spunem cum am apucat”, este acompaniată, într-adevăr, 
de câteva descrieri utile, dar neîndestulătoare490. Ceva mai aproape de 
realităţile originare îl găsim pe istoricul arădean Fâbiân Gâbor: „Odinioară, 
localitatea se numea Bokeny, care, pe vremuri, s-a unit cu aşezările 
Szaldobagy, Ujfalau şi Szelistye, iar mai recent cu satele Gros şi Barda, 
astfel că târgul actual este format din şase localităţi” (c.60), spusele sale din 
1835 fiind preluate peste circa un secol (1913) de Somogy Gyula: „Numele 
vechi, Bokeny. Mai demult, cu acesta, s-au unit aşezările Szaldobagy, 
Ujfalu şi Szelestye, iar în anii 30 ai secolului XVIII, Gros şi Barda, astfel că 
localitatea actuală este rezultatul contopirii a şase localităţi” (c. 109). Din 
păcate nici pe Gheorghe Ciuhandu nu-1 preocupă amănuntele, paginile sale 
din 1940 informându-ne telegrafic doar despre Barda, „situată la sud de 
Buteni; mai apoi adăugată la Buteni” şi despre Groşi, care „era lângă Barda, 
figurează ca sat (pagus) „valah”. S-a alăturat, dimpreună cu Barda, la 
Buteni”491. Sursele folosite - Korabinszky, Fâbiân, Lipszky - precizate între 
paranteze şi harta domeniului Modena (Anexe), unde figurează şi cele două 
cătune, îi rotunjesc eforturile, dar nu rezolvă decât parţial ansamblul

* La sfârşitul veacului XVIII - începutul celui de al XlX-lea formula consacrată pentru 
modernizarea habitatului rural era: „regularea satelor”. întrucât, astăzi, folosirea ei poate 
sugera conotaţii de altă natură, am preferat să o menţionăm doar în cuprinsul acestei note, 
respectându-i însă prezenţa în textele mai vechi citate de noi.
490 Simion Moţ, op.cit., f. 14-20.
491 Gheorghe Ciuhandu, Românii, p.p.34,35.
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problemei. Lupta cu starea de aproximaţie în care se ajunsese o va da Mârki 
Sândor la sfârşitul secolului al XlX-lea (1892 şi 1895), printr-un apel 
răbdător la documente, stabilind, printre altele, identitatea şi cronologia 
cătunelor din jurul Bucin-ului: Ujfalu (Uyfalu) - 1447, Tekeres (Thekeres, 
Tekeres - Csiger) - 1549, Teljos (Thellyws) - 1553, Zaldobos (Szâldobâgy 
şi Szâldobos la Mârki) - 1553 (d.8; c.12; c.13; c.14; c.15; c.16; c.17; c.18), 
ca realităţi certe ale primei uniri cu Bucin-ul; Agaz - 1549 şi una dintre cele 
trei Zelestice - 1549 (d.8), doar ca probabilităţi şi, în sfârşit, Barda - 1609 şi 
Gross - 1609 (d. 15; c.10; c.ll), contopite în etapa următoare*. Corrolan 
Suciu (1967) angajat exclusiv pe linia lui Mârki şi Ciuhandu (c.26; c.27; 
c.28; c.29; c.30; c31), împreună cu Alexandru Roz şi Kovâch Geza (1997), 
uneori destul de imprudenţi (c.20), evocă aceleaşi cătune dispărute, 
închizând astfel cercul sintezelor documentare.

Câteva căsuţe, hotărâte să cuprindă nemărginirea toamnelor bogate, 
se fac şi se desfac la marginea pădurilor severe, într-un dans ameţitor, 
oglindit de hrisoavele care adeveresc povestea cătunelor:

Agaz - 1549, prima atestare documentară, pustiu (d.8), fapt ce arată 
că existase şi înainte, 1553 (d.10), 1561 - 4 fam. (d.l 1). Undeva spre Bârsa, 
la al patrulea podeţ peste actualul pârâu Găzeţe.

Barda - 1609, prima atestare documentară (d.l5), 1715 - 4 fam., 
Cenţi Ignajude (primar), (d.22), 1720 -4 fam.(d.25), 1742 - 12 fam.(d.29), 
1744 (d.30; c.26), 1746 - 12 fam. (d.33), 1755 - biserică de lemn, nouă, 
nesfinţită, hramul „Sf.Gheorghe”, un preot, Simeon, văduv, parohie 
compusă din: Barda - 30 case, Groşi - 20 case, Căcărău (azi Joia Mare) - 
10 case (d.34), forma şi dimensiunile bisericii: dreptunghiulară, 12m. 
lungime şi 8 m. lăţime492, 1764 - pecete, 1766 - 37 fam., Maxinan Tripon 
jude (d.37), 1771 - 44 fam., din care 24 aveau şi prunişte (d.41), 1782 - 2 
preoţi la 51 case (d.43), 1786 - 2 preoţi: Ioannes Ruzeszk, activ, hirotonisit 
în 21 mai 1780 şi Simion Popovics hirotonisit în 25 iunie 1760, 
supranumerar (d.50), 1820-21 — alipit la Buttyin (d.57). Localitatea ridică 
unele probleme de încadrare din cauza identităţii numelui său cu Barda- 
Mare şi Barda-Mică, atestate încă din 1449 între Tâmova şi Chier (c.10; 
c.ll). Fundamentul bisericii înconjurat de urmele vechiului cimitir 3, 
clopotul cu inscripţia în chirilice: „Acestu clopotu e a sântei biserice din

* Pentru poziţia lor geografică, vezi şi harta din 1574 referitoare la supunerea cetăţilor 
Dezna şi Beliu de către turci, în cap.: Vine turcul, pleacă turcul.
492 Simion Moţ, op.cit., f.15.
493 Idem, f. 15, 29-31.
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Bard’a”, strămutat în tumul bisericii Romano-catolice din Buttyin, după 
constmirea ei la 1818 (c.44), uşile împărăteşti ale altarului prezente încă

(1907) la biserica din Prăjeşti (d.86), 
drumul numit şi astăzi „Gura Uliţei”, 
care probabil a fost artera principală a 
cătunului494, cariera de piatră pentru 
monumente funerare, vălaie, râşniţe 
ş.a. (c.50), oaza cu apă călduţă, ame
najată şi denumită „Fântâna boilor”, 
unde erau adăpate animalele întoarse 
de la păşune şi spălate rufele, mai ales 
iama, când apa izvorului nu înghea
ţă495, bolovanul pe care diavolul şi-a 
lăsat urmele odihnei: fesele, coada, 

copita şi limba de foc, transformându-1 în „Scaunul dracului”, asociat cu 
„urma de picior” pietrificată dincolo rr-p
de Criş, tocmai pe vârful dealului 
Şângioara, unde cumplitul personaj a 
păşit496, sunt câteva semne, vizibile 
până deunăzi, pe locul vechiului cătun. ||j|p.ţ'vr 
Astăzi, doar numele dealului sudic, .
„La Barda”, îi mai susţine amintirea.

Simion Moţ, Fântâna boilor, ulei, 
40x3Ocm. (C.M.Ţ.Z.S.).

"r-

l

adică Groşi, 1609, prima 
documentară (d.15), 1715 - 
(d.21), 1720 - 4 fam. (d.24), 1732 
(d.26), 1742 - 7 fam. (d.28), 1744 
(d.30), 1746-8 fam.(d.32; c.27), 1766 
- 27 fam., Perva Ianos jude (d.36),
1771 - 31 fam, din care 14 aveau şi 
prunişte (d.40), 1791 - 33 fam. (d.52), MkgjUT.jţ . 
1802-33 fam. (d.56), 1820-21 - alipit 
la Buttyin (d.57). A fiinţat pe dealul cu • / M
acelaşi nume, la est de Barda. Reco- •••« ^
mandăm prudenţă în faţa localităţilor 
omonime: Gross de Căpruţa şi Gross 
de Hălmagiu.

■ ■ 1
■j

1919. Korosbokeny, plan de situaţie. 
(A.N.G.).

494 Ibidem, f. 15,59.
495 Ibidem; Gurban Florica, “La scaunul dracului” (Legendă din Buteni), Tribuna elevilor, 
Liceul Pedagogic Arad, nr. 17/1973, p.12.
496 Gurban Florica, idem.
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Thellyws (sau Teljos la Mârki) - 1553, prima atestare documentară 
(d.10; c.14; c.28). Cătun efemer din zona Buttyin, fără un loc bine precizat.

Thekeres (Tekeres, Tekeres-Csiger) - 1549, prima atestare docu
mentară, 8 fam.(d.8), 1553 (d.10; c.15; c.29), 1561 - 8 fam. (d. 11), 1574 
(c.16), 1597 (d.14), 1609 (d.15), 1613 (c.16), 1633 (d. 17), 1645 (d.18). Pe 
malul stâng al Crişului Alb, vizavi de Berindia.

Ujfalu (Wyfalau, Uyffalu, Uyfalo) - adică Satul Nou, 1477, prima 
atestare documentară (c.17; c.31), 1525 (c.17), 1549 - 4 fam (d.8), 1553

ţ (d.10), 1561 - 4 fam. (d.ll), 
j 1574 (c.18), 1597 (d.14), 1601,
{ 1613 şi 1614 (c.18), 1633 -pustă 

(d. 17; c.18). Situat pe păşunea 
5 din partea vestică a Buteniului de 
s azi, la liziera pădurii Contenit, pe 
jj malul stâng al pârâului Bodiş, loc 
\ numit şi în prezent Satul Nou, 
| unde opt peri bătrâni îi atestă 
îj fosta prezenţă. Se uneşte cu 

Buttyin-ul către sfârşitul veacului 
XVII, eventual în primii ani ai 
celui următor.

Zaldobos (Szâldobos şi Szâldobâgy la Mârki) - adică Săldăbagi, 
1553, prima atestare documentară (d.10; c.12; c.30), 1574 (c.13). în partea 
dreaptă a drumului spre Bârsa, imediat după cimitirul ortodox. La sfârşitul 
veacului XVII sau în primii ani ai celui următor se contopeşte cu Buttyin-ul.

Zelestice (Fewlsw Zelestice, Zellesthycze, Zellesthye, Zellesthe, 
Also Zelestye, Felseo Zelestye, Also - Zelistizek, Zelisteh, Szelestye, 
Silisztie, Szeleste, Szelestichia, Szelestey) - adică Selişte, dar întrucât apar 
două, trei sau, uneori, chiar patru cătune cu acest nume, este greu să 
decidem care dintre ele s-a unit cu Buttyin-ul, — 1549, primele atestări 
documentare, pustiu, 4 fam., 4 fam. (d.8), 1553 (d.10), 1561 — 8 fam., 4 fam. 
(d.ll), 1597 (d.14), 1609 (d.15), 1619 (d.16), 1633 (d.17). Probabil în 
stânga drumului către Gurahonţ, imediat după ieşirea din sat, unde hotarul 
este numit şi astăzi Selişte.

Bătrânii peri împodobesc şi astăzi vatra 
fostei aşezări Satul Nou. (C.A.).

Aceste cătune îşi încep existenţa cu mult înaintea primei lor atestări 
documentare, dar şi-o încheie până la sfârşitul veacului XVII, cu excepţia 
Bardei şi Groşilor. Unele au dispărut în timpul ocupaţiei otomane, altele 
rezistat unindu-se cu Bucin-ul. Din păcate nu cunoaştem evoluţia istorică a

au
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fiecărui cătun, dar, în mod cert, până la 1715 dispariţiile sau alipirile se 
terminaseră, deoarece în con
scripţia din acest an alături de 
Buttyin apar doar aşezările Barda 
şi Grosz. Respectând părerea lui 
Fâbiân Gâbor, putem presupune 
că, Agaz-ul, Thellyws-ul şi 
Thekeres-ul, au dispărut, în timp 
ce suratele lor mai rezistente,
Ujfalu, Zaldobos şi Zelestice, s- 
au unit cu Bucin-ul, poate chiar 
în primii ani ai veacului XVIII.
Interesant ni se pare şi mesajul 
tradiţiei, chiar dacă pentru unele 
afirmaţii nu beneficiază de sus
ţinere documentară explicită.
Analizându-1 atent, observăm apropierile sale de cătunul Agaz, prin Ajag, 
-rMlacă şi (sau) Sacescu şi de Zaldobos SglgSgllgSI^ (Sildăbagi), prin minor şi (sau)

Filipeşti, fără să mai vorbim despreIBBMf s3:“"*Grosz’Barda5i
gaia»»(Sili

gerea satelor împrăştiate şi refacerea lor 
*:-■după rigori sistematice în locurile cele

mai accesibile comunicaţiei, a fost pu
blicat în comitatul Arad la 31 martie
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Buttyin, tip de sat dreptunghiular. (Din 

Romulus Vuia).

f

Dacă cele petrecute până acum ar 
jţ'' putea fi încadrate doar cu multă bu

năvoinţă într-o acţiune de sistematizare 
propriu-zisă, din cauza caracterului 
spontan şi necontrolat al mişcării po- 

JaSP! pulaţiei, nu ne rămâne decât să 
constatăm adevăratele măsuri de 

v ordonare a satelor iniţiate la mijlocul 
veacului XVIII. Emis în anul 1770,

LHh

5îbii-T
.

ordinul Măriei Theresia pentru contra-

1855. Târgul Buttyin - hartă 
topografică. (A.N.G.).

1773, aplicarea urmând să mai aştepte 
până în 1782, când va fi întreruptă de răscoala lui Horea497. După 
recâştigarea supremaţiei prin forţă, vocile domnilor de pământ se coalizează

497 Ştefan Lupşa, Gh. Liţiu, op.cit., vol.II, fasc.4, f.33,34.
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şi încep să ceară tot mai sever declanşarea sistematizării, întrucât „dacă s-ar 
forma sate din casele aceste (împrăştiate prin munţi - arată nobilii ardeleni 
în scrisorile adresate Vienei - n.n.), atunci s-ar putea aduce uşor la ascultare 
cu armata, care să se încuartireze la dânşii”498. Abia acum lucrurile încep să 
se mişte, ţăranii văzându-se obligaţi să-şi părăsescă vechile case şi rosturi: la 
Chisindia în 1805, deşi ordonarea ei fusese programată încă din iulie 1784, 
ca cel mai risipit sat - 8 cătune499, Dieci - 1810, Almaş - 1812 şi 1818, 
Crocna - 1819, Cil - 182 8500 şi lista poate merge mai departe, arătându-ne 
că regulările (ca să folosim termenul preferat în epocă) încep imediat după 
1800 şi se termină în jurul anului 1828. Aici trebuie să căutăm şi ordonarea 
Buttyin-ului, înfăptuită, aproape sigur, puţin înainte de 1821, când oameni 
de meserie - ingineri şi topografi - îi croiesc înfăţişarea modernă, apreciată 
şi astăzi în studiile specialiştilor ca model de „sat dreptunghiular”501,

străbătut de 10 uliţe drepte şi largi, 
orientate nord-sud, peste care se 
suprapun alte 8 est-vestice, 
individualizate în harta din 19 

'? octombrie 1855 după numele 
familiilor majoritare, ale 
instituţiilor, etc.: uliţa Luguzan, 
uliţa Zimbran, uliţa Ardelean, uliţa 
Luştrea, uliţa Filip, uliţa Borlea, 
uliţa Şcolii ş.a., întrerupte de două 
pieţe centrale: Veche şi Mare*.

Despre modul în care a fost 
realizată comasarea, tradiţia locală, 
reflectată şi în literatură502, are 
multe de spus, insistând asupra 
refuzului câtorva bărdani şi groşeni 
de a-şi părăsi locurile, autorităţile 
fiind obligate să treacă la măsuri 

extreme. Nu ştim câte case au fost demolate prin forţă şi nici dacă, într-
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1997. Buteni - plan de situaţie. (A.P.B.).

498 Nic. Densuşianu, op.cit., p.362.
499 Ştefan Lupşa, Gh. Liţiu, op.cit., vol.II, fasc.4, f.34; Hurmuzaki Eudoxiu, op.cit., p. 1751, 
document nr.3.321.

Gheorghe Ciuhandu, op.cit., p.p.34,35.
501 Romulus Vuia, Studii de etnografie şi folclor, vol.I, Ed.Minerva, Bucureşti, 1975, 
p.p.231-234.
* în legătură cu ordonarea localităţii Buttyin, cf. cap.: Primele conscripţii nominale şi 
următoarele.
502 Florin Bâmeţiu, op.cit., p.p. 19,20.

500
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adevăr, s-a recurs la vicleşugul îndepărtării bărbaţilor sub diferite pretexte, 
până când oamenii domnului de pământ le-au dărâmat locuinţele503, dar 
înţelegem zbuciumul prin care cei mai mulţi trebuie să fi trecut în faţa 
ordinului de evacuare. Cum însă istoria nu ţine aproape niciodată seama de 
sentimente, ordonarea s-a înfăptuit, fără a înlătura, totuşi, obiceiul unora de 
a trăi încă multă vreme prin împrejurimile Buttyin-ului în căsuţe izolate, 
considerate „cătune aparţinătoare” la finele anilor 1910, respectiv 1913: 
Sălaşul lui Lajos - 7 locuitori, Pusta lui Mahler - 19 locuitori, Dealul lui 
Peter (anterior Letkonyasza) - 5 locuitori, Pusta hanului lui Voros - 8 
locuitori şi Zsenkahegy (anterior Măgura) - 5 locuitori (d.87; d.89). Ultima 
relicvă a dăinuit până de curând pe dealul Barda, „Casa lui Iusti” - cum îi 
zicea toată lumea încăpăţânându-se, parcă, să demonstreze că, uneori, 
chiar şi patru pereţi pot învinge ordinele împăraţilor.

503 Simion Moţ, op.cit., f.61,62.
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Seninul morilor de altădată

Dacă ar fi să ascultăm glasul poeţilor, vechile mori săteşti erau nişte 
„berze însingurate”504 printre arini, unde ţăranii „spălau faina în revărsarea 
graţioasă şi neostoită a lumii”505. într-adevăr, hotărâţi să alunge osteneala 
râşniţelor, oamenii au împletit piatra cu roata de lemn, cât mai aproape de 
sat, atunci când nu se putea în interiorul acestuia, moara oferind localnicilor 
pâinea trupească, adevărată şi, uneori, chiar îndestulătoare. Aşa a fost şi în 
vechiul Bucin, care la 1715 avea propria lui moară impozitată cu 24 florini 
(d.20), iar în 1720 aceeaşi, sau poate alta, supusă unei taxe anuale de 20 
florini (d.23). Pe măsură ce populaţia şi suprafeţele cultivate sporesc, 
numărul morilor devine tot mai mare, ajungând la două în 1746, aflate în 
proprietatea familiilor Lukâcs (Lucaci Andor) şi Mihucz (Mihuţ Petru) - 
(d.31), iar în 1766 la nu mai puţin de patru: două ale târgului, ambele cu un 
venit de 60 cubuli şi două particulare, al căror venit comun era de 120 
cubuli (d.35). Roţile lor se învârteau încă şi la 1835 (c.60), proprietarii

nutrind speranţa să le păstre
ze, în ciuda concurenţei exer- 

•/, citate, peste puţină vreme, de 
noua moară, intrată în lim
bajul comun sub numele de 
„Moroacă”, din cauza dimen
siunilor sale impresionante. 
Se obişnuiseră cu ele de-a 
lungul văii Cleciova, prima 
fiind înregistrată la 1715, pro
babil aproape de Maierişte506, 
unde fusese construită, de 
bună seamă, cu mult înainte, 
apoi celelalte (până la urmă 
trei) în amonte, ale căror 
amplasamente iniţiale pot fi 
doar bănuite. Tradiţia mai 

păstrează şi amintirea unei mori din vremea strămutării cătunelor Barda şi 
Groşi, construită pe plută şi legată cu lanţ de trunchiul unui copac de pe 
malul Crişului, în dreptul satului Berindia şi a celei din Săcescu507 (spre
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1915. Moara lui Moţ Ioan şi a celorlalţi acţionari. 

(A.P.B.).

504 Mircea Micu, în Pagini sebişene (revistă editată de Vitalie Munteanu), Sebiş, nr. 1/1996,
.22.S05 Idem.

506 Simion Moţ, op.cit., f. 137. 
Idem, f. 137,138.507
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Bârsa), al cărei fundament se poate vedea şi astăzi în albia canalului morilor. 
Unele au rezistat până la sfârşitul veacului XIX şi chiar după, sensibilitatea 
locală atestându-le prezenţa: moara 
Lucaceştilor, în ţarină la podul Cleciovei, 
moara de mijloc sau moara mică, moara p x'*/ .;
Mihuleştilor şi una în comună - moara 
din sat - administrată de primărie prin 
sistemul arendărilor succesive509. Cele 
particulare deveniseră, o dată cu trecerea 
timpului, un fel de „societăţi pe acţiuni”, 
stăpânite şi folosite de tot mai mulţi pro- I 
prietari, care în cazul morii Lucaceştilor | .
- cea mai veche (1746), după dispariţia ţ . ' 
morii de la Maierişte - , urcau spre 44510.
Ultimele două (1915): moara lui Moţ |
Ioan şi a celorlalţi acţionari511 (din 1920 | 
doar a lui Giura Mitru), pe Cleciova, îm
preună cu moara din sat (proprietatea co
munei), pe iazul deviat din Clecoiva512, 
au dăinuit până în deceniul al V-lea, când mentalităţile bolşevice cu iz

comunitar le-au strivit (în 1952 a 
fost confiscată „moara pe apă cu 

jSSii motor” a familiei Giura, acuzată de 
«Mi prosperitate chiaburească)51 , fără 

prea multă osteneală.
Ceea ce nu le ieşise la 

socoteală marilor stăpâni ai morii 
de pe canal (Dietrich, Posszert, 
Iurânyi) într-un secol şi mai bine, 
comuniştii vor duce la capăt, prin 
forţă şi viclenie, în doar câteva zile. 
Intre timp muriseră şi meşterii 
lemnari din satul vecin Chisindia,

fv 7

v-;
X/ ■■ .M&c ... '&£*$&**

: ATI

1915. Moara comunei Buttyin. 
(A.P.B.).
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Amplasamentul fostei turbine „Pelton” (de 
mare performantă), care la începutul 

secolului XX a pus în mişcare moara din 
sat. (C.A.).

508 Idem, f. 136.
509 A.P.B., fond 1921-1922 (nenumerotat), dosar din 1922 şi următoarele fonduri. 

Simion Moţ, op.cit., f. 137.
511 A.P.B., fond 1913-1920 (nenumerotat), dosar nr.58 din 1920, harta nr.5.838/1915.
512 Idem.
5,3 A.P.B., fond 1954 (nenumerotat), dosar din 1954, vol.I, act, 10 noiembrie 1952.

510
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vestiţi pentru îndemânarea lor, simplă şi folositoare, pe toate văile din jur, 
unde construiseră multe mori de lemn, care împrospătează şi astăzi aerul 
amintirii, cu apa fulgerată de săbiile neodihnite ale peştilor.

întotdeauna, apele neîndiguite au constituit o problemă pentru 
oamenii lipsiţi de apărare în faţa dezlănţuirilor naturii. Până şi bruma 
informaţiilor din 1720 înregistra „frecventele revărsări ale Crişului”, care

provocau mari suferinţe holdelor si
tuate în apropiere, altfel destul de 
productive (d.23). Sătui de atâtea pa- 

/ gube, domnii de pământ îmbrăţişează 
cu entuziasm ideea unor amenajări, 

r' ,-| pentru eliminarea inundaţiilor şi înlo- 
jHP cuirea vechilor mori ţărăneşti cu al- 

te^e mai modeme, lansată de Palatin 
(arhiducele Iosif de Habsburg), prin 
Comisariatul regal, în anul 1832 
(c.58). Foarte ambiţioasă la început 
de secol XIX, iniţiativa presupunea 

construirea unui canal, Buttyin - Gyula (comitatul Bekes), cu o lungime de 
82 km., 24 m. lăţime şi 12 m. adâncime, care avea menirea să salveze de la 
inundaţii 42 de sate şi puste, iar cele 17 mori, echipate cu 54 de roţi, să 
aducă un venit anual echivalent cu 372.000 
zile de lucru (c.56; c.58). într-un interval de 
numai câteva luni toate activităţile preli
minare au fost încheiate, Comisarul regal, 
contele Zichy Ferencz, încredinţând ingine
rului hidrotehnic, Beszedes Jozsef, elaborarea 
proiectului şi conducerea viitorului şantier, 
iar domnilor de pământ invitaţia de a-şi HHg 
preciza obligaţiile şi drepturile în cadrul unei 
societăţi pe acţiuni. încurajat de operati
vitatea contribuabililor, inginerul Beszedes 
declanşează ostilităţile cu natura la jumătatea 
lui septembrie 1833, imprimându-le un ritm 
susţinut vreme de 7 ani, până la 5 noiembrie 
1840, când albia tronsonului arădean este 
umplută cu apă şi roţile celor 13 mori (7 în zona de deal şi 6 în partea de 
câmpie) se pun în mişcare (c.56; c.58). Partea de sus a canalului, împreună

1836. împărţitorul de apă (2 km. în 
amonte de Buttyin) - imagine actuală.

(C.A.).

Jrţj
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Inginerul Beszedes Jozsef. 
(Din Mârki Sândor).
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cu stăvilarul sau împărţitorul de apă (un baraj de fund pentru deviere şi o 
priză de captare - până la 2 m3 pe secundă- cu 3 vane manevrabile manual

: prin şuruburi)514, construite
pe Criş la 2 km. în amonte 
de Buttyin, între 1834 (mai) 

■M - 1836 (9 iulie), devansează 
restul programului şi permit 
inaugurarea anticipată a pri
melor 3 mori (c.56).

După demararea lu
crărilor, edilii comitatului 
Bekes încep să se îndoiască 
de rentabilitatea unui a-
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1836. Moara din Buttyin. (Fotografie realizată în 
anul 1930, când moara era deservită şi de linia 

ferată îngustă Păiuşeni-Sebiş). (C. fam. E. Iurânyi). semenea efort şi propun 
finalizarea canalului la 

Vărşand. Modificarea proiectului va diminua însă, destul de sever, debitul 
Crişului în zona oraşului Gyula, politicienii şi domnii de pământ văzându-se 
nevoiţi să accepte înţelegerile iniţiale referitoare la porţiunea de canal 
(aproximativ 10 km.) destinată acestui comitat, pe care şi-o vor amenaja 
puţin mai târziu (împreună cu 4 mori aferente), joncţiunea dintre cele două 
tronsoane, realizată la începutul anului 1860, dăinuind până la jumătatea 
veacului următor (c.56; c.58).

Incontestabil, desăvârşirea canalului prin eforturile concentrate ale 
Vienei (recunoscute în 1842, când proaspăta construcţie a fost botezată: 
„Canalul de Moară Palatinul Jozsef Nâdor”), 
comitatelor şi domnilor de pământ, a consti
tuit un mare succes ştiinţific, tehnic şi eco
nomic, apreciat şi astăzi de specialişti. Să nu 
uităm faptul că epoca era dominată exclusiv 
de hârlef şi lopată, de roabă şi de carul cu boi, 
însufleţite, mereu şi iarăşi mereu, doar de 
mâinile ostenite ale ţăranului tăcut şi 
ascultător.

1836. Monograma baronului 
Dietrich Jozsef (B D J) 

amplasată deasupra intrării 
principale în Moara mare din 

Buttyin. (C.A.).
Echipată cu patru pietre (c.96), moara 

din Buttyin începe să macine în 1836, ocu
pând locul întâi (eficienţă, mărime, comple
xitate) printre suratele sale. Din mâna primului stăpân, baronul Dietrich, 
prin contribuţia şi pe moşia căruia fiisese construită, împreună cu porţiunea

5,4 Informaţie oferită de d-nul Alexandru Horga (Buteni), specialist în probleme 
hidrotehnice.
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corespunzătoare de canal, ajunge în proprieta
tea urmaşilor săi, dispuşi să o vândă magnatu
lui Possert Ferenc. Spre sfârşitul secolului 
proprietarul ei se va numi Iurânyi Adolf 
(decedat în 1905), văduva sa (d. în 1928) 
lăsând-o moştenire copiilor. Cu fraţii Iurânyi, 
care 
1929

primesc brevetul pentru moară în martie 
515 bătrâna doamnă” intră într-un sub->

1842. Inscripţia: Canalul de 
moară T. Jozsef Nâdor.stanţial proces de modernizare, peste doar 

câteva luni putându-se mândri cu turbina 
montată în locul vechii roţi, cu două meca
nisme ultramoderne pentru măcinat (valţuri), fabricate la Budapesta în 1897, 
respectiv 1902, cu un gater şi cu o presă de ulei, orezăria şi, mai ales, .

.... pescăria din apropiere ispitind poftele 
• şi imaginaţia copiilor. Eduard Iurânyi

_ unul dintre fraţi - pune capăt listei 
y proprietarilor şi trece prin umilinţa
■ naţionalizării comuniste din vara lui
■ 1948516. Ceea ce în veacul anterior -

(C.A.).

m .
■ 55*

tu

IK' ■ ^ -.k::mm
&

prezenţa unui mecanic angajat, Mejli 
Jânos, la moara din Buttyin (c.57) -, 
fusese un lucru normal şi firesc, 
devine pentru mentalitatea bolşevică 
prilej de poticnire şi de falsă justi
ficare a hoţiei premeditate: „Eduard 
Iurânyi - se spunea într-un raport din 
1953 -a avut moară mare pe apă ca
re a fost naţionalizată şi gatăr la care 
a avut angajaţi lucrători şi mese

riaş . Tot mai stăpână pe situaţie, istoria certată cu gramatica îşi asmuţea 
umbrele timpurii peste seninul morilor de altădată.

mmmumpli
m

... .
.‘t.’ ILrrU'/ti

Una dintre primele pietre care a măcinat 
faină la noua moară din Buttyin. 

(C.M.B.).

«517

5,5 A.P.B., fond 1929, dosar nr.30, act nr.0.327, 26 martie 1929, f.042.
516 A.P.B., fond 1953 (nenumerotat), dosar din 1953, act nr.589, 5 iunie 1953. 
5,7 Idem.
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Plasa, cercul electoral, judecătoria, corul şi băncile

Peste formele de organizare administrativă românească - obştile 
săteşti şi uniunile acestora - conduse de juzi sau cnezi, ajutaţi de juraţi 
(oamenii buni şi bătrâni), cuceritorii maghiari au impus comitatul

* (echivalentul jude
ţului de astăzi) 
împărţit în 
tricte, cercuri sau

' Plase’ ®ră a Putea
înlătura integral şi

J 'f'l'.i le autohtone. Dim-
$$% Potrivă, liderii tra- 

diţionali îşi e- 
xercitau funcţiile 
şi în veacul al 

ţâS# XVIII-lea - judele 
Kolossa Mihok 
împreună cu jura
tul Brola Togier la 
Buttyin (d.20) şi

judele Cenţi Igna la Barda (d.22) în 1715; judele Borla Lup şi subjudele 
Gottis Iuon la Buttyin (d.35), judele Perva Ianos la Gross (d.36), judele 
Maxinan Tripon şi gomicul Hodsa Oon la Barda (d.37) în 1766 chiar 
dacă, de cele mai multe ori, înscrisurile oficiale nu le consemnează prezenţa.

Aşezare cu justificate pretenţii de târg, centru de protopopiat vechi şi 
reprezentativ, Buttyin-ul a găzduit (în cadrul districtului Ineu) şi sediul unui 
cnezat, care, după surse documentare frecventate de Octavian Lupaş (astăzi 
rătăcite sau chiar pierdute), cuprindea 16 sate la finele anului 1744: Buttyin, 
Aldeşti, Groşi, Chisindia, Barda, Văsoaia, Bârsa, Mânerău, Iercoşeni, 
Iarcoş, Cuied, Miniş, Cristaminiş, Cavna, Luguzău, Şilindia^ 
incomparabil mai multe - 65 în viziunea lui Eduard Găvănescu5 
(întemeiată tot pe documente dispărute între timp), dimensiune limitată 
sever în 1781 la doar 8 aşezări: Buttyin, Groşi, Barda, Chisindia, Văsoaia, 
Minişel, Minişul de sus şi Bârsa, în favoarea cnezatelor megieşe - Sebiş,

/ 13.

dis-

-L'- . \ definitiv structuri-

1858. Plasa pretorială Buttyin. (Detaliu din Harta 
Administrativă a Ungariei). (A.S.A.).

5.8 Octavian Lupaş, Voievozi şi cnezi români în judeţul Arad, Arad, 1941, p.p.22,23.
5.9 Eduard Găvănescu, Un interesant recensământ al Domeniului regal şi cameral al 
Aradului, Hotarul, 1933, nr.7, p.p.3-5.
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Crocna, Bonţeşti520. Spre concluzii foarte apropiate ne îndreptăm şi dacă 
mergem pe linia terminologiei oficiale, întrucât din 1744 autorităţile încep 
să facă diferenţierea între plase (echivalentul raioanelor dintr-o epocă mai 
familiară nouă), Buttyin-ul devenind un cerc pretorial (subordonat plasei 
prim-pretoriale Borosjeno), alcătuit în 1849 din 11 localităţi: Buttyin, 
Cacarău, Chisindia, Văsoaia, Almaş, Bodeşti, Musteşti, Cilul de jos, Cilul 
de sus, Cuied şi Hodiş (d.67), structură transferată integral în 1852 (doar 
cele două Ciluri apar contopite) proaspăt înfiinţatei plase pretoriale 
Buttyin521. Cu toate că zvonul, ivit prin toamna lui 1849, referitor la 
împărţirea comitatului Arad în două districte aferente localităţilor Arad şi 
Buttyin, hărăzite să devină centre ale puterii locale conduse de câte un 
comisar guvernamental522, nu se va concretiza niciodată, alte împrejurări 
politice şi administrative curente vor duce la extinderea plasei până la 22 de 
localităţi, ale căror 20.813 suflete întâmpinau începutul anului 1872 pe 
aceeaşi Vale de Mijloc a Crişului Alb, hotărnicită în jurul Buttyin-ului de la 
Gurahonţ la Voivodeni (d.73).

Prezenţa plasei animă conştiinţele şi înlătură monotonia specifică 
localităţilor mărginaşe. Buttyin-ul este vizitat periodic de tinerii ajunşi la 
vârsta încorporării, „asentarea”, cum se numea în limbajul epocii luarea la 
oaste, durând uneori mai multe zile în funcţie de numărul participanţilor. 
Sinistră, dar conformă cu vechea legislaţie, executarea sentinţelor capitale se 
petrecea la ieşirea spre Bârsa (peste drum de casa familiei Moise a lui Ţâşu, 
zice tradiţia), ulterior în partea opusă (astăzi acolo există o troiţă şi o 
fântână), pe drumul către Ardeal. Pana contemporanilor ştiutori de carte 
începea să vibreze: „1857, Februarie 27, la Buteni spânzurară un lotru, l-a 
chemat Krăciun, născut în satul Hintirişiu în Biharia523; 1858, Decembrie 
14, mai spânzurară la Buteni 3 lotri pentru robăluirea învăţătorului din 
Căpruţa, Vicentiu Popovici“524 ş.a.m.d. Pretorul, adjunctul său, jandarmul, 
executorul financiar, medicul de plasă şi moaşa colorau în mod fericit viaţa 
târgului, aspiraţiile şi comportamentul unora dintre ei constituindu-se în 
repere formative pentru restul populaţiei.

Din păcate, în 1877, cu prilejul alipirii ultimei părţi a Zarandului la 
Arad, plasa Buttyin va fi desfiinţată, majoritatea localităţilor sale 
continuându-şi existenţa în cadrul plasei Boros-Sebes525.

520 Idem.
521 Parecz Istvân, Arad-megye es Arad-vâros ismertetese, Arad, 1871, p.p.80,81; Mârki 
Sândor, op.cit, vol.II, p.p.633,634.
522 Mârki Sândor, idem, p.612.
523 Iosifii Ţiucra, op.cit., f.40.
524 Idem, f.44.
525 V. Meruţiu, Judeţele din Ardeal şi din Maramureş până în Banat, Cluj, 1929, p.159.
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Cercul electoral Buttyin se conturează imediat după introducerea 
(pentru o scurtă perioadă) a votului universal în Ungaria. Drumul său plin de 
meandre, specifice spaţiului politic şi administrativ parcurs, poate fi urmărit 
pe două coordonate principale. Prima, surprinde cercul electoral pentru 
alegeri generale în perioada 1848-75, când locuitorii din 64 de aşezări 
învecinate îşi alegeau o dată la patru ani deputatul în Dieta maghiară(c.63). 
La scurtă vreme după desfiinţarea plasei, activitatea electorală generală este 
mutată (1881) în Iosaş. Va reveni la Buteni în condiţiile României Mari, 
începând cu anul 1926, oferind alegătorilor din 8 (1926), 16 (1932), 13 
(1938) şi 9 (1940) localităţi şansa alegerii deputaţilor parlamentari (c.63). A 
doua, înregistrează activitatea electorală desfăşurată la Buttyin între 1870- 
1918 cu ocazia alegerilor locale. Voturile comunelor afiliate (6 pentru tot 
intervalul) desemnau reprezentantul dorit în Congregaţia comitatensă 
arădeană (c.63).

Datorită compoziţiei sale etnice preponderent românească, alegătorii 
acestui cerc electoral izbutesc aproape la fiecare scrutin să propulseze nume 
autohtone (1861 şi 1865 - Sigismund Popovici526, 1875 - Constantin 
Gurban527) în Dieta pestană, sau în Congregaţia comitatului Arad (1898 - 
Teodor Popescu, Iuliu Bodea şi Ioan Micluţa52^, 1904 - Iuliu Bodea529, 1909 
- Gheorghe Popa530) spre disperarea oficialilor aroganţi şi colerici.

După veacuri în care judecarea pricinilor iscate între oameni fusese 
lăsată pe seama domnilor de pământ, a juzilor şi juraţilor, anul 1872 aduce 
tribunalele (2) şi judecătoriile districtuale (7) în cele mai importante centre 
ale comitatului Arad. Printre ele figurează şi Nagy-Buttyin-ul (Buteniul 
Mare), a cărui Judecătorie Districtuală începe să împartă dreptatea la 1 
ianuarie 1872, într-un spaţiu extins de la Susani la Mădrigeşti şi de la 
Baltele la Voivodeni, cumulând 54 de sate în trăiau peste 38.000 decare

Mârki Sândor op.cit., vol.II, p.p.646,647; Andrei Caciora, Nicolae Roşuţ, Aradul în 
lupta pentru eliberare socială şi naţională - Documente - vol.I, Arad, 1978, p.51 şi urm., 
document nr.14.
527 Federaţiunea (Arad), 6/18 iulie 1875, nr.46-47/939-940, p.142; Gura satului (Arad), 
marţi, 7/14, şi 18/26 octombrie 1875, nr.40-41, p. 142.
528 Tribuna poporului, sâmbătă, 7(19) noiembrie 1898, nr.210, p.1023; idem, sâmbătă, 
14(26) noiembrie 1898, nr.215,p,1047.
529 Tribuna, sâmbătă, 6/19 noiembrie 1904, nr.210, p.3; idem, sâmbătă, 13/26 noiembrie 
1904, nr.214, p.5.
530 Ibidem, 22 octombrie (4 noiembrie) 1909, nr.229, p.p.3,4.
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oameni (c.71). Nu ştim în ce local a funcţionat imediat după înfiinţare, dar 
înţelegem că spre sfârşitul secolului butincenii îi construiesc o clădire nouă

cu parter şi etaj, pe „care au pus-o în mod gratuit la 
dispoziţia Ministerului de Justiţie”531.

Prezenţa aproape exclusivă a judecătorilor 
şi a funcţionarilor unguri într-un mediu majoritar 
românesc va fi repede atacată de „Fruntaşii căr
turarilor din Bukeny“, care adresează în 1874 o 
„Epistolă deschisă către (gazeta - n.n.) Gura 
Satului”, constatând cu amărăciune, ironie şi 
dezgust: „avemu judeţiu regescu, cu întregu 
personalulu romanu, afore de unulu; avem pretura 
- inca de cea vestita - cu întregu personalulu 

. Să ne mai mire, aşadar, într-o ase-

1872. Pecetea 
Judecătoriei din Nagy- 

Buttyin.
(*K:K:STUHLRICHT 

ER=AMT ZU 
BUTYIN. Cancelaria 

judecătorului din 
Butyin). (A.S.A.).

„532romanu;...
menea situaţie - îngroşată şi de practicile îndoiel
nice ale unor avocaţi români - absenţa dreptăţii de 
pe uliţa valahilor? Dimpotrivă, proverbiala ame
ninţare „Bată-te instanţia lui Petrilă“, născută pe 

coridoarele judecătoriei din Buttyin după condamnarea unui tânăr neştiutor 
şi naiv, care se lasă prins în cursa avocatului Petrilă: cu ce pană (toc de 
scris) vrei să-ţi alcătuiesc „instanţia” (acţiunea de apărare), cu cea de jos 
care costă 25 de florini, cu cea din mijloc în valoare de 50 de florini, sau cu 
cea de sus pentru care trebuie 
să plăteşti 100 de florini?” -, 
alegând plin de încredere şi 
speranţă varianta cea mai > 
scumpă, dar, din păcate, la fel 
de mincinoasă ca şi celelal
te533, ne risipeşte orice brumă 
de optimism. In ciuda manie- R 
relor discutabile, frecventate H 
uneori din motive ideologice ■ 
sau pecuniare şi a practicilor 
specific medievale - în 1881 
hoţul mai era încă purtat prin 
sat cu obiectele furate în spate - 534, la judecătoria din Buttyin au lucrat şi 
oameni oneşti, numărul avocaţilor români sporind - în 1909 erau doi:

ii' I iTjW'-’V

w •

|i
mUiiJji I ftP

him

Clădirea Judecătoriei Districtuale din Nagy- 
Buttyin - imagine actuală. (C.A.).

531 Ecoul, miercuri, 13 februarie 1935, nr.770, p.3.
532 Gura Satului, marţi, 24 decembrie, 5 ianuarie 1874, nr.52, p. 196.
533 Idem, marţi, 19/31 martie 1874, nr.12, p.p.47,48.
534 Biserica şi Şcoala, 13/25 septembrie 1881, nr.37, p.292.
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Dr.Aurel Grozda şi Dr.George Popa - 535 pe măsură ce lucrurile se apropiau
de 1918. Cerbicia maghiară nu se dezminte nici 
după această răscruce, în iulie 1919 judecătorul 
ungur din Buteni fiind singurul din fostul comitat 
care sfidează Consiliul Dirigent, refuzând să depu
nă jurământul de credinţă faţă de statul român .

Aproape concomitent cu judecătoria în 
Buttyin au fost înfiinţate încă trei instituţii conexe: 
Notariatul Public Regal, în 1875, pentru auten
tificarea înscrisurilor (operaţiune juridică îndepli
nită anterior preţ de mai multe secole doar de 
capelanul din Cenad) ,
Perceptoratul pentru în-

casarea impozitelor şi taxelor, denumit după Unire ^
- Perceptoratul Regal Buteni -, iar din 1923 - **
Circumscripţia de Percepere n°.16 Buteni şi Cartea Ş'
fiinduară ca păstrătoare oficială şi de netăgăduit a 1
situaţiei tuturor averilor din comunele arondate. /

Cunoscută iniţial

1941. Notariatul Buteni. 
(A.P.B.).

drept Judecătorie Dis
trictuală, instituţia îşi 
păstrează şi în hotarele 
României Mari atribuţiile şi sfera de cuprindere 
(54 de sate)538, schimbându-şi doar numele în 
Judecătorie de Ocol sau Cercuală (1921), pentru 
ca, ceva mai târziu, să devină Judecătorie Rurală 
sau de Pace Rurală (1944), când în cadrul ei lucrau 
judecătorul Teodor Clepea, împreună cu 7 
avocaţi539.

1922. Perceptoratul 
Regal Buteni. (A.P.B.).

t-%
ni.o £-•

1923. Circumscripţia de 
Percepere n°.16 Buteni. 

(A.P.B.).
Rotunjimea complexului administrativ 

Buteni — judecătorie, carte funduară, perceptorat, notariat, secretariat comu
nal, circumscripţie sanitară, poştă (înfiinţată încă din 13 februarie 1849, 
când centrul de adunat scrisori din localitate a fost ridicat la rangul de poştă 
- c.64), centrală telefonică, telegraf şi bănci (c.86; c.95; c.101; c.103; c.l 18; 
c.123; c.l25) - va învârtoşa eterna invidie sebişană, generată şi întreţinută

535 Tribuna, 5/18 septembrie 1909, nr.192, p.5.
536 Tribuna Română, 14 mai 1944, nr.107, p.2.
537 Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.652.

C. Martinovici, N. Istrati, Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinuturi 
alipite, Cluj, 1921, p.p.77,78.
539 Tribuna Română, 10 februarie 1944, nr.29, p.3.
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de complexul micilor aşezări, pândite la fiecare pas de arşiţa anonimatului, 
încurajaţi de acapararea plasei în 1877, edilii modestului Boros - Sebeş

devin tot mai agresivi şi peste doar câţiva ani 
reuşesc prin manevre oculte (fără participarea 
contelui Wenckheim Frigyes540, care îşi face 
apariţia de-abia peste un deceniu, în 1891, când 
cumpără domeniul Boros - Sebeş cu un milion de 
forinţi541) să modifice traseul feroviar conceput 
iniţial pe ruta Ineu - Buttyin, confiscând astfel în 
5 septembrie 1881 (data inaugurării tronsonului 
Ineu-Sebiş) staţia de cale ferată, în denumirea 
căreia vor include din evidente motive publicitare 
şi numele cunoscutului Buttyin542 (c.73). După 
Unire situaţia devine de-a dreptul insuportabilă,

Perceptoratului şi a

c,.

■mJ§î
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1922. Judecătoria de 
Ocol Buteni. (A.J.G.).

datorită revărsării poftelor sebişenilor asupra 
Judecătoriei. Contrariat şi plictisit de atâta cute
zanţă nesăbuită, orgoliul butincean, clădit pe 
secole de trudă creatoare, decretează mobilizarea 
generală întru apărarea valorilor sale, primind 
aproape instantaneu sprijinul presei arădene 
româneşti, care prin articole intitulate sugestiv:
„Lăsaţi Buteniului judecătoria’ 
apărarea unei comune româneşti 
„Lângă Sebiş, o comună mândră de trecutul ei:
BUTENI. O luptă dusă pe două fronturi: admi
nistrativ şi religios”545 (1944), încearcă să opreas
că nedreptatea. Doar în felul acesta, „dând dovadă 
de o înaltă conştiinţă civică şi o adâncă dragoste de trecutul comunei lor”546, 
butincenii reuşesc să păstreze Judecătoria până în 1962, când va fi 
desfiinţată de tăvălugul comunist.

,543 (1935), „în 
(1935),,,544

1944. Judecătoria Rur. 
Buteni. (A.J.G.).

540 Românul, duminică, 7 aprilie 1935, nr.5, p.4; Tribuna Română, 3 februarie 1944, nr.24, 
d.3.

41 Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.718.
542 Tribuna poporului, 1/13 ianuarie 1898, nr.l, p.4; Iosif Sârbuţ, Primul tren pe linia: Arad 
- Sebiş, Flacăra Roşie, 29 august 1981, nr.l0.965, p.3.
543 Românul, duminică, 7 aprilie 1935, nr.5, p.4.
544 Ecoul, miercuri, 13 februarie 1935, nr.770, p.3.
545 Tribuna Română, joi, 10 februarie 1944, nr.29, p.3.
546 Idem.
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Se spune că între 1881-1886 activitatea de înfiinţare a corurilor 
înregistrează multe succese sub oblăduirea Consistoriului arădean, care 
oferă preoţilor şi învăţătorilor sprijin concret pentru elaborarea statutelor şi 
repertoriilor necesare547. Dacă avem în vedere numărul şi calitatea activi

st tăţilor corale înfiripate la începutul 
' deceniului amintit, ne dăm seama că 

cele de mai sus reprezintă un mare şi 
_ r frumos adevăr. în multe cazuri însă 

consemnarea formaţiei corale nu 
reprezintă şi actul ei de naştere, 
întrucât preocuparea sătenilor pentru 

"gj muzică era cu mult anterioară demer
sului cronicăresc, pierzându-se graţios 
în oralitatea tradiţiei.

___ Perfect asimilabilă acestui ca-
.1gg-’. dru este şi situaţia din vechiul Buttyin, 

unde - potrivit memoriei colective - în 
timpul revoluţiei de la 1848, corul 
plugarilor din localitate, înconjurat de 
toată suflarea satului, îi întâmpină cu 
bucurie pe Iancu, Buteanu şi Groza, 
intonând o suită de cântece patriotice 
întru cinstirea minunaţilor oaspeţi. 
După doar câţiva ani, în decembrie 
1881, la Buteni are loc întrunirea 

preoţilor şi învăţătorilor din protopopiatele Buteni şi Ineu. în faţa celor peste 
o sută de participanţi - ne infomiează de această dată cronicarul revistei 
arădene Biserica şi Şcoala - se produce un eveniment artistic deosebit, 
realizat de cele patru coruri (trei şcolare şi unu al adulţilor) existente atunci 
în localitate (d.75). Numeric, dar mai ales repertorial şi interpretativ, 
corurile trădează preocupări artistice anterioare, cărora, în sfârşit, le 
timpul consemnării în pagina tipărită.

Iniţiativa culturală îşi arată încă de la început roadele „mai întâiu din 
punctu de vedere moralu , prin cântecele care „influienţează foarte multu 
asupra poporului” , corul devenind „o adevărată şcoală morală,
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Pagină din revista Biserica şi Şcoala 
(nr.51, decembrie 1881) în care se 

vorbeşte pentru prima oară despre cele 
patru coruri existente atunci în Buteni.

venise

un

547 Vasile Popeangă, Mărturii... 1784-1918, p.28.
548 Biserica şi Şcoala, 17/29 august 1886, nr.33, p.268.
549 Idem.
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550adevăratu institutu pentru adulţi” şi, după cum reiese din coloanele 
aceleaşi gazete, un sti
mulent pentru copii. 
Mulţi vârstnici neştiu- 

i i-jmium ___ tori de carte încep să 
tS $ HD înveţe buchii le, frec ven-
r 5‘-^8 *a şcolarilor’ domici să

- ■ intre în cor, se îmbună-
M tăţeşte, intelectualii sus- 

: JlS'l 4 îin îndrumă eferves- 
Cen’a Senerală551. în

IVr. ? — scurtă vreme o ierarhie
artistici foarte corn-

Putem: Corul din localitate în anul 1904. Dirijor, Ioan plexă („corurile băieţi-' 
Roşu. (C.M.B.). lor începâtoriţ al celor

, încununate de formaţiile adulţilor - mixtă şi 
bărbătească), populată masiv (în 1885 numai corurile şcolarilor întruneau

53*

Tffi
j \ ■ < r\7tjpţr

-

,552mai mărişori şi al fetelor’

17 martie 1974. Corul din Buteni pe scena Operei din Cluj. Dirijor, Paul Paradenco-
Adameşti. (C.A.).

550 Ibidem.
551 Ibidem.
552 Ibidem, 3/15 martie 1885, nr.9, p.68.
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peszz 200 de voci;"" cuprinde toată comuna. Se cântă cu bucurie şi pasiune, 
cu devotament şi pricepere sub comanda unor dirijori taientaţi (c.79),

S noiembrie 1981. Corul din Buteni la Centenar. Dirijor. Paul Paradenco-Adameşti.
(CA.).

oferind spectatorilor imaginea reconfortantă a lucrului bine făcut: „Cântările 
lom naţionali, cantate in quarietu au multiamitu pe deplin pe 
presentT'^. Concomitent, aria lor de acţiune câştigă teren în localităţile 
apropiate — Dezna"5, Roşia'56, Paulean''7 
turnee, care constituie fundamentul adevăratelor deplasări din anii ce vor 
urma. Bine dozat cu bucăţi patriotice („Coroana Moldovei”, „Calcă, 
române,”...) şi religioase („Cuvine-se cu adevărat”, pricesne, colinde, 
irmoase, glasuri,...), (d.75), repertoriul coalizează spiritele în jurul 
idealurilor naţionale, creştine, morale, estetice. Obolul intelectualilor pentru 
asigurarea condiţiilor prielnice repetiţiilor, spectacolelor şi deplasărilor era 
întotdeauna bine venit, concretizându-se în anul 1898 într-o galerie de lemn, 
amenajată Ia propunerea preotului Iuliu Bodea în interiorul Bisericii 
Ortodoxe Medii, unde cântau circa 100 de corişti558, iar după Unire prin

cei

pnn organizarea unor mnu-

[bideuL
5St Wmâem»SP17adie 1887, ssr.27, p2l 1.
555 Ibkkm. 26 adie 1SS3, or.26. p226.

Bbatem, W27- rinmrie 1924, nr3, p.p.4,5.
Cbââfm, 21 EEtâf 1931, 5, pJ>.

558 Tribcsss poporalm, 4(16) iulie ! 898, nr. 125, p.613.

t:-:
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înfiinţarea Casei Culturale Române, care în 1925 avea peste 100 de
membrii559, urmând să se bucure din 1933 de 
un local propriu sub acoperişul amintitei 

H biserici, transformată prin demolarea turnului, 
||| altarului ş.a. într-un aşezământ laic560. Slujbele 
.11 religioase, serbările şcolare, sărbătorile naţio- 
||? nale, concertele, balurile, conferinţele şi alte 

manifestări elevate solicită tot mai mult inter- 
B venţia corului, ridicat la nivelul unei adevărate 
p Instituţii, reprezentativă pentru cultura şi spiri

tualitatea comunităţii.*
Noianul de premii obţinute după 1949 

(c. 131) îi conferă statutul de formaţie artistică 
naţională cu frecvente reverberaţii peste hota
re. Câştigate pe merit, ele constituie tot atâtea 
motive de justificată mândrie, pentru toţi 

contemporanii vestitelor confruntări muzicale, desfăşurate în anii de maxi
mă efervescenţă corală. Niciodată însă nu trebuie uitată ziua în care, ţăranii, 
sfătuiţi de un intelectual cumsecade, „au pornit să se audă unul pe altul 
cântând şi totul nu era decât un singur glas: cânta corul din Buteni”56 .

m
;

1981. Medalion jubiliar pus 
în circulaţie cu ocazia 

Centenarului Corului din 
Buteni. (C.A.).

Primele iniţiative bancare în satele şi comunele comitatului Arad 
aparţin capitalului maghiaro-evreiesc. In 1888 ele se concretizează în 8 Case 
de Economii şi Ajutor, înfiinţate în tot atâtea localităţi mai răsărite. După 
cum ne-am obişnuit, Buttyin-ul, susţinut în epocă, printre altele, şi de un 
apelativ măgulitor, „Nagy-Buttyin” (Buttyin-ul Mare), trezeşte interesul 
investitorilor, 68 de acţionari fondând aici la data mai sus amintită prima 
bancă oficială (c.82). Această Casă de Economii şi Ajutor se pare că a 
funcţionat în clădirea cu numărul actual 321, fiind percepută şi ulterior 
perpetuată la nivelul memoriei colective prin sintagma „Banca Jâdovească“, 
poate nu atât din cauza originii capitalului său, cât pentru exigenţa 
necruţătoare manifestată faţă de bieţii debitori, în marea lor majoritate 
ţărani, obligaţi să-şi vândă pământul şi animalele, atunci când nu puteau 
restitui banii împrumutaţi.

Monopolul finanţelor străine va fi însă destul de curând fisurat prin 
apariţia primei bănci româneşti, în 1906 sau 1907, intitulată sugestiv şi

559 Biserica şi Şcoala, 29 noiembrie 1925, nr.48, p.3.
560 Idem, 8 octombrie 1933, nr.41, p.2; Ibidem, 10 februarie 1944, nr.29, p.3.
561 Teodor Crişan, I-am văzut, i-am auzit, Crişana (Oradea), joi, 9 februarie 1967, p. 1.
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distinct „Butinceana” (c.98). în ciuda puţinelor informaţii răzbătute până la 
noi despre acest Institut de Credit şi 
Economii, Societate pe Acţiuni, am 
reuşit să-i punem în evidenţă măcar 
longevitatea (reconsemnată la finele 
anului 1922), intuind astfel câte ceva şi

t .r,0D8Pf lisiiw dt acfit ţi «gogii «cfcftjc pe ai|il, 8»leiL
CONVOCARE.

t im r iv™ M-“' - •-»•**- * <—•* » .armi, b
l-a adunare generala ordinara

• •« i«> iw* u n «•t-***
om t ci cte»

t iktrM> 9 i o i
(MKtCTUfMCA.

despre rolul său în viaţa comunităţii -p- 
(c.98). în anul unnător, Buttyin-ul, 
devenit între timp Kdrosbokeny (adică 
Bokeny de Criş), îşi îmbogăţeşte ^ 
zestrea aşezămintelor financiare de

CONrUL DILANI LA II DCCEMIIKC 1900.

~&r.3«al
■zttz JT:
3" : 'SI;

3=5 Z vi
COHTUI l-CROCHC $1 PROriT. C«u

11-triSsS - :=1, " Tsorginte românească, prin constituirea j&z: 
la 12 iulie 1908 a Institutului de Credit n i » t • iii' h r g

şi Economii, Societate pe Acţiuni
■„Codrul"

(c.99).
«i-. Adunarea

X 31 fondatoa
re, prezidată de protopopul Traian Mager 

a, (Buteni), îi consemnează capitalul social 
(100.000 coroane), direcţiunea (dr. Aurel 
Grozda - avocat, dr. George Popa - avocat, 
Ioan Cosma - preot, Ioan Roşu - învăţător, toţi 

EH din Buteni, Alexandru Nica - preot, Almaş, 
|§; Terentie Micluţa - preot, Cuied, Augustin 

Jgg^irss j Mihulin - preot, Sebiş), precum şi comitetul 
de supraveghere (Emanoil Comşa - director la 
„Crişana”, Brad, Romul Coţoi - comerciant, 

i Baia de Criş, Salustiu Barbul - farmacist, 
Buteni, Patriciu Covaci - învăţător, Sebiş, Ioan 
Popovici - preot, Bârsa)562.

Dincolo de succesiunea numelor 
(accesibile în anexe) implicate în conducerea 
şi supravegherea tranzacţiilor financiare, 
notabile sunt consecinţele fericite ale apariţiei 
Institutelor de Credit româneşti la sate. 

Majoritatea acţionarilor (96 din 120, în anul 1910, la „Codrul”) sunt ţărani 
; banii împrumutaţi îi ajută „să cumpere pământ, să-şi zidească locuinţe

COUliniA Uf.
rt ii>M^■w

srcnJSrxrî"-* —
1910.1-a Adunare Generală Ordinară a 

Institutului de Credit şi Economii 
„Codrul”. (Tribuna, nr.47, 1910, p.12).
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1926. A II-a Adunare 
Generală Ordinară a Băncii 

Populare ,Aurora”. (Tribuna 
Nouă, nr.36, 1926, p.2).

563.

562 Tribuna, 3/16 iulie 1908, nr.146, p.6.
563 Idem, marţi, 6/29 martie 1910, nr.59, p.8.
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„564mai omeneşti sau să-şi îmbunătăţească stocul animalelor de prăsilă 
alte cuvinte, prezenţa „Codrului” într-o clădire din centrul comunei 
(probabil aceeaşi unde va funcţiona 
filiala băncii „Victoria”)565, îndreptăţeşte 
părerea contemporanilor, care apreciau 
că băncile româneşti „au răsărit [...] din 
însufleţire şi dragoste de neam”566.

Procesul continuă şi după Unire 
concretizându-se în Banca Populară 
„Aurora”, Societate Cooperativă de 
Credit şi Economii, fondată în 1923 sub 
preşedinţia lui Teodor Luguzan (c.l 17).

Binele general, dar şi interese 
personale, vor detennina conducerea 
Institutului de Credit şi Economii 
„Victoria” din Arad să organizeze o 
Adunare Generală Extraordinară la 
Buteni (19 iunie 1925), în vederea con
stituirii unei filiale prin asimilarea insti
tutului „Codrul” din localitate (c.l 19).

Se rotunjea, în felul acesta, la 
şase numărul băncilor înfiinţate în ultima jumătate de veac la Buteni - dacă 
avem în vedere şi filiala Băncii Agricole Arad - Cenadană, numită şi Banca 
Asociată, prezentă aici de prin 1924 până după 1930 - (c.l 18; c.123), a 
căror menire socială (cu excepţia celei ungureşti din 1888) va fi formulată 
explicit de intelectualii marcanţi ai comunei - Florian Roxin, dr. Aurel 
Grozda, dr.Sabin Dan - cu prilejul inaugurării filialei „Victoria” din 
localitate: „să-i vadă pe fraţii noştri români din acest ţinut adevăraţii stăpâni 
pe plaiurile lor bogate”567.

Longevitatea sucursalei (în 1944 încă funcţiona), dar mai ales 
prosperitatea ei, vor incita în iulie 1930 până şi poftele răufăcătorilor. 
Protejaţi de întunericul nopţii, câţiva indivizi necunoscuţi pătrund în sediul 
băncii, forţează fără succes casa de bani, ameninţă şi obţin de la directorul 
instituţiei cheile seifului, fără să le poată folosi pe deplin, întrucât cel agresat 
- Băbuţă Cristea - escaladează fereastra reuşind să alerteze paza de la 
primărie, care intervine cu focuri de armă. Speriaţi, netrebnicii dau bir cu

. Cu

„VICTORIA"
Inetltut de Credit ţi Economii. SocleMie pe Acţll 

___________ In Ar*d.

CONVOCARE*
Domnii îcţionnri li itutimtuiai ik- credit w . 

I»tn nrtitli d inriti. caufora pingnfulal li din
economii „V'W.TOHIA* 
I dilate li

Mira inii inmiiiii
.-arc k m linei In Arid, I» 19 luni* »_ c. U or» 4 4. m. 
ra lool.tlţile iutitvtalui (Bulevardul Regele rerdlaind L Nr X)

Ordinea de iii
I Raportai Dlrecţiuaei a.upri emulând i Vţll-x 

’L Uram apinlulul iocieue.
3. înfiinţam fOUIel 1» Buteni In Io;iruri cu furionei •rwtlruiuluJ, 

.Codrul1' din Bufni

Domnii icţiooirl. cari docex i partidei U idunarei generata evry 
ordinari In penoaal uu prin plcnipotroţUti, la «oul fini 12 dia 
«Utule, «unt rugiţi a-d ar.unta la Direcţiune dreptul lor de participare La 
adunarea generala extraordinară fi oealuii dovetik de plc.-JpotruU cei 
putiu cu 24 ore Înainte dc adunarea geacrili extraordinari.

And, la « Iunie 192».
Direcţiuni» Inatltulului.(IM)

1925. Adunarea Generală 
Extraordinară pentru înfiinţarea 

filialei Buteni a băncii „Victoria”. 
(Tribuna Nouă, nr.123, 1925, p.2).

564 Tribuna Nouă, marţi, 28 iulie 1925, nr.161, p.l.
Adunarea poporală dela Buteni, Tiparul tipografiei „Concordia”, Arad, 1911, p.4.

566 Tribuna, joi, 10/23 februarie 1911, nr.32, p.6.
567 Tribuna Nouă, vineri, 26 iunie 1925, nr.136, p.3.
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Buteni CaJca Aradului cu Banca >17fcioria< şf Budacâtorla dc ocol

Calea Aradului cu Banca Victoria şi Judecătoria de Ocol. (Carte poştală 
editată de Simion Brânda, Buteni). (C.A).

fugiţii, „mulţumindu-se” doar cu suma de 2.200 lei înşfăcată în pripă568. 
Nimic nu-i va opri însă, pe cei din iunie 1948, să pună (printre altele) şi 
băncile săteşti la zidul fantasmagoriilor comuniste.

1928. Buteni:

inică, 6 iulie 1930, nr.27, p.4.
Românul, dummi568
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Buteni

Zarurile primului război mondial fuseseră aruncate. După o mie de 
ani balanţa se înclinase, hotărâtor şi definitiv, în favoarea românilor 
ardeleni. Pe măsură ce toamna lui 1918 îşi consolida prezenţa, oamenii 
deveneau tot mai nerăbdători să pună capăt aranjamentelor ungureşti.

Conducerea Consiliului Naţional Român Central din Arad era 
familiarizată cu butincenii, care de multe ori îşi riscaseră libertatea pentru 
idealurile naţionale. Nu mai departe decât la 3 aprilie 1894, într-un copac de 
lângă Biserica Ortodoxă Medie, apăruse un steag tricolor inscripţionat: „Să 
trăiască Lucaciu şi naţia română!”569. Cum totul se petrecea în timpul 
prigoanei memorandiştilor, ungurimea locală (primpretorul plasei Sebiş, 
jandarmii, etc.) se consultă cu superiorii de la Arad şi încearcă foarte 
stăruitor, dar fără succes, să-l prindă pe făptaş570.

Aproape toţi liderii arădeni umblaseră prin Buteni cu ocazia
numeroaselor manifestări laice sau religioase. In septembrie 1911 Ioan
Suciu, Romul Veliciu, Teodor Mihali ş.a. fuseseră martorii unei
impresionante adunări populare (aproape 2.000 de participanţi), organizată
de conducerea locală a Partidului National Român571.*

După intrarea României în război prigoana îmbracă forme tot mai 
violente. Majoritatea personalităţilor incomode sunt arestate şi internate în 
lagărele amenajate pe teritoriul Ungariei propriu-zise. Butincenii (dr. 
avocaţi) Aurel Grozda şi Sabin Dan vor cunoaşte în 1916, printre primii, 
umilinţa puşcăriilor din Seghedin şi din Ruszt572.

Măsuri disperate, anacronice şi tardive, prin care, de această dată, 
sfârşitul inevitabil nu va mai putea fi nici măcar amânat. La 3 noiembrie 
1918 Aradul şi Pecica preiau puterea din mâna ungurilor573. A doua zi - 4 
noiembrie - este rândul butincenilor să-şi spună cuvântul. O rebeliune de 
proporţii îl sileşte pe notar să predea conducerea proaspătului (3 noiembrie) 
Consiliu Naţional Român Comunal, hotărât să pună, în sfârşit, capăt 
administraţiei ungureşti. Vechea funcţionărime, destituită pe loc, este 
înlocuită cu noi slujbaşi comunali, iar limba română, întotdeauna 
preponderentă aici, va fi declarată în mod oficial ca suverană în 
administraţia localităţii. Furia oamenilor complică puţin lucrurile prin

569 Vasile Popeangă, Aradul, centru politic al luptei naţionale în perioada dualismului 
(1867-1918), Ed. Facla, Timişoara, 1978, p.44.
570 Idem.
571 Adunarea poporală dela Buteni, Tiparul tipografiei „Concordia”, Arad, 1911.
572 Vasile Popeangă, op.cit., p.p.151, 152; Aradul permanenţă..., p.402.
573 Alexandru Roz, Formarea Consiliilor Naţionale Româneşti din judeţul Arad, Românul 
(serie nouă), iulie 1993, nr.5, p.3.
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devastarea câtorva magazine alimentare. De teama generalizării violenţelor 
pe toată Valea de Mijloc a Crişului Alb, prefectura din Arad reacţionează şi 
trimite împotriva răsculaţilor 80 de militari înarmaţi574. Butincenii se 
potolesc, rezervându-şi însă dreptul şi datoria de a participa la viitoarele 
acţiuni revoluţionare.

Pe 26 noiembrie 1918 reprezentanţii Cercului electoral Iosăşel, 
prezidat de protopopul Comei Lazăr (Hălmagiu) şi de învăţătorii Mihai 
Vidu şi Comeliu Vodă (ultimul din Buteni), îşi aleg la Gurahonţ delegaţii 
oficiali pentru iminenta Adunare Naţională de la Alba-Iulia575. Voturile se 
opresc de două ori asupra Buteniului (dintr-un total de 5 locuri), 
nominalizându-1 în fruntea listei pe dr. avocat Aurel Grozda şi (printre 
ceilalţi) pe Vasiliu Doncea ca reprezentant al ţăranilor (d.92). Tot oficial 
(deputat sau delegat de drept) participă şi protopopul Florian Roxin 
(Buteni), căruia i se încredinţează conducerea delegaţiei (d.92).

Neoficialii, ataşaţi din mers la nucleele împuternicite să reprezinte 
satele şi comunele zărăndene, merită o remarcă specială, întrucât ei vor da 
forţa şi monumentalitatea evenimentului de la 1 Decembrie 1918. Falnicul 
Ioan Burza, purtătorul drapelului tricolor, Constantin Giura (1866-1940, 
lider spontan al ţăranilor din peste 40 de sate româneşti, personalitate locală 
apreciată de V. Goldiş, G. Popa, Şt. Cicio Pop, I. Suciu, prezent la Unire în 
tribuna oficială, condamnat la moarte pe vremea revoluţiei bolşevice a lui 
Bela Khun, 25 de ani primar consacrat al comunei Buteni)576, Todor 
Măguran, Dumitru Darău, zis Miti, Petru Bejan, Gheorghe Ruja, zis Tranda, 
Gheorghe Ruja a lui Cucu, Teodor Darău, zis Dodi, avocatul Sabin Dan, 
viitorul avocat Alexandru Horga (pe atunci tânăr student la drept) ş.a. 
stârnesc entuziasmul consătenilor, fericiţi să-i conducă după datină, cu 
steaguri şi fanfară, la gara din Sebiş, pentru a se îmbarca în trenul de Brad, 
prima etapă a drumului către Alba-Iulia577.

574 Liviu Botezan, Constantin Eneia, Acţiuni revoluţionare ale ţărănimii din judeţul Arad în 
preajma Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia, Ziridava nr.VII, 1977, p.p.228,240,241, 
242; George Manea, Activitatea Consiliilor naţionale române şi a Gărzilor naţionale 
române din judeţul Arad, Ziridava nr.VIII, 1977, p.321.
575 1 9 1 8 la Români. Documentele Unirii, voi.VIII, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1989, p.p.40-41, document nr.54; Cf. Gheorghe Ţârcuş, Dr. Aurel Grozda, 
delegat la Adunarea Naţională de la Alba-Iulia, Românul (serie nouă), octombrie 1993, 
nr.9, p.2.
576 Dacia (Timişoara), 1940, nr.29, p.4.
577 Pavel Galea, Buteni - o însufleţită delegaţie pentru marea adunare de la Alba-Iulia, 
Românul (serie nouă), septembrie 1993, nr.7, p.2.
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De problemele interne şi externe ale Transilvaniei unite urma să aibă 
grijă Marele Sfat Naţional Român, instituit la Alba-Iulia în locul Consiliului 
Naţional Român Central. Aurel Grozda îşi vede încununată cariera politică 
prin alegerea sa în acest for, la care judeţul Arad participa cu încă 22 de 

sş1 reprezentanţi578. Avocatul, născut la 2 iunie 1876, 
Ş|| era fiul preotului memorandist, Petru Grozda, din 

Şimand (jud.Arad). Se împlinise şcolar în satul natal 
^ şi la liceul arădean (azi: „Moise Nicoară”), iar

wm
profesional în Cluj, unde urmează cursurile 

“' Facultăţii de Drept, obţinând şi diploma de doctor al 
aceleiaşi facultăţi în anul 189 9579. Stabilit la Buteni 
începe să practice avocatura, implicându-se totodată 
şi în lupta naţională. Organizează impresionante 

j adunări populare (15 octombrie 1905, 4/17 
j septembrie 1911 la Buteni) în care vorbeşte alături 

J de colegii săi din Partidul Naţional Român (dr. 
Teodor Mihali, dr. Ioan Suciu, Ioan Rusu Şirianu, 
dr. Romulus Veliciu ş.a.) despre necesitatea luptei 
împotriva dominaţiei maghiare580; înfiinţează (11 
ianuarie 1914) şi devine preşedintele despărţă
mântului Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura 

Pf Română şi Cultura Poporului (ASTRA) din Buteni 
_ ‘ J~ *~- şi împrejurimi581; arestat politic în 1916; primul pe 

Afam Luminiţa0 lista delegatilor oficiali trimişi la Alba-Iulia (1
Stamoran). decembrie 1918) de Cercul electoral Iosăşel

(d.92);(din păcate o boală foarte severă - gripă 
spaniolă - îl va împiedica să participe)582; membru în Marele Sfat Naţional 
Român (1918)583; candidat al P.N.R. pentru funcţia de deputat parlamentar

'
W• V■V

m
«Ţ

«Sr

578 Aradul permanenţă..., p.421; Cf. Gheorghe Ţârcuş, art.cit.
579 Gheorghe Ţârcuş, idem.
580 Ibidem; Adunarea poporală dela Buteni, Tiparul tipografiei „Concordia”, Arad, 1911.
581 Românul, 29 decembrie (11 ianuarie) 1914, nr.283, p.6; idem, 30 iulie (12 august) 1914, 
nr.167, p.2.
582 1 9 1 8 la Români. Documentele Unirii, vol.X, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1989, p.264, document nr. 1.404, care conţine telegrama expediată din Buteni de dr. Aurel 
Grozda către Consiliul Naţional Român - Alba-Iulia: „1918 [noiembrie 17/30], Buteni 
(jud.Arad). Bolnav [de gripă] spaniolă, plâng de durere că nu pot fi de faţă. Aderez la toate 
hotărârile. Trăiască unirea tuturor românilor. Grozda, avocat”.
583 Aradul permanenţă..., p.421.
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ă
Hălmagiu (1922Î5®6 e ectorale Buteni (1919)584, Gurahonţ (1920) ,
culturale şi eco . ^‘a’’ ales în 1919 la Buteni587; susţinător al vieţii 
P.N.R.588- crm 110111106 locale; membru în Comitetul Executiv Judeţean 
umbrelor la ®aroului Avocaţilor din jud. Arad589. Trece în lumea
„Eternitatea” din Arad5^°mbrie 1938 Şi ^ înmormântat în cimitirul

fi

rll- pn™ăvară 51 anuI se numea 1919. Oamenii tânjeau după câteva
. pace. Şi chiar aşa dădea să fie, dacă ungurii nu s-ar fi năpustit în 

april ie asupra Transilvaniei, asmuţiţi de bolşevicul Bela Khun, încălcând 
inia e emarcaţie dintre România şi Ungaria, fixată de marile puteri pe 

versantu vestic al Carpaţilor Apuseni. Armata română este nevoită să 
riposteze, inclusiv pe valea Crişului Alb. După confruntări violente în 
strâmtoarea de la Cacarău (circa 4 km. mai sus de Buteni), poftitorii de ţară 
străină sunt puşi pe fugă. Ulterior, această zi - joia dinaintea sărbătorilor de 
Paşte — a fost imortalizată prin schimbarea denumirii satului Cacarău 
(Kakaro pe vremea ungurilor) în Joia Mare. Soldaţii români, conduşi de 
colonelul Constantin Paulian (1874-1919), fiul cărturarului Ştefan I. Paulian 
din zona Tumu-Severin - Orşova, intră în Buteni591. Cantonamentul este
fixat la Bârsa, în timp ce comandantul îşi găseşte o locuinţă în Buteni.

Peste câteva zile un glonţ mişelesc avea să îndolieze inima 
românilor. Grupul bolşevicului Vass (ungur din Sebiş), adept a lui Bela 
Khun, se furişează lângă al doilea podeţ (la Valea Mică) pe drumul Buteni - 
Bârsa, (circa 7 km.) şi trage fără milă asupra colonelului (c.I24; c.129). Ura 
şi nimicnicia îşi spuseseră încă o dată cuvântul...

Confraţii săi îl vor cinsti, însă, după cum se cuvine. Satul Govojdia 
de peste Criş va primi numele de familie — Paulian — al eroului, general 
post-mortem, iar tinerii din Buteni grupaţi în Societatea de Lectură „Sfântul

584 Românul, 12 octombrie 1919 nr. 133, p.l.
585 Idem, 14 mai 1920, nr.100, p.3. 

n-iidem, 23 februarie 1922, nr.l, p.3.
587 Ibidem, 4 noiembrie 1919 ni.151, p.2.

Ibidem, 5 mai 1920, nr.94, p.2.
589 Gheorghe Ţârcuş, art.cit.
590 Idem- erou al naţiumj române în lupta pentru întregirea naţională - general
591 Pavel Galea U g74.,9I9)j Românul (serie nouă), decembrie 1993, nr.2/14, p3 
Constantin _Pau‘ Vtorului referitoare la conjunctura şi locul morţii colonelului: în tininul 
remarcat Par eţiberarea Sebişului, lângă podul peste Cnşul Alb, pe şoseaua Buteni -

afirmaţia nU S£ COnfirmă'

586

588
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Gheorghe” ridică o troiţă, [ •
opera elevului Mircea 
Terebenţiu, pe locul unde a 
fost omorât colonelul. La oJD
sfinţirea ei, oficiată în 28 jaâ
iulie 1942 de protopopul 
Buteniului, Ştefan Lungu, 
împreună cu preoţii Iuliu 
Bodea şi Ioan Cosma, j|K| 
participă tot satul în frunte cu 
fanfara şi corul Bisericii 
Ortodoxe. Tăiată şi aruncată ‘
sub podeţul de la Valea Mică, în 1947, de comuniştii din Buteni, troiţa va fi 
recuperată de părintele Petru Bej an şi reînălţată în cimitirul ortodox lângă 
mormintele celor trei ostaşi români căzuţi la Joia Mare în aprilie 1919. Pe 
lemnul ostenit de trecerea anilor se poate încă desluşi mesajul iniţial: 
„ACEASTĂ TROIŢĂ S-A RIDICAT ÎN ZIUA DE 28 VII 1942 DE 
CĂTRE SOCIETATEA ORTODOXĂ SF. GHEORGHE A TINERETULUI 
INTELECTUAL DIN COMUNA BUTENF’.(c.l29).

28 iulie 1942. Troiţa 
ridicată de tinerii din 

Buteni, membrii 
Societăţii de Lectură 

2 „Sfântul Gheorghe”, 
pe locul unde a fost 

gj ucis mişeleşte în 
" primăvara lui 1919 
5? colonelul Constantin 

Paulian. (C.A.).

%*r

Cum aproape întotdeauna între vorbe şi fapte se lasă tăcerea, ţăranii 
erau tot mai nemulţumiţi. Li se promisese pământ, despre care, cei puşi să-l 
împartă, aproape că uitaseră. Oamenii veneau însă dintr-un război nenorocit, 
înţesat cu morţi, cu invalizi, cu gospodării în paragină. Fiecare zi le sporea 
neîncrederea, punându-le răbdarea la o continuă şi nedreaptă încercare. 
Pretorul din Sebiş sesizează pericolul şi transmite în primăvara lui 1920 
semnale de alarmă superiorilor din Arad: „D-le prefect al judeţului Arad, 
Am onoarea a vă raporta evenimentele revoltătoare şi conturbătoare în 
detrimentul statului şi a siguranţei şi ordinei publice, ivindu-se în urma 
campaniei electorale. Simptome purtând fieştecare în sine pericol pentru 
dezastrul statului, azi încă ele ţin sporadic, dar în zi de zi sporesc şi ne aduce 
la o revoluţie cu caracter bolşevic” .

Tardive şi fără ecou ele nu pot împiedica răbufnirea. în după-masa 
zilei de 20 mai 1920, la orele 17, Buteniul este cuprins de răscoală. 
Insurgenţii atacă primăria şi cer îndepărtarea secretarului comunal acuzat de 
corupţie, de brutalitate şi de relaţii prea intime cu domnii de pământ. Pentru

592 Otto Greffner, Mişcări ţărăneşti din fostul judeţ Arad în anul 1920, Ziridava, nr.I, 1967, 
p.40.
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a nu risca să rămână cu el pe cap şi după terminarea ostilităţilor, mulţimea 
pătrunde în primărie şi îl obligă să părăsească biroul. în sfârşit, a doua zi, 
jandarmii din Sebiş izbutesc anevoie să tempereze cât de cât spiritele .

Nu lipsa pământului, ci superficialitatea şi nepăsarea tensionaseră 
lucrurile până dincolo de orice suportabilitate. Doar la Buteni şi în Joia 
Mare, ultimul mare domn de pământ, Methan Nathan, avea o moşie 
impresionantă (1.957 jugăre cadastrale şi 1.020 stânjeni patraţi), care trebuia 
expropriată şi împărţită, după cum fusese vorba înainte şi după Alba-Iulia 
(c.l 14). Vor mai trece însă peste doi ani - abia în 25 decembrie 1922 va fi 
expropiată averea fugarului Methan Nathan - până când butincenii 
îndreptăţiţi la împroprietărire (280 români şi 2 străini) vor primi pământul 
promis (c.l 15).

Că ungurii nu s-au potolit niciodată se vede şi din efortul depus, 
după 1880, pentru reabilitarea vechilor toponime. în cazul Buteniului, 
denumit în ultimii 200 de ani, sub influenţă austriacă, Buttyin, apelează cu 
nonşalanţă la formele: Bekeny, respectiv Bokeny, apărute în urma strădaniei 
primilor călăreţi de a transpune în propria lor 
limbă autohtonul Bucin. După aproximativ un 
deceniu (1880-1890) în care îl denumesc Nagy- 
Bekeny (Bekeny-Mare), inventează ultima 
variantă (compusă şi ea): Korosbokeny (Bokeny 
de Criş). Asistăm, parcă, la zbaterea unui cerc, 
dornic să se închidă în el însuşi, din lipsă de 
imaginaţie. Guvernul român îi va întinde o mână 
de „ajutor”, înlăturându-1 pentru totdeauna.

Gestul are loc în vara lui 1920, când toate

/o

BUTEl'II J.

^4
'

l'-'s W/
si

Prima ştampilă cu 
toponimul BUTENI 

confecţionată şi folosită 
deja în anul 1919. 

(A.P.B.).

denumirile ungureşti ale comunelor din judeţul 
Arad (226 la număr) sunt înlocuite cu cele 
româneşti, care străbătuseră istoria, în graiul 
băştinaşilor majoritari şi legitimi, fără poticniri 
sau complexe.

Astfel, tardivul şi defunctul Korosbokeny, se dă bătut (iulie 1920) în 
faţa toponimului oficial Buteni, doar la capătul unui drum foarte lung şi 
anevoios (d.93.).

593 Idem, p.41.
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Pledoarie economică şi culturală ante şi interbelică

Vremea conscripţiilor medievale se încheie o dată cu desfiinţarea 
iobăgiei (1849). Statul (maghiar în prima etapă, românesc în a doua) 
introduce alte criterii estimative, care ne dau următoarele valori demografice 
globale pentru viitoarea sută de ani:594

Denumirea localităţii în funcţie de perioadă Anul Număr locuitori
Buttyin 1851 2.954

1857 3.149
1869 3.313-»»■

1880 2.769"»■

Korosbokeny 1890 3.034
1900 3.245
1910 3.632“»■

Buteni 1923 3.675
1930 2.983
1936 2.554-»■

1948 2.505-»■

Preponderent românească (cele două-trei sute de minoritari doar 
pigmentau „oceanul” fără să-i clatine străfundurile), populaţia Buteniului a 
trezit întotdeauna respectul şi admiraţia contemporanilor: „Erau toţi ţărani 
români frumoşi - scria în 1911 un ziarist arădean - îmbrăcaţi în sumane albe 
şi plini de sănătate îmbucurătoare. Rumeni, îndesaţi şi vânjoşi, cu ochii vii şi 
inteligenţi, îţi făcea o plăcere dureroasă să te uiţi în faţa lor senină. Câtă 
sănătate în sufletul şi corpul lor !”595. „Paşnici, răbdători şi respectuoşi, dacă 
nu-i tulbură nimeni” (c.96) - ca să dăm cuvântul şi unui autor maghiar de 
prinl898 -, s-au luptat întotdeauna demn şi cinstit cu puţinul pământ oferit 
de lunca Crişului (8.668 holde cadastrale în 1900, din care 5.500 erau 
păşune şi pădure) - (d.82; c.93), refugiindu-se permanent din faţa puţinătăţii 
recoltelor, în sfera cât de cât mai îndestulată a creşterii animalelor.

Miile de comute şi de porcine, sutele de alte specii consemnate în 
recensămintele din anii 1895 şi 1911 (vezi anexa d.79), constituie fără 
îndoială repere ilustrative pentru hărnicia şi priceperea localnicilor. Dar, tot 
atât de importantă era şi atitudinea ţăranului faţă de această ocupaţie, în 
care, pe lângă o bine venită sursă de câştig, a descoperit şi un tainic prilej de 
a-şi prelungi dragostea, până în lumea vieţuitoarelor păstorite de Dumnezeu

594 c.20; c.65; c.70; d.82; d.95; Calendar/1936, p.17; Idem/1948, p.130.
595 Tribuna, marţi, 6/19 septembrie 1911, nr.195, p.2.
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prin ogrăzile oamenilor. „îmbătrânit şi singur — povesteşte cronicarul 
Simion Moţ —, Zdrâncu încetă de a mai cutreiera pădurile Măgurii. Se

simţea slăbit de putere, dar de vite nu se lăsa. 
îi erau dragi şi ele îşi iubeau stăpânul.In 
zilele de târg cobora din pădure să le 
cumpere sare. Atunci le lăsa în grija 
nepotului. Vaca cea bătrână se tot uita în 

■£§| urmă, păştea cu întreruperi, deşi nepotul îi 
vorbea domol, abătând-o la iarbă mănoasă, 
înspre seară când se întorcea şi vitele îi 
auzeau glasul, alergau toate în calea lui. îi 
muşinau traista plină de sare şi-şi ridicau 
boturile pe umărul lui. Atunci Zdrâncu le 
scărpina pe salbă. Se bucura de blândeţea ce 
1-0 arătau şi simţea ca pe o mângâiere 
răsuflurile lor de vită sănătoasă, răbufnind în 
obrazul uscăţiv cu barba proaspăt rasă în 
târgul de la Buteni”596

Prosperitatea lor se vedea, nu atât 
după aspectul caselor, care multă vreme au 

rămas mici şi acoperite cu paie, ci după frumuseţea şi numărul animalelor597. 
Statistica realizată în anul 1900 ne arată că din 743 de locuinţe, 696 erau din 
lemn, 436 acoperite cu paie sau stuf şi 160 cu şindrilă. Numai centrul se 
putea lăuda cu 42 de case construite din piatră sau cărămidă, acoperite cu 
ţiglă şi tablă (d.82). Dar, pe lângă locuinţe şi magazine, în ele funcţionau şi 
principalele instituţii administrati
ve şi obşteşti ale începutului de 
secol (1914): primăria, bisericile, 
şcolile, judecătoria de cerc, oficiul 
fiinduar, oficiul de dare (percepto- 
ratul), comisia financiară (postul 
de finanţe), casa de economii (so
cietate pe acţiuni) condusă de y*# 
preşedintele Almâssy Oliver, de
putat dietal (parlamentar), casa de 
economii „Codrul” condusă de 
preşedintele Sava Raicu, farmacia, casa medicului, cazinoul, cercul literar 
popular, asociaţia de tineret, societatea de ajutorare a copiilor săraci, filiala

:;?V:
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Sec. XIX. Port popular din 
Buteni. (C.A.).

Sec. XIX. Casă ţărănească de lemn 
acoperită cu paie. (C.M.B.).

596 Simion Moţ, op.cit., f. 144,145.
597 Idem, f. 112.
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asociaţiei muncitorilor handicapaţi şi pensionari din Ungaria, 
femeilor române din Arad şi provincie (filiala Buteni), asociaţia femeilor 
israelite din Buteni şi împrejurimi ş.a.598.

înfiinţarea fabricilor de ţiglă şi de cărămidă (iniţial una - proprietar 
în 1919, Possert Ferenc, ulterior două - proprietari în 1924 fraţii Kunstler şi 
respectiv Şaigo Antoniu; în 1930, Csuma Carol, respectiv fraţii Kunstler; în

reuniunea

1936, Cosma şi Bartha, res- 
y pectiv Kunstler Desideriu; 

2jgl în 1939, Mitru Moţ şi Petru 
p! Farcaş)599 - (c. 113; c.l 18; 
gjjl c.l23; c.l25), îi vor deter- 

îw®! mina, până la urmă, chiar şi 
rai Pe cei mai conservatori să 

renunţe la vechile materiale 
de construcţie. Noile bunuri 
încep să se vândă şi prin 
satele vecine, poate şi dato
rită micilor eforturi publici
tare practicate de unii pro

ducători. Devenise cunoscută „MARCA LUNA! BUTENI”, care îşi avertiza 
cu aplomb cumpărătorii, că ţiglele astfel inscripţionate veneau din fabrica 
iui Mitru Moţ.

7L

f-J 11 r.:.

'•■ii

Buteni

Buteni - Piaţa principală. (Carte poştală editată de 
Siniion Brânda în anul 1928). (C.A.).

Pty'i f rtLC p.’lâ

De mare ajutor le-a fost şi gaterul din 1924 (proprietatea lui Sabin 
Dan) pentru ajustarea lemnului necesar în construcţii (c.l 18). Anual pădurea 
composesorală oferea locuitorilor circa două - trei sute căruţe cu lemne, 
puţine comune putându-se bucura de un asemenea confort silvic: 4.402 
holde sau 1.437 cadrane (2.080 iugăre) în 1897 (c.93), completate după 
reforma agrară din 1921 cu încă 952 de iugăre ale nou înfiinţatei păduri 
comunale (totalul reprezentând 3.032 iugăre de masă lemnoasă)6 °.

Una cu alta şi până la urmă toate împreună au îngăduit comunei să 
ajungă inclusiv în paginile manualelor şcolare. Lecţia despre „Satul Buteni” 
prezentă în „Geografia judeţului Arad pentru clasa a Il-a primară”, Ed. 
Scrisul Românesc S.A. Craiova, 1931, ar putea lumina şi astăzi mintea 
copiilor, chiar dacă, între timp, lucrurile şi geografia lor s-au schimbat 
(c.l 24).

598 Szepsy Zoltân, Arad vâros es Arad -vârmegye gyogyszertârainak tortenete, vol.IV, 
Arad, 1972, mss. dactilo. în posesia Bibliotecii Judeţene Arad, f.428.
599 Arhiva surorilor Farcaş (Florica şi Catiţa), Buteni, act nr.3.593 din 9 decembrie 1939.

Biserica şi Şcoala, 15 iulie 1928, nr.28-29, p.7; Sorin Sabău, Proprietatea asupra 
pădurilor în vechile plase Hălmagiu, Sebiş şi Târnova, înainte şi după reforma agrară din 
1921, Ziridava, nr.XXI, 1998, p.p.255,267.
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Oameni talentaţi şi întreprinzători, meşteşugarii sunt chemaţi la 
lumină de nevoile cotidiene ale satelor şi târgurilor. Unii îşi valorifică 
singuri produsele, alăturându-se 
ocazional şi întâmplător categoriei 
distincte a comercianţilor propriu- 
zişi, care au constituit întotdeauna "jmp: 
adevăratul „vehicul” pentru mişcarea 
mărfurilor.
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IC<3 Ţari hi 4 3Absenţa documentelor ne 
obligă să începem istoria îndeletni
cirilor amintite de-abia din anul

v□□□□nuli \
‘)v
Y1746, când la Buttyen sunt consem- A- 

naţi 6 meşteşugari în categoria a III- 
a de impozitare (d.31). Numele câ- % 
torva: Olar sau Butar, ne pot sugera 
felul meşteşugului practicat, uneori, 
chiar pe parcursul mai multor gene
raţii601. Tot atunci familia Markucz ;:Ş 
(Gavril) concesionase dreptul de a 
ţine birt (d.31).
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In 1766 conscripţia notează 
doar 3 meşteşugari şi 2 comercianţi 
(după nume: Graecus, probabil de 
origine greacă) - (d.35).

Anul 1828 aduce însă prin 
cei 10 meşteşugari breslaşi (5 ciz
mari, 2 dogari, 1 croitor, 1 fierar şi 1 tinichigiu) o înviorare a situaţiei din 
comună (d.58). Dincolo de creşterea numerică anunţată, recensământul mai 
surprinde atât diversificarea prestaţiilor, cât şi asocierea proprietarilor de 
ateliere, fie într-o breaslă proprie mixtă, fie aderarea la o structură 
asemănătoare constituită în Boros Sebeş încă de prin 18 1 5602. întrucât 
meşteşugarii pomeniţi erau „breslaşi”, putem presupune cu destulă 
convingere că, prezenţa lor întrecea cu mult cifra 10, diferenţa nefiind 
încadrată în breaslă.

HZ.
Plifiil ululul ii a lui.

t’r-'-

Planul satului Buteni prezentat elevilor în 
manualul de Geografie din anul 1931.

(C.A.).

601 Gheorghe Ciuhandu, Românii, p.182.
Szâdeczky Lajos, Imparfejlodes es cehek tortenete Magyarorszâgon, Budapest, 1913, 

vol.II, p.302.
602
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Imediat după desfiinţarea breslelor, prin patenta regală din 18 7 3603, 
meseriaşii din Borossebes şi Nagybuttyin înfiinţează o asociaţie 
meşteşugărească unită, care la 2 august 1875 cuprindea 56 de membri604.

Pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul veacului, statisticile devin tot 
mai cuprinzătoare. Tabloul selectiv, aferent anului 1887, plasează Buttyin-ul 
într-o poziţie net superioară Gurahonţului sau Hălmagiului-Mare, 
confortabilă în faţa Sebişului şi foarte apropiată de realităţile Ineului:

6051887

MeşteşugariComercianţiLocalitatea
43Buttyin 15
56Borosjeno 18
408Borossebes
8Gurahonţ 3

288Nagyhalmâgy

Evoluţiile comerciale şi meşteşugăreşti continuă în prima parte a 
noului secol atingând cifre şi diversificări notabile: 27 comercianţi şi 76 
meseriaşi în 1924 (c.l 18), 19 comercianţi şi 60 meseriaşi în 1930 (C.123L 
respectiv 14 comercianţi şi 76 meseriaşi în 1936 (c.125), 1937606, 1938607 
ş.a.m.d. Adevărata faţă a lucrurilor stătea însă în spatele cifrelor 
totalizatoare: 9 băcani, 8 birtaşi, 7 blănari, 12 cismari, 4 croitori, 6 fierari, 6 
măcelari, 3 mecanici, 3 morari, 7 tăbăcari, 5 tâmplari, 3 negustori de vite, 5 
zidari şi câte unu - doi brutari, cărămidari, cofetari, ceasornicari, dogari, 
fotografi, frânghieri, frizeri, grădinari, lăcătuşi, pălărieri, perieri, rotari, 
şelari, tapiţeri, alături de gatere, gheţărie, cafenea, cinematograf, hotel, 
restaurant, farmacie... îşi ofereau produsele şi serviciile în buna şi 
armonioasa perioadă interbelică. Buteniul atinsese cotele unui mic orăşel 
pragmatic şi generos, inclusiv prin Şcoala sa de ucenici, constituită în 1921, 

pregătea până la 90 de elevi pentru cele mai diverse meserii608. Nu-i 
lipseau nici
care

formele organizatorice. Asociaţiunea Industriaşilor şi

603 Kovâch Geza, Răspândirea meşteşugurilor în comunele comitatului Arad în secolele 
XVII-XIX, Arad, 1974, p.32.
604 Az Aradi kereskedelmi es iparkamara jelentese/1882, Arad, 1883, p.72.

Idem/l 887, Arad, 1888, p.p.86,87.
606 Almanah/1937, p.p.155-157.

Idem/1938, p.p.155-157.
Cf. capitolul: De la tradiţia orală la informaţia scrisă.

605

607

608
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Comercianţilor Români din Arad şi 
jur (1925) avea o secţie foarte activă 
şi la Buteni609.

(ea mai solidă firmă dom roiăoească din Ungaria

Sferdian şi Mişca
Corolarul de suflet cu mi-

KorOsbok6ny. reasmă de vorbe şi vin a fost Clubul 
Civil de Lectură, înfiinţat de mese
riaşii din Korosbokeny la începutul 
veacului XX. După 1918 reuniunile 
şi agapele vor fi monopolizate de 
proaspătul Club al Meseriaşilor, 
condus cu pricepere de Perva Onica, 
în aceeaşi clădire bătrână (azi de
molată) din centrul comunei610.

- Banca „Coci r njl”.
Oi. pcMv icmli. «vitj i.,.j dioi ţa 

RUMli cu fccmkrr •ir'j l«ru cu mc na»), (obli. * rai
POî« hi taacwujcl l O
uv urc furai cu nKa ni twre y 

max it'.'n.. iu l i IrjUuO h V» mgurl |nc|in4c irl<» nul ««Jtfair |1 cu plMul In ide.
I V'.'iJ pii.uj Wa t..,- «l c.

ferăi ii, arme şi vase pentru bucătărie
cu pOtrc lMK V(« Unji gnăntr.

• ’ Vuy, 6 (Rraoi «" IAU «klcctof! pcxlife nldiuk. brpHtti ur’u,ii ih wa.

Multă vreme apele au fost un 
obstacol în calea oamenilor. Trecerea 
lor prin vaduri, cu pluta sau cu barca, 
era destul de anevoioasă şi depindea 
în bună măsură de anotimp sau de 
capriciile natu
rii. Veacuri la

rând albia Crişului a despărţit cele două maluri, pe 
drumul dintre Bekeny şi Sebeş, legătura fiind asigurată 
printr-un comp (o platformă plutitoare suspendată pe o 
funie, care îi asigura o deplasare cât de cât liniară), 
pomenit în 1651 de căpitanul Pankotai Andras, 
comandantul cetăţii Dezna (c.34). După toate aparenţele 
provizoratul a durat până prin 1795. Pecetea târgului 
Butyin, emisă atunci, are în centrul său un pod peste o 
apă, străbătut de cel mai utilizat vehicul: carul cu (în 
imagine patru) boi, care, îndemnaţi de stăpân, sugerează 
depăşirea unui obstacol. Transformarea podului în 
elementul cel mai caracteristic, am putea spune chiar 
simbolic, pentru localitate, vorbeşte răspicat despre 
necesitatea construirii sale. De bună seamă, lupta împotriva izolării s-a 
înteţit pe măsură ce, în faţa Butyin-ului, se prefigura tot mai limpede

Cu , vw> peru™ », C» p.i»prţfe pcwni «v*i. SOV*, b*un>i. .1
‘■*"*4* v «*-.« nxigon U l.y W.oW. &

£ara*nr>ir 4- twn. Nxira. nnigrm pi ipcv> ntoHrr U liW.-J

1911. Firma comercială românească 
„Sferdian şi Mişca” din Korosbokeny, 

deschisă sub auspiciile băncii „Codrul”. 
(Tribuna, nr.183, 1911, p. 15).

V

1795. Podul 
(poate primul) 
peste Criş, pe 
drumul dintre 

Butyin şi Sebeş.
(A.S.A.).

609 Cuvântul Ardealului (Arad), 29 iulie 1926, nr.31, p.2.
A.P.B., fond 1921-1922 (nenumerotat), dosar nr.30, act nr.1.201, 26 octombrie 1922.610
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perspectiva obţinerii dreptului de a organiza târguri anuale. Or, faptul că 
localitatea primeşte această favoare (4 târguri pe an, pe lângă piaţa 
săptămânală) tocmai în vara lui 1795 (d.54), luminează discret legăturile 
dintre lucruri.

în anii următori viaţa localnicilor va fi dependentă de capriciile unui 
pod de lemn supus eroziunii apelor, mai ales în anotimpurile ploioase. 
Cunoaştem intervenţia protopopului, Constantin Gurban, din iulie 1897, la

conducerea comitatului (îl 
interpelează chiar pe vice- 
comite) pentru grabnica 
refacere a podului ruinat 
de puhoaiele năvalnice, 
care întrerupseseră orice 
legătură între cele două 
maluri611. Nici dezastrul 
din iama lui 1925, când 
podul este iarăşi dus de 
ape, nu rămâne fără ur
mări612. Comuna va trăi în 
izolare mai bine de doi

jppw«lipsit
mt,
ir*

,

1915. Un grup de intelectuali şi de meseriaşi în curtea 
Clubului Civil de Lectură din Korosbokeny. (C. 

Lakatos Ivan). ani, („până şi gazetele nu 
sosesc acolo decât cu în

târzieri foarte mari” - semnala presa judeţeană)613, iar comerciantul Teodor 
Ban din Roşia, după ce îşi rezolvă treburile în Buteni (cumpărături, etc), 
plăteşte cu viaţa (în mai 1927) tentativa de a trece înot peste albia 
Crişului614. Ziarele oglindesc nemulţumirea generală provocată de 
tergiversarea reparaţiilor şi cer sub titluri sugestive: „Un nou pod peste 
Crişul Alb”615, „Ca la noi nicăieri”616, ş.a. construirea unui pod mai solid. Cu 
toate că aprobarea ministerului (Direcţia Podurilor şi Şoselelor) vine în 6 
februarie 1926, prin telegrama nr. 3.071617, lucrările se împotmolesc din 
cauza lipsei materialelor „pentru piloni şi pentru partea de deasupra”618. 
Aceeaşi soartă o are şi regularizarea Crişului, care ameninţa să rupă şoseaua

61^ Tribuna poporului, 2/14 iunie 1897, nr.124, p.593.
612 Cuvântul Ardealului, 13 ianuarie 1927, nr.8, p.2.
613 Românul, sâmbătă, 8 ianuarie 1927, nr.3, p.2.
614 Idem, duminică, 29 mai 1927, nr.23, p.4.
615 Tribuna Nouă, duminică, 7 februarie 1926, nr.28, p.3.
616 Românul, sâmbătă, 8 ianuarie 1927, nr.3, p.2; Cuvântul Ardealului, 13 ianuarie 1927, 
nr.8, p.2.
617 Tribuna Nouă, duminică, 7 februarie 1926, nr.28, p.3.
618 Cuvântul Ardealului, 13 ianuarie 1927, nr.8, p.2.
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şi să inunde Canalul Morilor619, 
în sfârşit, podul de lemn este 

§ cârpit şi oamenii revin la 
|{m situaţia dinainte. De-abia peste 

8 ani, în iunie 1934, noul pod 
|8i înălţat din fier şi beton îl va 

înlocui pe cel vechi620, suficient 
de şubred pentru a fi demolat 

i|| peste circa o lună621. La capătul 
dinspre Sebiş, o placă de mar
mură îi imortaliza numele: 
„Podul Carol al II-lea”. Nu 

pentru multă vreme, deoarece comuniştii o vor smulge facând-o nevăzută.

m
■s

1934. Podul „Carol al II-lea” în faza de 
finalizare. (M.J.A.).

Informaţia potrivit căreia doctorul, Pier Mihâly, deja profesa la 
Buttyin în anul 1794622 
câţiva ani serviciile medicale profesioniste, dacă nu cumva cel pomenit 
fusese precedat de alţi confraţi, despre care din păcate hrisoavele nu mai 
vorbesc. Nu ştim până când a lucrat, însă o carte din 1835 (nepublicată încă) 
ne spune că judeţul (comitatul) înfiinţase aici un post de medic şi o anexă 
care servea ca spital (c.60). Doctorul de plasă, Ormay (după alte surse 
Ormi)623 Mor, desfăşoară la Buttyin 40 de ani de serviciu (aproximativ între 
1840-45 şi 1880-85), împreună cu (la 1 ianuarie 1872) moaşa Kozmenyi 
Erzebet (d.73). Succesorul său, medicul Fekete Jozsef, îşi deschide cabinetul 
prin 1880-85, prezenţa lui în Buttyin fiind atestată în anii 18 8 9624 şi 1904625, 
până puţin înainte de primul război mondial. între 1912 şi 1931 serviciile 
medicale vor fi asigurate de doctorul Felter Ignâcz, secondat (în 1924) de 
moaşele Veselina Brânda, Maria Crişan şi Isler Ştefan (c.118). Doctorul, 
Gheorghe Feier, confirmă longevitatea profesională a medicilor din Buteni,

, ne ajută să înţelegem că acest târguşor cunoştea de

619 A.S.A., fond Prefectura judeţului Arad, Acte administrative, dosar nr.65/1934, act 
nr.2.044/1934, 25 mai 1934; Ecoul, miercuri, 25 iulie 1934, nr.601, p.l; idem, marţi, 7 
august 1934, nr.612, p.3.

A.P.B., fond 1934, dosar nr.30, act nr.564, 18 iunie 1934, f.58.
621 Idem, act nr.654, 3 iulie, f.67.
622 Szepsy Zoltân, op.cit., vol.I, Arad, 1961, mss. dactilo. în posesia Bibliotecii Judeţene 
Arad, f.72.
623 Idem, voi.IV, Arad, 1972, f.429.
624 Judecătoria Gurahonţ (jud. Arad), Extras de carte funciară, nr.478.
625 Szepsy Zoltân, op.cit., voi.IV, f.422.

620
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acoperind (cu unele întreruperi) perioada 1931-1972, alături de (1936) 
moaşa Catiţa Crişan (c.125).

Cât priveşte locul destinat serviciilor medicale putem observa o 
interesantă continuitate, afectată parţial doar în anul 1972. Actualul 
perimetru al Dispensarului 
uman (cât a mai rămas din cei 
4.064 m.p. iniţiali) primeşte 
această menire încă prin 
secolul al XVIII-lea. Atunci, 
sau poate puţin mai târziu, a 
fost construită o clădire pen
tru doctor, numită în docu
mente „casa mică” („klein- 
haus”)626, care a dăinuit până 
la începutul secolului XX. în 
mai 1873 terenul şi „casa 
mică” intră în proprietatea 
comitatului Arad627. La 7 
februarie 1889 acesta le vinde 
medicului Fekete Jozsef şi 
soţiei sale, Arini Antonia628.
După exact un deceniu - 2 
februarie 1899 - vor fi răscumpărate şi Intabulate în favoarea comunei629. în 
1922 butincenii renunţă la „casa mică” şi construiesc o nouă casă a 
medicului630, căreia peste un deceniu (mai 1933) îi schimbă destinaţia, 
instalând sub acoperişul ei Grădiniţa de copii631. Vreme de 15 ani comuna 
rămâne fără dispensar. Primăvara lui 1946 încearcă şi reuşeşte să pună capăt 
regretabilei absenţe, prin găzduirea unui acord între primărie şi Eforia 
(Direcţia) Sanitară Arad, pentru edificarea dispensarului şi băii comunale632. 
La 15 decembrie 1948 noul edificiu era terminat.

Pentru începutul secolului XIX, anexa înfiinţată de comitat, 
sugerase, probabil, ideea unui fel de „spital”, care însă cu timpul a devenit 
„azil” - cum de fapt şi este numită, pe drept cuvânt, la 1924 (c.118) - 
destinat oamenilor sărmani. Aşa va şi funcţiona până prin anii ’50. Suportul
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1928. Noua vatră a satului Buteni. (C.A.).

26 Judecătoria Gurahont, extras cit.
627 Idem.

Ibidem.
Ibidem.
A.P.B., fond 1921-22 (nenumerotat), dosar nr.30, act nr.467, 11 aprilie 1922. 
Idem, fond 1933, dosar nr.30, act nr.345, 15 mai 1933, f.47.

632 Ibidem, fond 1946 (nenumerotat), dosar nr.7, act. nr.507, 12 aprilie 1946.

628
629

630

63!
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unei asemenea interpretări îl constituie dorinţa localnicilor, manifestată încă 
din 1855, de a construi un spital propriu-zis, asemănător celui din Borosjeno 
(Ineu), edificat în 1854. Donaţiile şi o parte din amenzile încasate încep să 
curgă şi la Buttyin spre fondul destinat viitorului spital. Deja în 1855 suma 
se ridica la 37.491 forinţi şi 78 kreiţari (c.69). Despre fond va fi vorba şi în 
1898, când comitatul (care îl administra) încearcă să-l ştirbească, pentru a-şi 
acoperi potlogăriile financiare. Intervenţia protopopului Constantin Gurban 
- deputat judeţean - îi salvează integritatea633. Cu toate că rezultatele nu se 
vedeau butincenii rămân optimişti.

După Unire interesul autorităţilor judeţene faţă de „înfiinţarea 
spitalului din Buteni” se manifestă în 1927634. Cele locale continuă să-i 
rotunjească fondul prin arendarea intravilanului da la Maierişte (grădina 
fostei biserici de lemn) aflat în administrarea primăriei635. Dar, din păcate, 
Spitalul Public din Buteni nu va fi construit niciodată. A făcut şi el parte din 
lumea lucrurilor, care n-au fost să fie. Aspiraţia oamenilor merită însă 
apreciată pentru valoarea ei demonstrativă.

„La îngerul păzitor” („Orangyal”) s-a numit farmacia din Buttyin, 
inaugurată la 1 mai 1815 de farmacistul cu diplomă, Szikra Andrâs, originar 
din Aradul-Vechi636. Era prima filială din comitat, considerată „farmacie 
mamă” inclusiv pentru filiala din Borosjeno, înfiinţată cava mai târziu. Cu 
toate că Szikra Andrâs alesese un loc potrivit, pe drumul de poştalion lângă 
podul de lemn peste valea Cleciova, farmacia nu se dovedeşte rentabilă. Iată 
de ce în anul următor (august 1816) o vinde farmacistului, Rausch Jozsef, 
din oraşul Peter (Slavonia). Când şi acesta o vinde în 1817 lui Baicsi 
Kâroly, mulţi şi-or fi zis că nimeni nu o va putea ţine mai mult de un an. Şi, 
într-adevăr, istoria se repetă, în 1818 fiind vândută farmacistului Lipnitzky 
Ferencz, care o păstrează însă până la moarte (mai 1832). Fără ajutorul 
farmacistului cu diplomă Jando Antal, văduva Torok Rozâlia nu s-ar fi 
descurcat. Şi aşa, medicul şef, Bittner Imre, delegatul Aradului pentru 
controlul farmaciilor din zonă, reacţionează imediat (2 mai 1832): 
„...Verificând farmacia din Buttyin am găsit-o în stare mulţumitoare, dar 
după moartea farmacistului Lipnitzky, lângă văduva acestuia se cere 
delegarea unui farmacist cu diplomă şi a unui ajutor de farmacist, pentru

633 Tribuna poporului, 14 (26) noiembrie 1898, nr.215, p. 1.045.
634 A.P.B., fond 1926-27 (nenumerotat), dosar nr.30/1926, act nr.622, 26 mai 1927.
635 Idem, act nr.768, 5 iulie 1927; cf. fondurile anilor următori.
636 Almanachul farmaciştilor din România/1925, Cluj, p.155; Szepsy Zoltân, op.cit., vol.I,
f.72.
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funcţionarea în condiţii normale a farmaciei”637. Un an şi câteva luni (1832- 
1833) cei doi administrează împreună farmacia. în 1833 se căsătoresc. 
Astfel, Jando Antal ajunge proprietar. Din această perioadă se păstrează 
câteva rapoarte întocmite de medicul şef judeţean, Bittner Imre, în urma 
inspecţiilor anuale:

„Registrul raportului de control efectuat la farmacia din Buttyin
în anul 1834

Subsemnatul, îndrăznesc să prezint următoarele despre starea 
farmaciei din Buttyin, districtul Borosjeno, constatate cu ocazia verificărilor 
efectuate în faţa primpretorului Atzel Sândor şi a pretorului Vank Peter, 
reprezentanţii legii, în data de 12 a lunii Sf.Andrei a anului 1834:

Privind aspectul exterior precum şi compartimentarea interioară a 
clădirii sunt unele neajunsuri: dimensiunea redusă a camerelor; din cauza 
spaţiului insuficient nu există cămară (depozit); nu există atelir, dar în acest 
sens s-au făcut demersuri.

în ceea ce priveşte cantitatea medicamentelor, luând în considerare 
cerinţele şi vadul comercial, este satisfăcătoare.

Privitor la calitatea medicamentelor, exceptând unele mici 
nereguli, nu s-au găsit abateri grave [...].

Cât priveşte desfacerea şi tarifarea medicamentelor nu s-a găsit 
nici cea mai mică neregulă [...].

Numele proprietarului: Jando Antal 
// ajutorului: Bânoczy Antal 
// ucenicului: Kostyâk Jânos

Data controlului anterior: 2 decembrie 1833 [...]
Datat la Sebeş, 18 a lunii lui Sf.Andrei, 1834.

Bittner Imre, medic şef’638.

[...] „Registrul controlului efectuat la farmaciile din Buttyin şi 
Borosjeno la data de 29-30 noiembrie 1845/1846.

' Farmacia Buttyin 
calitate cantitate

Denumirea medicamentelor 
controlate

bun 15 pundurioţet distilat 
oţet de plumb // 3 //

637 Szepsy Zoltân, idem, f.74.
638 Idem, ibidem, f.251,252.
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2 uncii 
2punduri
4 //
3 //

//acid fosforic 
HC1 concentrat 
HC1 diluat 
Acid de salitră conc.
// // diluat

acid sulfuric conc.
// // diluat

acid tartric 
sulf
piatră acră crudă 

// // arsă
arome de plante distilate 
balsam de kopa 

// de peru 
borax 
frasină 
castorcă
scoarţă de chină maro 

// roşu
// galben

//
//
//

2 ////
10 //
4 //
2 //
2 //
6 //
6 uncii 

suficiente

//
//
//
//
//

cu acid carbonic 
bune 
unsuros 
bun

1 pund 
4 punduri
4 ////
2 //
2 uncii
3 punduri 
2 //
2 //
4 //
suficiente 
6 punduri 
8 //
2 uncii

//
//
//
////
////
//scorţişoare

alte scoarţe
plumb carbonic
calcinat de hamag
cupr. muriat. ammoniatum
ferro-carbonicum

bune
bun
bun
//

suficiente şi buneflori (medicinale)
ierburi
extrase
floare de pucioasă 
oxid de zinc 
derivat de sulf 
calciu pur 
arg. nitricum 
spir. aetheris 
extras de trufa 
nitrat de bismiu 
carbonat de magneziu 
magneziu ars 
mercur dulce 

// ce roade

//
//

1 pund 
4 uncii
1 pund 
!/2 pund 
4 uncii
2 punduri 
1 //
3 uncii 
1 pund 

l/2pund
4 uncii 
1 pund

//
cu acid carb.
bun
cu H2 S04 
bun

//
//
//
//

bun
//
//
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// 1 //
1 uncie 

10 punduri 
10 uncii 
10 punduri 
suficiente

//roşu
moscată 
sare alcalină 
ulei de Dopel 
dafin
soluţii uleioase 
uleiuri pentru arsuri

//
//
//
//
//

//unsuroase
bun 1 pund

8 uncii
1 pund
2 punduri 
8 //
6 //
9 //
4 //
4 //

opiu
răşină
zahăr de lapte 
acetat de plumb 
sulfid de magneziu 
amoniac cu HC1 
sulfid de Cu 

// Fe
// Zn

//
//
//
//
//
//
//
//

[•••]

Datat la Sebeş, 1 decembrie 1846.

Bittner Imre, 
medic şef’639.

Hendrey Ferencz, 
propretor

„Registrul controlului efectuat la farmaciile din ţinuturile Ineului şi 
Zarandului în luna decembrie 1849.

Subsemnatul, raportez că sub supravegherea reprezentanţilor legii: 
Aczel Istvân pretor de Buttyin, Korody Sândor propretor de Ineu şi Kâdas 
Ferencz jurat de Chişinău, am efectuat, conform ordinelor, în a doua 
jumătate a lunii trecute, controlul farmaciilor din ţinuturile Ineului şi 
Zarandului, al cărui rezultat este următorul:

Farmacia din Buttyin.

Proprietarul este farmacistul cu diplomă, Jando Antal; ajutor nu are; 
fiul său, Jando Geza, studiază de un an la facultatea de farmacie; casa în 
care e situată farmacia este proprietatea farmacistului.

639 Ibidem, f.260-262.
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Anul trecut, în ziua de 15 decembrie au fost controlate mai ales 
substanţele chimice şi medicamentele perisabile sau uşor de falsificat (prin 
diminuarea concentraţiei), care sunt însă foarte importante în tratarea unor 
boli.

Preparatele chimice controlate erau, în general, de bună calitate şi în 
cantitate suficientă. Dar, dintre ele:

a) sulful din eterul de pucioasă a lăsat de dorit în ceea ce priveşte 
concentraţia şi puritatea, fapt pentru care s-a recomandat 
procurarea unui nou stoc adecvat;

b) în silitru (sare alcalină) s-a constatat o cantitate mai scăzută de 
sare, neajuns remediat pe loc;

c) în soda de potasiu s-a descoperit o cantitate mică de sare de sulf, 
care însă nu influenţează calitatea soluţiei;

d) la fel în sulfura de natriu, dar cantitatea redusă găsită nu 
diminuează puterea soluţiei, care se poate folosi în continuare;

e) uleiurile mirositoare conţin o cantitate mică de reziduuri 
unsuroase, mai ales extrasul de mac (opiu). Dar, întrucât, aceste 
uleiuri sunt folosite pentru uz extern şi având în vedere faptul că 
ele vin din fabricaţie cu o asemenea puritate, se aprobă folosirea 
lor în continuare.[...].

In toate cele trei fannacii otrăvurile sunt depozitate în dulapuri
separate.

Tarifarea medicamentelor se încadrează în parametrii legali. în acest 
sens anul trecut nu s-au înregistrat reclamaţii. [...].

Livrarea medicamentelor este punctuală atât ziua cât şi noaptea.

Datat la Sebeş, 2 ianuarie 1850.
Bittner Imre, medic şef’640.

După moartea lui Antal farmacia rămâne în posesia familiei Jando. 
Ani la rând este condusă de Jando Lâszlo, însă copiii săi, Benedek şi Pal, 
fără studii de specialitate, vor fi nevoiţi să o închirieze unor profesionişti. 
Ultimul contract, încheiat cu farmacistul Biro Lajos, expiră la sfârşitul 
anului 1900. Jando Pal, mezinul familiei (fratele său, Benedek, îşi pusese 
capăt zilelor în toamna lui 1893) devenise major şi potrivit legii era obligat 
să organizeze o nouă licitaţie de închiriere. Concurează patru farmacişti: 
Biro Lajos (ultimul arendaş), Ormay Miksa, Lakatos Kâroly şi Schauer 
Lajos. La 7 februarie 1901 comisia îl preferă pe Ormay Miksa, în favoarea 
căruia pledează cei 40 de ani de medicină practicaţi de tatăl său, doctorul

640 Ibidem, f.262-265.
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Ormay Mor, printre locuitorii Buttyin-ului. Din arendaş devine proprietar, 
însă în toamna lui 1906 (octombrie) îşi dă obştescul sfârşit. Rămasă singură, 
doamna Ormay o închiriază: pentru nici un an (ianuarie - aprilie 1907) lui 
Hanzeros Geza, pentru mai mulţi (iunie 1907-1913) lui Barbul Odon şi, în 
sfârşit, la 25 iulie 1913, lui Lakatos Kâroly, care din chiriaş devine, după 
1917, proprietar până în 1926. Născut în martie 1872 la Buttyin, fiul fostului 
şef de poştă din localitate, Lakatos Antal şi al soţiei acestuia, Szentivânyi 
Piroska, tânărul Kâroly era să rateze şi această licitaţie, din cauza 
concurenţei farmacistului Herschdorfer Rezso din Făgăraş, care îl 
împuterniceşte pe băcanul, Merkler Izidor din Buttyin, să supraliciteze 
oferta cu circa 100-200 de coroane. Deşi se înţelesese cu Lakatos (lucrurile 
se petreceau la Budapesta), doamna Ormay începe să oscileze în faţa 
anuale de 1.800 coroane şi a unei cauţiuni pe timp de un an, oferite de 
băcan. întârzierea sosirii banilor de la Făgăraş a fost şansa lui Kâroly. A 
doamnei Ormay, înţelepciunea judecătorilor din Arad, care au respins 
pretenţia băcanului Izidor, de a fi despăgubit cu 1.500 coroane timp de 5 
întrucât proprietara farmaciei nu-şi respectase promisiunea

Moartea lui Kâroly (1926) readuce farmacia pe făgaşul închirierilor: 
Waritz Iosif (1926-1930), Nicolaie Vertes (1930-1935) şi Telman Andrei 
(1935-1945)'. între 1945 şi 1948 la cârma ei revine un membru al familiei 
Lakatos: tânărul Ladislau, fiul răposatului Kâroly. Cum însă acesta pleacă 
din localitate, farmacia va fl încă o dată închiriată, farmacistul Francisc 
Orthmayer asigurându-i funcţionarea din 1948 până în ^1953, când 
în proprietatea statului comunist prin actul naţionalizării

sumei

am,

va trece

într-un asemenea climat ocrotitor pentru viaţa şi sănătatea 
oamenilor, apariţia unor Societăţi conexe, dornice să-i ajute pe „cei sărmani 
şi lipsiţi de cele mai elementare mijloace”643, a fost un lucru cât se poate de 
firesc. Prin 1925, pe vremea protopopului Florian Roxin, se constituie 
Societatea Crucea Roşie, filiala Buteni, sub preşedinţia doamnei Irina 
Roxin, ajutată de un comitet format din cale mai onorabile personalităţi 
feminine ale aşezării: Aurora Grozda, Leontina Dan, Emilia Cristea, Iulia 
Bartha, Iosana Vodă, Paulina Ganea ş.a. Colectele de îmbrăcăminte şi

641 Ibidem, vol.IV, f.428-432.
642 Informaţii oferite de d-nul Lakatos Ivan, fost farmacist la Buteni.
643 Românul, sâmbătă, 1 ianuarie 1927, nr.2, p.3.
644 Cuvântul Ardealului, 24 octombrie 1926, nr.56, p.3; Românul, sâmbătă, 1 ianuarie 1927, 
nr.2, p.3; Biserica şi Şcoala, 27 aprilie 1930, nr. 17, p.9.
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alimente (octombrie 1926)645, donaţiile în bani (decembrie 1926)646, 
spectacolele cu scop caritabil, seratele dansante (aprilie 1927)647, 
conferinţele (aprilie 1927)648, serbările şcolare, animă viaţa comunei, 
oferind Societăţii posibilitatea de „a procura sărbători vesele şi micilor 
şcolari săraci, amărâţi şi nevoiaşi”

La 10 decembrie 1930 este reformulată conducerea Filialei prin 
alegerea doamnei, Aurora Grozda, ca preşedinte şi a doamnei Erdos, ca 
vicepreşedinte650, realizându-se „împăcarea Societăţii româneşti cu cea 
minoritară„651 . Serbarea cu program româno-maghiar, organizată în aprilie 
1931 la Casina Română din Buteni, oxigenează şi mai mult armistiţiul652.

Doctorul, Felter Ignâcz, propune (decembrie 1930) înfiriparea unei 
Societăţi de ocrotire a gravidelor, mamelor şi copiilor săraci până la doi ani, 
menită să le asigure medicamente şi consultaţii medicale gratuite653. 
Oamenii bătrâni şi bolnavi (19 la număr) sunt vizitaţi la domiciliu, într-o 
aşa-numită „Duminică a bolnavilor din Buteni” (10 martie 1931), de 
majoritatea intelectualilor în frunte cu preoţii, ocazie folosită de doamne 
pentru a oferi suferinzilor „mâncare caldă, prăjituri, bani şi mângâiere 
sufletească’ 654. Să zicem că, din toate, nu rămânea decât bucuria celor 76 de 
copii orfani de război, îmbrăcaţi în preajma Crăciunului (1931) cu „haine, 
ghete şi căciuli”655 şi tot ar fi fost de ajuns, pentru bunul renume al filialei 
Societăţii Crucea Roşie din Buteni.

Cu ridicarea centrelor de adunat scrisori din câteva târguri judeţene, 
inclusiv din Buttyin, la rangul de poştă (13 februarie 1849), izolarea 
comunităţilor săteşti începe să bată în retragere (c.64). La 1 mai 1858 este 
rândul diligenţei Buttyin-Arad să-şi abandoneze frecventa periodică (o dată 
sau de două ori pe săptămână), spre binele uneia zilnice6^6. Unicitatea îi va fi 
uzurpată de transportul feroviar abia în 8 septembrie 1881, după inaugurarea

645 Cuvântul Ardealului, 24 octombrie 1926, nr.56, p.3.
646 Românul, sâmbătă, 1 ianuarie 1927, nr.2, p.3.
647 Idem, duminică, 8 mai 1927, nr.20, p.2.
648 Ibidem.
649 Ibidem, sâmbătă, 1 ianuarie 1927, nr.2, p.3.
650 Aradul, 15 decembrie 1930, nr.6, p.3.
651 Idem, 26 aprilie 1931, nr.24, p.4.
652 Ibidem.
653 Ibidem, 15 decembrie 1930, nr.6, p.3.
654 Biserica şi Şcoala, 22 martie 1931, nr. 12, p.2.
655 Idem, 24 ianuarie 1932, nr.4, p.4.
656 Iosifu Ţiucra, op.cit., f.43.
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;
:

tronsonului Ineu - Sebeş - Buttyin (31 august 1881) - (c.73). Chiar dacă 
dura 4 ore şi 19 minute, călătoria cu trenul (Sebiş - Arad) era un bun 
câştigat657.

Prin 1893 societatea vieneză „Union” dă în folosinţă o cale ferată
•*' _ industrială Păiuşeni - Buttyin - 
^ Sebeş, pentru transportul ma- 
gg terialului lemnos din pădurile 
B învecinate. Străbătea marginea 
jll de răsărit a comunei („pe după 
H ogrezi” - cum ziceau localni- 
B cii), evitând poluarea, compli- 
§j§ caţiile, riscurile. Chiar şi aşa, 

în iama lui 1908, ziarele încep 
să vorbească despre o „Neno
rocire de moarte în Buttyin”658. 
Trenuleţul industrial, cu o gar
nitură de 15 vagoane pline cu 
lemne, se apropia în după-masa 

zilei de 17 ianuarie 1908, de Nagy-Buttyin, când la o cotitură din apropierea 
comunei tehnica devine dintr-o dată neascultătoare. Vagoanele deraiază şi se

răstoarnă accidentând foarte 
Wb grav doi oameni (Petru Boghin 

şi George Tăut), care făcuseră 
aBjfl imprudenţa să rişte o asemenea 

deplasare. Gazeta „Lumina” 
(tipărită la Budapesta) ilustra 

' j evenimentul şi printr-o foto- 
fl grafie (pe prima pagină), ex- 
| primând totodată slabele spe

ranţe ale medicilor din Boros- 
Sebes în legătură cu şansele de 
supravieţuire ale accidentaţi
lor. în toamna lui 1934 arhaica

4
KHMIg

Tir

Tjt'-i m

mm -i-w

Locomotivă care a circulat pe calea ferată 
industrială Păiuşeni - Buteni - Sebiş. (M.J.A.).

Muncitori din Buteni la descărcatul şi stivuitul 
lemnelor pe rampa de la Sebiş. (M.J.A.).

,jucărie“, proprietatea firmei „Patria şi Ferestrăul Arădean”, va fi demante- 
lată.659

în 1935 se inaugurează şi linia de autobuze pe traseul Arad - Buteni. 
Noul mijloc de transport circula doar o dată pe săptămână (miercurea în

Iosif Sârbuţ, Primul tren pe linia :Arad-Sebiş, Flacăra Roşie, 29 august 1981, nr.10.965,657

p.3.
658 Lumina (Budapesta), 17 ianuarie 1908, nr.8, p.p.1,5.

A.P.B., fond 1934, dosar nr.30, act nr. 1.180, 10 octombrie 1934, f.119.659
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1937) şi străbătea distanţa în 180 de minute660. Fără tăgadă, lumea sătească 
optase binişor pentru modernizare!

Prin 1929 ideea iluminatului electric începe să-i preocupe şi pe 
butinceni. La 12 februarie inginerul, Mişu Antonescu, le oferă un proiect 
pentru iluminarea comunei cu electricitate661. Evoluţiile ulterioare ne permit 
să presupunem că planul avea în vedere o sursă locală de energie.

Vocile se fac auzite şi în presă. într-un „Răvaş din Buteni”, publicat 
în 1930, Aug. M. Radomir cere iluminarea satului 
măcar cu lămpi, dacă până una-alta primăria tot 
nu putea face mai mult662.

Se pare că anii următori au fost destul de 
zgârciţi cu realizările comunitare. Vitregia lor 
a dus însă şi la dispariţia năzuinţei. Dimpotrivă, la 
începutul anului 1939 (5 ianuarie)663, intenţiile e- 
rau foarte ambiţioase şi precise: „construirea unei 
uzine electrice (...), care să deservească şi comu
nele mai importante din împrejurimi” (c.126).
Despre seriozitatea demersului vorbeau şi sumele 
adunate: 1.100.000 lei din bugetele comunei,
500.000 lei de la populaţie şi 300.000 lei 
contribuţie urbarială (c.126). Ar mai fi fost nece
sară o mică participare materială din partea 
autorităţilor centrale, acoperită până la urmă de 
acţionari, care la 11 noiembrie îşi aleg un comitet 
de conducere în cadrul unei adunări generale 
desfăşurată în Buteni664. Pentru partea tehnică a 
lucrării fusese deja contactat inginerul Gh. Şincai 
din Arad665. Ceea ce pentru presă părea o ches
tiune iminentă: „Comuna Buteni din jud. Arad va 
avea în curând o uzină electrică” (c.126), intră din păcate pe linia unor 
amânări succesive.

nu

Şterţul - celebra lampă 
confecţionată după 

modelul opaiţelor antice, 
care a luminat îndelung 
nopţile Văii de Mijloc a 

Crişului Alb. (C.A.).

660 Bravo (Arad), 13 noiembrie 1937, nr.231, p.3.
661 A.P.B., fond 1929, dosar nr.30, actnr.0.157, 12 februarie 1929, f.021.
66^ Aug. M. Radomir, Răvaş din Buteni, Tribuna Nouă, 9 februarie 1930, nr.5, p.3.
66 A.P.B., fond 1939, dosar nr.30, act nr.17, 5 ianuarie 1939, f.3.
664 Dacia, 18 noiembrie 1939, nr.100, p.4.

A.P.B., fond 1939, dosar nr.30, act nr.17, 5 ianuarie 1939, f.3; idem, act nr.529, 13 
martie 1939, f.54.

226



Anul 1943 înregistrează o nouă tentativă, mult mai îndrăzneaţă decât 
precedentele. Sub acelaşi acoperiş, butincenii îşi propuneau să construiască 
pe lângă uzina electrică şi o moară nouă în locul celei comunale (vechea 
moară din sat) şi o locuinţă pentru morarul - mecanic, în aşa fel „ca apa din 
stăvilar să puie în funcţiune moara în timpul zilei, iar noaptea uzina electrică 
şi când va fi cazul, prin motoare electrice combinate, concomitent pe amân

două„666 . Arhitectul diplomat,
AN]î-pBOK:T-VAEU*flŢĂ PŢ.VZ.IM& fcUrCŢEICA I5YŢH11 _ Bogd^ în_

tocmeşte actele necesare (me- 
=•• moriul justificativ şi antepro- 

£ljjji . < iectul viitoarei construcţii)667,
aşteptând alături de locuitorii 
comunei demararea lucrărilor.

«w '••••»• i

-

j
Dar şi de această dată, în ciuda 
eforturilor populaţiei, care lup
tase „cu toate forţele, fiind cel 
mai înfocat deziderat al ei”668, 
contribuind cu bani şi cu mate
riale de construcţie (cărămidă 
ş.a.)669, speranţele se dovedesc 
zadarnice.

y

,*r- i- . L
kî

* r- ' v* v i .

I
\ U- .“.v

3 august 1943. Anteproiect - variantă pentru 
uzina electrică Buteni, întocmit de arhitect 
diplomat Cornel Şildan-Bogdan. (A.P.B.).

De-abia după război,
visul în care investiseră atât de mult, li se va împlini, cât de cât, prin 
montarea unui dinam electric (în 1951)670, la moara lui Iurânyi (pe cale de 
naţionalizare), care alimenta reţeaua comunală doar câteva ore la lăsatul
seni.

*

„Petrecere în Buteni. Inteligenţa română din Buteni şi giur cu toată 
onoarea invită la petrecerea de dans ce se va aranja la 9/21 Noiembrie a.c. 
(1897 - n.n.) în sala hotelului „Zona’ din Buteni. Comitetul aranjator. 
Venitul curat e destinat pentru ajutorarea pruncilor seraci dela şcoalele 
poporale din localitate. Preţul de intrare: pentru o persoană 1 fi. începutul la 
8 ore seara. N.B. Pentru oaspeţii care sosesc cu trenul vor fi trăsuri la

666A.P.B., fond 1943 (nenumerotat), dosar nr.33, memoriu justificativ.
Idem, memoriu justificativ şi anteproect - variantă pt. uzina electrică Buteni. 
Tribuna Română, 10 februarie 1944, nr.29, p.3.
A.P.B., fond 1946 (nenumerotat), dosar nr.5, act nr. 17/1946.
Idem, fond 1951 (nenumerotat), dosar nr.35/1951.

667

668

669

670
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dispoziţie la gara Borossebes-Buteni. Suprasolvirile 
mulţumită şi se vor cita pe cale ziaristică”671.

La cumpăna dintre veacuri, eterna poveste a vieţii mondene îşi urma 
nestingherită drumul specific orăşelelor de 
particulare, câteva ziare şi reviste abonate, clubul şi, din când în când, 
lumina unui spectacol de muzică sau de teatru „împreunat cu dans”672, 
alungau monotonia şi dădeau senzaţia racordării la marea cultură. De la

se primesc cu

provincie. Bibliotecile

costumele naţionale prin care domnişoarele şi doamnele îşi etalau 
identitatea , până la originea românească a producţiilor interpretate674, 
spectacolele angajau şi formau convingeri, conştiinţe, caractere. Şi cum, de 
regulă, banilor încasaţi li se asigura o destinaţie filantropică675, înţelegem că 
idealurile naţionale mergeau şi de această dată, mână în mână cu cele 
creştine. La „Zona 
Română

>>676 , „Coroana”677, „Central”678, sau la „Casina 
, iar după 1933 la „Casa Culturală”680, eleganţa înaripa sublime 

acorduri de vals şi de suflet.
»679

Entuziasmul formelor organizatorice naţionale cuprinde în primăvara 
1909 şi protipendada feminină din Korosbokeny. Participarea doamnelor 

Mager, Cornelia Popa, Valeria I. Papp, Constanţa Bodea, Aurora Grozda
lui

671 Tribuna poporului, 2/14 noiembrie 1897, nr.209, p. 1.099.
Biserica şi Şcoala, 8 (21) noiembrie 1909, nr.45, p.9; Românul, 29 ianuarie (11 

februarie) 1911, nr.23, p.9; Tribuna Nouă, 20 februarie 1925, nr.38, p.3.
Tribuna poporului, 19 noiembrie (1 decembrie) 1897, nr.220, p. 1.161; Românul, 13/26 

februarie 1914, nr.35, p.7.
4 Tribuna poporului, 26 ianuarie (8 februarie) 1902, nr.18, p.5; idem, 29 octombrie (11 

noiembrie) 1902, nr.199, p.3; ibidem, 30 octombrie (12 noiembrie) 1902, nr.200, p.3; 
Reuniunea învăţătorilor, 18 aprilie (1 mai) 1907, nr.4-5, p.100; Biserica şi Şcoala, 8 (21) 
noiembrie 1909, nr.45, p.9; Românul, 29 ianuarie (11 februarie) 1911, nr.23, p.9; Tribuna, 
5/18 ianuarie 1912, nr.4, p.8; idem, 17/30 ianuarie 1912, nr.13, p.8; Românul, 29 ianuarie 
ţl l februarie) 1914, nr.23, p.7; Tribuna Nouă, 20 februarie 1925, nr.38, p.3.

Tribuna poporului, 2/14 noiembrie 1897, nr.209, p. 1.099; Reuniunea învăţătorilor, 18 
aprilie (1 mai) 1907, nr.4-5, p.100; Biserica şi Şcoala, 8 (21) noiembrie 1909, nr.45, p.9; 
Românul, 29 ianuarie (11 februarie) 1911, nr.23, p.9; Tribuna, 5 martie n. (20 februarie v.) 
1911, nr.41, p.7; idem, 5/18 ianuarie 1912, nr.4, p.8; ibidem, 17/30 ianuarie 1912, nr.13, 
p.8; Tribuna Nouă, 20 februarie 1925, nr.38, p.3.
676 Tribuna poporului, 2/14 noiembrie 1897, nr.209, p. 1.099.
677 Tribuna poporului, 29 octombrie (11 noiembrie) 1902, nr.199, p.3.
678 Tribuna Nouă, 21 februarie 1926, nr.40, p.2.
679 Aradul, 26 aprilie 1931, nr.24, p.4.

Tribuna Română, 18 mai 1944, nr.l 10, p.3.680
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ş.a. la constituirea Reuniunei femeilor române din Arad şi provincie (10 
martie 1909)681, depăşeşte cadrul unui simplu gest de bonton.

Filiala locală îşi asumă contribuţia financiară pentru edificarea unei 
clădiri noi, destinată şcolii de fete din Arad, unde urma să funcţioneze şi una 
de ţesut şi de menaj682. Educaţia fetelor, cu toate aspectele sale intelectuale 
şi practice (îngrijirea gospodăriei, îndustria casnică, păstrarea şi 
perfecţionarea motivelor naţionale), fusese, de altfel, principalul motiv al 
înfiinţării Reuniunei ...683. Sumele obţinute prin colecte, donaţii etc. 
primeau şi destinaţii filantropice imediate, alinând suferinţele celor bolnavi 
şi săraci684.

Coroană după coroană, filer după filer, banii se adună pe listele 
doamnelor din Buteni, strădania fiindu-le apreciată, inclusiv prin cooptarea 
câtorva (Aurora Grozda, Constanţa Bodea şi Valeria I. Papp) în comitetul 
judeţean, cu ocazia adunării generale extraordinare din 11 mai 1913, care 
decide participarea Reuniunei... la congresul Reuniunilor femeilor române 
din Ardeal şi Ungaria, ce urma să fie organizat în Braşov685.

începe să bată inima filialei în timpul 
primului război mondial, acordând ajutoare orfanilor, invalizilor şi 
sărmanilor din comună. Deja în septembrie 1914, doamna Valeria I. Papp 
făcuse rost de 72 coroane şi 4 fileri care îşi aşteptau beneficiarii687.

Generozitatea românească - proverbială şi mare - garantează 
succesele. Nu până la capăt, însă. Pentru că, fără abnegaţia distinselor 
doamne: soţii de protopopi, preoţi, medici, avocaţi etc., totul ar fi rămas 
doar o vagă promisiune.

>>686„Pentru vetrele ostaşilor

Dacă 1913 a fost anul înfiinţării despărţământului Sebiş al 
Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului 
Român (A S T R A), 1914 îi aduce consacrarea în majoritatea localităţilor 
de pe Valea de Mijloc a Crişului Alb. Speriate, autorităţile maghiare 
încearcă să-i limiteze avântul. Coada de topor va fi, Bolyos Iozsef, 
subprefectul Sebişului, care ignorând legea, refliză, cel puţin la început, să 
acorde autorizaţiile necesare şedinţelor de constituire. Buteniul (pe 11

681 Tribuna, 17/30 martie 1909, nr.60, p.p.3,4.
682 Idem, p.4.
683 Românul, 10/23 mai 1913, nr.102, p.4. 

Idem.
685 Ibidem, 8/21 mai 1913, nr.100, p.5.
686 Ibidem, 6/19 septembrie 1914, nr.195, p.3.
687 Ibidem.
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6896SS suportă
. Filiala (Buteni) şi despărţământul

şi Gurahonţul (câteva zile mai târziu)
;»690

ianuarie 1914)
impertinenţa „nărăvaşului paşă 
(Gurahonţ) se înfiinţează, totuşi, urmând să primească ulterior „decretarea 
oficială a legii”691, adică recunoaşterea şi înregistrarea.

Sufletul avocatului Aurel Grozda, preşedintele despărţământului 
Sebiş, mobilizează, convinge şi înfăptuieşte. Butincenii adresează în martie 
1914 o telegramă plină de freamăt patriotic poetului Octavian Goga, 
sărbătorit la Sibiu pentru succesele repurtate cu drama „Domnul Notar”: 
„Buteni. Salutăm pe cântăreţul pătimirei noastre şi dorim şi noi strălucite 
succese [...]. Românii din Buteni”692. în 8 iunie valul constituirii filialelor 
ajunge la Dieci. Pe parcursul şedinţei îşi exprimă dorinţa de a intra în 
organizaţie încă 20 de persoane693. Peste câteva zile (14 iunie) două-trei sute 
de ţărani salută înfiinţarea filialei din Cil694. Duminică, 21 iunie aproape o 
sută de membrii pun bazele filialei din Almaş695. La Zeldiş „moşnegi cu 
pletele cărunte alături de băieţi, aşteptau (în dimineaţa de 24 iunie - n.n.) cu 
multă nerăbdare desfăşurarea programului”696, care avea să ducă şi aici la 
înfiinţarea filialei.

Conferinţele, concertele, vodevilurile fundamentează şi destind 
atmosfera. După biserică şi şcoală, ASTRA devine acropola înseninărilor 
naţionale.

Spectacole şi bună dispoziţie aduce şi Societatea de Lectură „Sfântul 
Gheorghe” a studenţilor şi elevilor din Buteni, înfiinţată în vara lui 1941 sub 
patronajul protopopului Ştefan Lungu. Iniţial întruneşte 61 de membrii 
fondatori, la care se mai adaugă încă 16 după 1944. Condusă de câţiva 
preşedinţi pasionaţi: Teodor Floruţ (1941-42), Zeno Sirca (1942-44), Teodor 
Ruja (1944-46) şi Gheorghe Parscuta (1946), Societatea mobilizează 
fantezia şi spontaneitatea juvenilă pe direcţii culturale (teatru, muzică, dans) 
şi sportive (volei, fotbal). Din banii încasaţi ridică şi sfinţeşte, la 28 iulie 
1942, o troiţă, pe locul unde fusese omorât colonelul Constantin Paulian, de

688 Ibidem, 29 decembrie (11 ianuarie 1914), nr.283, p.6. 
Ibidem, 4/17 ianuarie 1914, nr.3, p.7.
Ibidem.

691 Ibidem.
Ibidem, 18/31 martie 1914, nr.62, p.6.
Ibidem, 1/14 iunie 1914, nr.118, p.9.

694 Ibidem, 5/18 iunie 1914, nr.121, p.7.
695 Ibidem, 12/25 iunie 1914, nr.127, p.7.

Ibidem, 27 iunie v. (10 iulie n.) 1914, nr.139, p.p.6,7.
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ungurii din Sebiş, în primăvara lui 1919. Decide singură asupra destinului 
său, autodizolvându-se în anul 1946 (c.129).

Talentul nu ţine seama de timp şi de loc. Dimpotrivă, el îşi cere cu 
insistenţă drepturile, obligându-1 pe cel în care s-a cuibărit să-l ducă spre 
împlinire şi manifestare. Aşa s-a întâmplat şi cu micuţa, Szâli Frankl, 
născută la Buttyin în 24 decembrie 1865. După absolvirea şcolii primare 
romano-catolice din satul natal, părinţii o trimit cu „primul” poştalion în 
capitală (Budapesta), unde.se înscrie la Institutul Teatral. Studiază actoria 
între 1878 şi 1881, oferind profesorilor surpriza unui talent dramatic 
deosebit. In mod firesc un asemenea „cadou” nu putea fi scăpat din mână. 
Proaspăta debutantă este angajată imediat la Teatrul Naţional, unde va 
interpreta multe roluri tragice şi dramatice. Nemulţumită de numele iniţial, 
artista îşi modelează unul mai rezonant: Fây Szerena, sub care va deveni 
celebră printre contemporani (c.19; c.109)697.

Dorinţa de câştig, dorul de aventură şi, poate, încă multe altele l-or fi 
împins pe, Dentrich Mano, băiatul rabinului din Buttyin, să-şi ia într-o bună 
zi lumea în cap. A fost să fie 1871, când fiul devine rătăcitor. Părăseşte satul 
natal şi vreme de 12 ani nu mai dă nici un semn de viaţă. Părinţii şi prietenii 
îşi pierduseră orice speranţă. Lumea era şi atunci foarte mare şi, mai ales, 
plină de răutăţi. Dar, în 1883 pe adresa familiei Dentrich soseşte o scrisoare. 
Venea dintr-un colţ de lume atât de îndepărtat, încât aproape nimeni nu 
auzise de el: insulele Sandwich, orăşelul Ele-Ele, regiunea Hawai. Tânărul 
Mano îşi anunţa în sfârşit părinţii că trăieşte.

Străbătuse voiniceşte două continente - Europa şi America 
gândindu-se, probabil, cu multă ardoare, la aurul din sudul celui de al doilea, 
unde se şi oprise, încercându-şi norocul în minele din zona oraşului San 
Francisco. Nu ştim dacă şi cât metal preţios a reuşit să bage în pungă, dar 
înţelegem că după un timp a plecat mai departe.

Legănat de apele Pacificului ajunge în arhipelagul Hawai. Insulele 
Sandwich îi oferă un loc de muncă: supraveghetor pe plantaţiile de trestie 
ale unui rege negru. Cu 30 de dolari pe lună trăia în orăşelul Ele-Ele. Până

697 Cf. A Pallas Nagy lexikona, voi.VI, Budapesta, 1894, p.737.
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când? Altă scrisoare nu mai avem să ne spună! Cum, însă, aproape 
întotdeauna se înţelesese atât de bine cu drumul... (c. 19)698.

Originar din Buttyin, viitorul ziarist, Ioan Brânda, era rudă (pe linie 
paternă: Antoniu Brânda) cu „groful”, cum îl numeau localnicii pe Simion 
Iosif Popovici Paffy. Beneficiază de stipendiul (bursa) Paffy în anul 1887 şi 
în perioada 1890-1894. Talentul şi precocitatea îl împing spre gazetărie încă 
din timpul gimnaziului, devenind colaborator la Tribuna din Sibiu, redactată 
atunci (1884-1888) de Ioan Slavici. După absolvirea Facultăţii de Filosofie 
din Cluj revine la ziaristică şi lucrează în redacţiile mai multor publicaţii din 
ţară (Tribuna poporului...) şi din Bucovina. întemeiază împreună cu S. 
Bocu şi cu Dr. I. Suciu săptămânalul Revista Lipovei, foaie socială, 
economică şi literară (4/26 octombrie 1895 - ianuarie 1896), al cărui 
redactor - responsabil, editor şi proprietar era „modestul dar harnicul şi 
cinstitul mânuitor al condeiului în lupta publicistică”699, butinceanul Ioan 
Brânda. Moare la Arad în anul 1902 (c.68).

Născut la Buteni în vara lui 1890, Teodor Hălmăgean şi-a legat nu
mele de introducerea cinematografului pe Valea f 
de Mijloc a Crişului Alb. Curios şi născocitor | 
încă din copilărie, când meştereşte un barometru { 
dintr-un fir de cânepă răsucit în trei, pe care îl £ 
atârnă de grinda casei, o bicicletă de lemn şi ţ 
chiar o caleaşcă după modelul celor aurite din £ 
poveşti, tânărul Hălmăgean, ajuns mecanic de £ 
locomotivă pe linia îngustă Sebiş - Moneasa, £ 
este fascinat de primul film văzut la Arad prin 
anul 1919. Adună fiecare bănuţ şi reuşeşte să 
cumpere în 1920 un aparat de proiecţie. Cum nu $; 
avea un local potrivit închiriază sala cazinoului 
din Buteni şi dezlănţuie „minunea”. E bine să j 
amintim că butincenii încep să vadă fotografiile ' 
mişcătoare, la doar 25 de ani de la prima

i
v\
A* !
f

Teodor Hălmăgean. (C.A.).

698 Cf. Alfold (Arad), 1883, nr.l 14.
699 Tribuna poporului, joi, 28 noiembrie (11 decembrie) 1902, nr.221, p.3; Iulian Negrilă, 
Presa literară românească arădeană şi Marea Unire, Arad, 1993, p.p. 93,180.

232

Jfj



proiecţie realizată de fraţii Lumiere (decembrie 1895) în subsolul localului 
Grand Cafe din Paris, urmărită de numai 35 de persoane.

întrucât reprezentaţiile din Buteni adună tot mai mulţi spectatori, 
Teodor Hălmăgean, împreună cu Florica (soţia lui) îşi transformă casa în

sală pentru spectacole. Cinematograful 
„Florica” (după numele soţiei) începe să ti
părească afişe, lărgindu-şi oferta văzând cu 
ochii: „Şcoala eroilor”, „Moment din 

: războiul spaniol”, „Răzbunarea sângelui”, 
„Fata lui Claud”, „Ultima lună plină”, 
„Petrecere de vară”, „Floarea vieţii”, 
„Andai e gelos”, „O zi la ţară”, „Cetatea 
Şoimului”, „Iubita lui Lulu”, „Cheia 
nenorocoasă”, „Tango” ş.a. După succe
sele înregistrate la Buteni vine şi rândul 
satelor din jur: Chisindia, Păiuşeni, Almaş, 
Dieci, Gurahonţ, Dezna, Laz, Moneasa, 
Hălmagiu. Peste tot se bucură de o caldă 
primire şi de un viu interes. In circa opt ani 

rŞ: realizează peste o mie de reprezentaţii.
Depăşeşte lipsurile momentului 

printr-o permanentă inventivitate: curentul 
electric îl obţine din oxigen şi eter, sono
rizarea (filmele erau mute) o rezolvă cu 

ajutorul unui gramofon şi prin explicaţii verbale după notiţe pregătite din 
timp.

Se va (Snca p r o ţi r a m \i l' 
in comuna, 
in ziua dc 193.

Rolul de filme cu mare 
acte In drama »l 
comedie de circmm

Prtiurom <»■<! UrmnA «II» mal multe nime

PmQrrnn calo filme cvmlcc ac rlrc

Prolul de Intrare: L____ • II. III.
UiulufUc IWUC Ijmliifn vor U rucn aii:

Incepotol la oreleli
Cinematograful „Florica”. Afiş 

imprimat la Ineu în tipografia lui 
I. Ungur. (C.A.).

Să mai spunem, oare, cât bine a răspândit acest om printre 
contemporanii săi, într-o vreme când informaţia şi cultura pătrundeau cu 
greu, mai ales la ţară? Poate mai nimerit ar fi să-i rotunjim personalitatea, 
amintindu-ne că, neobositul Teodor Hălmăgean, a mai fost şi fotograf şi 
ceasornicar şi şofer şi florar şi... Moare în anul 1976 pentru a se odihni în 
cimitirul din Buteni700.

700 V. Sebişanu, Omul cu mai multe pasiuni sau primul cinematograf la Buteni, Flacăra 
Roşie, 20 noiembrie 1971, p.3; Fibia Miculiţ, Vitalie Munteanu, Primele apariţii cinema
tografice în zona Crişului Alb, Flacăra Roşie, 21 ianuarie 1973, nr.8.826, p.2; Vitalie 
Munteanu, 75 de ani de la primul spectacol cinematografic la Buteni, Adevărul (Arad), 13 
martie 1995, nr. 1.426, p.6.
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Simion Moţ s-a născut la Buteni în anul 1894. Urmează şcoala 
primară din localitate (1900-1906), sârguincios şi foarte aplecat spre desen. 
Remarcându-i talentul, învăţătorul îi recomandă „o şcoală a desenului ori o 
altă şcoală superioară”, la care părinţii, Ion şi « \ IBM 
Veselina, (ţărani) nu-1 vor trimite însă niciodată. j|Ay|Jr

începutul primului război mondial | Lţi 
(1914) îl găseşte îmbrăcat militar în armata 
Austro-Ungară. După câteva luni (martie 1915) 
cade în mâna ruşilor, care îi oferă pentru 
următorii patru ani perspectiva Siberiei. Vizitiu, E 
muncitor la pădure sau pe câmp, beneficiază ' 
totuşi de o minimă libertate de mişcare. Ajunge 
în preajma unei tipografii unde citeşte tot ce-i 
pică în mână, inclusiv cărţi bolşevice (care îi vor 
marca mai târziu existenţa, angajându-1 pentru o 
scurtă perioadă în mişcarea comunistă din M i 
România interbelică), lăsându-se fascinat şi de 
albumele cu reproduceri după tablourile lui 
Şişkin, Perov, Repin, Surikov ş.a. Străbate pe 
jos imensitatea Rusiei printre liniile „roşiilor”şi „albilor”, care îşi împărţeau 
de zor sărăcia şi întâietatea, reuşind să ajungă (1919) acasă.

Nemulţumit de condiţiile materiale modeste, în decembrie 1922 ia 
drumul Americii (cum făcuseră mulţi butinceni după 1900) cu speranţa într- 
un câştig mai bun. Lipsa banilor îl obligă să se oprească prin Austria, 
Germania, Olanda, Anglia, Cuba, Canada pentru a câştiga sumele necesare 
mersului mai departe. în 1923 pătrunde pe teritoriul Statelor Unite şi se 
angajează (1924) la uzinele Ford. Periplul europeano-american se încheie în 
anul 1929, aducându-i o bogăţie nebănuită. Vizitase toate marile muzee din 
oraşele străbătute, auzise şi învăţase limbi străine, cunoscuse oameni, locuri 
şi obiceiuri..., umplându-şi sufletul cu de toate.

Reîntors la Buteni începe să picteze. îşi prepară singur culorile 
aşezându-le pe suprafeţele de carton sau de pânză, la început cu pensula, 
ulterior cu diferite cuţitaşe de lemn, în manieră poantilistă. în 1955 Buteniul 
îi găzduieşte prima expoziţie. Urmează una la Sebiş în 1956 şi o expunere 
permanentă, vernisată în 1957, la Biblioteca Publică din acelaşi orăşel. 
Descoperă bucuria cuvântului scris (1970), realizând pagini fermecătoare de 
istorie locală cu accente autobiografice, intitulate postum: „Cronica de la 
Buteni”. Anul 1975 îi aduce o largă şi meritată afirmare prin expoziţia 
plastică (61 de lucrări), organizată la Bucureşti în Sala de Marmură a Casei

mmm .
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Mi m
Siniion Moţ. (C.A.).
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Scriitorilor. încă de la inaugurare (1979), colecţia de pictură a Muzeului din 
Buteni, ocroteşte cele mai reprezentative tablouri (dintr-un total de peste 
600) semnate de pictorul ţăran Simion Moţ. Din vara anului 2000 şi Muzeul 
Ţării Zarandului - Sebiş procedează la fel prin generozitatea unei săli 
dedicate artistului.

Moare în anul 1982 reîntorcându-se în ţărâna satului natal701.

Cu toate că binele şi fericirea nu i-au fost întotdeauna părtaşe, 
Teodor Petrugan, născut la Buteni în 22 februarie 1898, reuşeşte chiar şi în

absenţa părinţilor, decedaţi prematur, să înlăture 
spectrul anonimatului care îl pândea şi să facă o 
carieră de excepţie. încă din timpul claselor pri
mare şi secundare manifestă aptitudini tehnice, 
care îi vor conduce paşii spre Uzina Metalurgică 
de Armament şi Maşini S.A. din Budapesta, unde 
a fost angajat ca lăcătuş - mecanic în perioada 28 
ianuarie 1916 - 15 martie 1920. în toamna lui 
1920 se înscrie la Şcoala Superioară de Arte şi 
Meserii din Timişoara, pe care o parcurge însoţit 
de calificativele „bine” şi „foarte bine”. Obţine 
certificatul de absolvire în 1923 cu o triplă cali
ficare: „faur, lăcătuş şi mecanic”, aplicabilă mai 
ales în domeniul C.F.R.

Franţa marchează o perioadă distinctă în 
existenţa neobositului butincean, care se înscrie la 

Universitatea din Nancy, reuşind să obţină la sfârşitul anului universitar 
1931-1932 diploma de specialist în fabricarea berii. O va folosi la Paris ca 
angajat al Fabricii de bere Dumesnil Freres & Cie., în calitate de şef de 
producţie, din 16 iulie 1932 pînă la 27 august 1934. Este anul în care, 
Teodor Petrugan, intră în posesia unei alte diplome, parafată de Şcoala 
Practică de Radio-electricitate din Paris (9 iulie 1934), pentru meseria de 
montor-instalator de posturi radiofonice .

Teodor Petrugan. 
(C.M.B.).

701 Simion Moţ, op.cit.; C.M.Ţ.Z.S.; Pictorul ţăran Simion Moţ, Catalog editat de
Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Arad cu ocazia expoziţiei artistului, 
organizată în mai 1975 la Casa Scriitorilor din Bucureşti; Victor Niţă, O viaţă pentru 
pictură, Flacăra (Bucureşti), 10 mai 1975, nr.17-18, p.p.24,25.
02 C.M.B., fond Teodor Petrugan.
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După război re-
t vine în ţară pentru a 
[i lucra la întreprinderea 

Română■n Aeronautică 
(I.A.R.) din Braşov. 
Pensionarea îl readuce
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I la Buteni unde trece la 
j cele veşnice în 4 febru- 
^ arie 1973.I
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fel Si Născut la Buteni 

în anul 1901, Simion 
*• Brânda îşi convinge 

până la urmă părinţii, că 
meseria de comerciant 
poate reprezenta o cale 
şi pentru fiul unor ţărani 

«I români. Drept urmare, 
|H după absolvirea şcolii 
I din sat, pleacă la 
I Budapesta, unde, sub în- 
| drumarea unui comer- 
M ciant, reuşeşte să „fure” 
n| câteva taine uitate prin- 
1 tre mărfuri de harnicul 
| Mercur. „Brânda şi Co.” 
i va fi prima băcănie 
| (prezentă în statistica 

din 1924 - c.118) pe 
care o deschide la 
Buteni, ulterior izbutind 
să-şi organizeze pro
priul magazin adaptat 

cerinţelor vremii: alimente, confecţii, metalo-chimice, combustibil.
Până aici, activitatea tânărului Simion, ar putea ilustra cu succes 

începuturile pătrunderii, elementului românesc în domeniul afacerilor, 
monopolizat îndelung şi tenace doar de firmele evreieşti şi maghiare. Numai 
că, iscusitul comerciant, a ţinut să ofere contemporanilor săi şi o interesantă 
surpriză estetică, imprimând mai multe cărţi poştale, ilustrate cu imagini din

%
e

n
1 iulie 1932. Diploma de specialist în fabricarea berii 

obţinută de Teodor Petrugan la Universitatea din Nancy. 
(C.M.B.).
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A doua diplomă obţinută de Theodore Petrugan în 

Franţa (Paris) la 9 iulie 1934. (C.M.B.).
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Buteni: Piaţa principală, Calea Aradului cu 
Banca „Victoria” şi Judecătoria de Ocol, 
Biserica rom. cat. şi Biserica Baptistă, Calea iţA 
Ardealului. Privindu-le astăzi retrăieşti atmos- 
fera unui început de secol (vederile au fost Jg| 
editate în anul 1928), care se va dovedi cel mai 
fotogenic vlăstar al istoriei noastre modeme. HRg 
Distanţa dintre artă şi document este uneori atât wl 
de mică, încât după o vreme dispare, încântată w 
parcă de propriul său gest. Prin aceeaşi 
metamorfoză au trecut şi cărţile poştale tipărite j.' 
de Simion Brânda.

Ar fi dorit, probabil, să ne aducă şi alte 
cadouri. Timpul însă nu i-a îngăduit. Moare în 
anul 1935.

‘Sifr'it'A

■ --V

q- n;

'•i.

-xx 1
Simion Brânda. (C. fam. 

Aurora Micoloiu).

*

Cu Ilie Ardelean (1905-1999) număml feciorilor de ţărani din 
Buteni, care îmbracă „haina” universitară, începe să se contureze tot mai 

« bine. Şcoala primară o face în satul natal, liceul la 
; j Lipova, iar facultatea la Cluj.

După absolvire, tânărul profesor de chimie 
. i se angajează la Liceul Comercial de Băieţi din 

Arad. Oraşul de pe Mureş îi oferă largi posibilităţi 
< de manifestare intelectuală. Trăieşte din plin 

bucuria comunicării verbale sau scrise pe teme 
foarte diverse: „Originea statelor’ 
bogăţie şi putere”7, ca să ne limităm doar la titlul 
unei conferinţe (Buteni, 1926) şi al unui articol 
(Almanah, 1944). Colaborarea cea mai rodnică o 
va stabili însă cu ziarul „Românul”, mai ales în 
perioada 1930-1938, când ocupă şi funcţia de 
redactor al acestui prestigios cotidian arădean705. 

După evenimentele din 1944-1947 tentaţia capitalei şi funcţia de 
Rector la Academia Comercială îl determină să treacă dincolo de Carpaţi.

,703 Drumul spre,,»

Ilie Ardelean. (Almanah, 
1944).

703 Românul, 1 ianuarie 1927, nr.2, p.4.
704 Almanah,/1944, p.p.69-71.
705 Cf. Românul din perioada 1930-1938; Iulian Negrilă, op.cit., p.180.

237



-

Moare la Bucureşti în 1999, dar o parte din cenuşa trupului său se reîntoarce 
in cimitirul din Buteni706.

* ;;;

Eforturile ţăranilor, Gavrilă şi Măriuţă, de 
a-şi întreţine copilul prin şcoli din ce în ce mai înal
te, prevesteau parcă viitorul strălucit al tânărului,
Gavrilă Brola, născut la Buteni în vara lui 1912.
După şcoala primară absolvită în satul natal, pleacă 
la Liceul „Moise Nicoară” din Arad. Greutăţile ma
teriale îl obligă să se transfere la Ineu, pentru a fi 
cât mai aproape de părinţi. Motive similare vor sta 
şi la baza hotărârii sale de a urma Politehnica din 
Bucureşti, doar la fără frecvenţă. în sfârşit, în 1934 
se stabileşte în Franţa. Lipsurile îl însoţesc şi aici,
dar până Ia urmă izbuteşte să-şi desăvârşească stu- Gavrilă Brola. (C. fam. 
diile. Cu teza de licenţă: „Generator de foarte înaltă 
presiune”, susţinută în anul 1939 la Conservatorul 
Naţional de Arte şi Meserii din Paris, devine inginer de maşini.

Din momentul în 
Traian Vuia, profesorul Ribaud şi 
alte personalităţi, inclusiv membrii 
ai Academiei Franceze, îi remarcă 
seriozitatea şi talentul, viaţa lui 
Gavrilă (pentru francezi Gabriel)
Brola mtră Pe cola~
borăn ştiinţifice demne de invidiat.

Ciupertea Vasile). :
;

care
Lhrdrjrta/

. <y* 5

3BT

Chiar dacă anul 1942 îl gă
seşte cercetător la Centrul Naţional 
de Cercetări Ştiinţifice, tânărul in
giner continuă să frecventeze la 
Sorbona cursuri de matematica fi
zică generală., mecanica fluidelor, 
fizică superioara, temperaturi înalte 
şi modificări termice.. Concomitent 
tucreaza şi Ia pregătirea doctora
tului., bucur ându-se 
acordată

Tilr»

T* '

.VW :*• r *

ÎSSS3E
J a abţinut upiama de *

maşini- (C. fam. Ciupene* Vâsle,.
de o bursă 

guvernul francez.

[oan Zlmbran ţSuiem..^Tntbnrw.i atente-de: «m.
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Facultatea de Ştiinţe din Paris îi acordă titlul de doctor în Fizica cuantică, 
mecanica fluidelor şi termodinamică, la 7 ianuarie 1949, cu menţiunea 
„foarte onorabil”.

întrucât sectorul industrial îi garanta un venit mult mai mare, în 1951 
părăseşte Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice. Intervin 
propunându-i un post de cercetător 
în S.U.A., pe care Gavrilă Brola îl 
refuză. Preferă Societatea de 
Propulsie prin Reacţie, pentru ca 
ulterior să înfiinţeze propriile lui so
cietăţi: Societatea Termo-Mecanică, 
absorbită după un' timp de 
Societatea Termică Generală.

Generatoarele de foarte mare 
presiune, generatoarele de vapori, 
kerosenul, turbo-reactoarele, turbi
nele cu gaz, vestele anti-glonţ, siste- j 
mele de mare capacitate pentru J 
incinerarea deşeurilor menajere, j 
captatoarele solare, motoarele so- i 
lare, centralele solare, turbinele cu 
explozie, pompele de înaltă presiune 
cu debit variabil şi multe altele, îi 
oferă posibilitatea brevetării unui 
număr semnificativ de invenţii 
(peste 54), în Franţa şi în alte 16 
ţări, într-un ritm stupefiant: mai bine 
de una pe an. Comunitatea ştiinţifică 
franceză îi acordă în 1972 premiul Apollo, aşezându-1 şi pe această cale 
printre cei mai de seamă inventatori ai secolului XX.

Continuă să-şi viziteze părinţii şi satul natal, ori de câte ori viaţa îi 
dă o clipă de răgaz707. Moare în anul 2000 la Paris.

amencann

-•'i(lÎW*;murii' II. .rdA S«rtaf<

....................^

i&uiu. - AyiL----------« Ai «4mli pu.b hralUlnSdracM.,..'

__I* . n Un «Mral.»r-Doct»»r.- %

"fi

Paris, la 20 ianuarie 1950. Adeverinţa 
prin care Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe 
din Paris arată că domnul Brola Gabriel a 
obţinut la 7 ianuarie 1949 titlul de inginer 
- doctor cu menţiunea „foarte onorabil”.

(C. fam. Ciupertea Vasile).

Fiica lui Simion Moţ, Veselina Clepea, s-a născut la Buteni în anul 
1921. Moştenirea genetică şi climatul familial îi conduc personalitatea pe 
drumul artelor plastice.

707 Gabriel Brola, Curriculum vitae, Paris, 1986, mss. dactilo. în posesia fam. Ciupertea 
Vasile (Buteni).
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Intelectual se formează la şcoala primară din sat, completată cu patru 
ani de pregătire profesională în Arad. Artistic evoluiază sub îndrumarea

tatălui său, din a cărui ladă de „iconar” lua 
pensule şi vopsele708.

Prima expoziţie de pictură i se 
deschide în 1959 la Biblioteca Publică din
Sebiş. Urmează altele în Buteni, Ineu, 
Oradea, Bucureşti. Sala „Forum” din Arad 
îi găzduieşte între 30 ianuarie şi 15 fe
bruarie 1976 o expoziţie personală (36 ta
blouri)709.

Compoziţiile (Spre târg, Femei la 
piaţă, Strânsul fânului, Odihna pe câmp, 
Lupta de la Tălagi...) şi florile (Bujori 
albi, Bujori roşii, Flori de câmp, Trandafiri 
roşii, Toporaşi, Călţunaşi, Crizanteme...), 
constituie piesele de rezistenţă ale artistei. 

Multe au intrat în patrimoniul Căminului Cultural „Ion Vidu”, Buteni, în 
colecţiile muzeelor din Buteni şi Sebiş sau în diferite colecţii particulare.

S-a stins din viaţă la Buteni în anul 1996.

Veselina Clepea. (n. Moţ). (C. 
fam.Catiţa Luştrea).

Mult mai recentă, activitatea lui 
Ioan Motrea se integrează, totuşi, prin 
câteva ctitoriri de marcă în pledoaria 
culturală interbelică.

Originar din Buteni (4 iunie 
1934), frecventează şcoala elementară şi 
clasele gimnaziale în satul natal, conti
nuă la Arad (Liceul „Moise Nicoară”), 
apoi la Bucureşti (Academia „Ştefan 
Gheorghiu”). Revine şi ocupă fotoliul de 
primar al comunei vreme de peste două 
decenii, care privite retrospectiv declan
şează pasiuni, controverse, admiraţii.

Ioan Motrea (C. fam. Ioan Motrea).

708 V. Munteanu, Pictoriţa Veselina Clepea, Flacăra Roşie, 25 septembrie 1976, nr.9.438,

V. Clepea, Pictură, Catalog editat de Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al 
judeţului Arad, cu ocazia expoziţiei personale organizată de Veselina Clepea la sala 
„Forum” (Arad), în perioada 30 ianuarie - 15 februarie 1976.

p.3.
709
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Dincolo de toate acestea, ineditul acţiunilor sale a marcat pozitiv existenţa 
localităţii, oferindu-i şansa depăşirii anonimatului provincial.

în pofida calităţilor sale indiscutabile, Corul din Buteni nu cunos
cuse până atunci bucuria concertelor naţionale şi a frecventelor deplasări

peste hotare încununate cu 
premii, diplome şi trofee. 
Nici obiectele de patrimo
niu, risipite prin gospodă
riile oamenilor, nu fuseseră 
adunate intr-un Muzeu de 
Istorie, Etnografie şi Artă, 
aşa cum s-a petrecut în 
toamna lui 1979710, când 
scriitorul, Emil Şimăndan, 
prezent la inaugurare, ob
serva că: „Dacă ar fi să ne
referim doar la încăperea 
principală, care găzduieşte 
un tradiţional interior ţără

nesc, unde la loc central se află patul înalt aşternut cu perne, lada de zestre, 
masa de stejar, laviţele încrustate cu figuri geometrice şi scaunele decorate 
prin incizii cu dalta, ar fi suficient pentru reconstituirea unui arhetip 
local

Sec. XIX. Interior ţărănesc. (Muzeul de Istorie, 
Etnografie şi Artă din Buteni). (C.A.).

„711 . Nici întâmplarea nu jucase vreodată un rol atât de mare în viaţa 
comunităţii, încât să devină, peste noapte, un fenomen cultural de talie 
naţională sub semnătura maestrului bucureştean, Mihai Buculei, îndemnat şi 
susţinut de primarul, Ioan Motrea, să realizeze un ansamblu sculptural în 
apropierea comunei712. Graţie acestei împrejurări fericite, „poate, cine ştie - 
anticipa criticul de artă Horia Medeleanu peste ani de zile, mulţi vor veni

710 Vitalie Munteanu, Punct muzeistic la Buteni, Flacăra Roşie, 15 septembrie 1979, 
nr.10.358, p.3.
711 Emil Şimăndan, Istoria şi cântecul pe Valea Crişului Alb, Flacăra Roşie, 8 noiembrie 
1981, nr. 11.026, p.2.
7,2 C. Bonta, Chemarea frumoaselor noastre plaiuri, Flacăra Roşie, 30 august 1980, 
nr. 10.656, p.p.1,3; Vitalie Munteanu, „Fereastră spre dorul Iancului”, Flacăra Roşie, 14 
septembrie 1980, nr. 10.669, p.2; Horia Horşia, Buculei şi tema «fereastra», Arta, nr.1-2, 
1981, p.p.24,25, (inclusiv coperta I); Horia Medeleanu, Gândul sculptorului Mihai Buculei, 
Flacăra Roşie, 20 septembrie 1981, nr. 10.984, p.2; idem, Imnul lui Buculei, Flacăra Roşie, 
2 septembrie 1983, nr. 11.586, p.2; Piatră şi suflet anonim în Munţii Apuseni, Secolul 20, 
nr.1-3 (313-315)/1987, p.p.78-82; Marian Odangiu, Piatra, lumina şi taina (vezi şi 
următoarele în limba engleză pe aceeaşi temă: Buteni - Ansamblu sculptural Mihai 
Buculei), Probitas 2002, Supliment Multicultural editat de Centrul Euroregional pentru 
Democraţie, Timişoara, august 2002, nr.5.
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la Buteni, în judeţul Arad, 
pentru a admira opera 
fundamentală a sculptorului 
Mihai Buculei! Prin fapta 
creatoare a unui artist, un 
anumit loc a dobândit o 
aură de glorie”713.

Copleşit de amin
tiri, dar încă îndrăgostit de 
prezent, emblematicul, Ioan 
Motrea, continuă să adune 
dovezi despre logodna pă
mântului cu cerul714.

Wa.».•..

ffl’h •■ .^4®

im.;v... ••
■VJ

T$£g§n
Mihai Buculei: Fereastră către dorul Iancului. 

Buteni 1980 (Secolul 20, nr.1-3, 1987).

713 Horia Medeleanu, Culoare şi formă, Ed. Mirador, Arad, 1996, p.p.7,8.
714 Roxana Naiman, Corina Olariu, Păstrarea tradiţiei este încetinită de lipsa fondurilor, 
Observator (Arad), 10 decembrie 2002, nr. 1.575, p.5.
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Tronul uzurpat

Am privit întotdeauna eroarea ca pe o latură firească a fiinţei umane, 
mai ales atunci când a fost săvârşită cu pasiune şi metodă. Moderaţia nu 
exclude însă rigoarea precizărilor menite să apropie lucrurile de matca lor 
adevărată.

Din punct de vedere documentar localitatea Buteni îşi afirmă 
identitatea în anul 1334, când preotul „Petru din Buken a plătit doi groşi” 
reprezentanţilor înaltului Scaun Apostolic, relevând existenţa unui sat 
„Buken”, care facea parte din arhidiaconatul de Pâncota împreună cu 
vecinele sale: Şilindia, Agriş, Ineu; Almaş... (d.2). La marginea opusă a 
comitatului, funcţionarii papali înregistrează un sat cu nume identic, 
subordonat arhidiaconatului de Coleşer, sub influenţa căruia se aflau toate 
parohiile romano-catolice risipite în pusta Socodorului (d.l). Din păcate, 
autorii traducerii în limba română a Registrului dijmelor papale au 
considerat că, în ambele consemnări, este vorba despre una şi aceeaşi 
localitate (Buken-ul de lângă Socodor), în pofida evidenţelor care semnalau 
două identităţi rurale distincte şi independente. Nesocotirea contextului 
arhivistic, prizată instantaneu de majoritatea cercetătorilor, a deplasat prima 
atestare documentară a localităţii Buteni către înscrisurile din anul 1387, în 
care numele său nu era pomenit. Confuzia şi deruta intraseră pe uşa din faţă 
cu aroganţa învingătorului efemer. La picioarele tronului uzurpat adevărul 
aştepta încrezător clipa lui norocoasă.

După circa două sute de ani (1553) capitlul din Strigonium (azi 
oraşul Estergom, fost şi actual centru al catolicismului maghiar) emite un 
document referitor la proprietăţile familiei Losonczy, nominalizând printre 
altele şi cetatea Deznew (Dezna), pe al cărei domeniu se afla o localitate cu 
dublu statut administrativ: târgul (orăşelul) Beken şi satul Bucin, ortografiat 
Buchyn în cancelariile oficialilor medievali (d.10). întrucât, primilor călăreţi 
unguri, sosiţi pe Valea de Mijloc a Crişului Alb după anul 1200, numele 
cătunului (de origine latină ori slavă) nu le spunea prea multe, i-au zis în fel 
şi chip: Buken, Bekem, Beken, Bekeny, Bokony..., încercând să-l apropie 
oarecum de limba lor îndepărtată. Până la urmă l-au adoptat denumindu-şi 
locul pripăşirii cu ajutorul formelor corupte (Buken, Bekem, Beken...) ale 
autohtonului Bucin. Probabil că lucrurile ar fi rămas neschimbate (ungurii 
foloseau şi pe la 1900 tot vechiul Bokeny, însoţit de prefixul Koros = de 
Criş), dacă nu veneau austriecii (după 1700), pentru care, datorită absenţei 
particulei „ci” din limba germană, Bucin-ul a devenit Buttyin. De aici până 
la Buteni pasul ortografic a fost realizat pe nesimţite. Astăzi, denumirea 
iniţială mai pâlpâie doar în exprimarea localnicilor, atunci când pronunţă cu 
detaşare cronicărească: Bucieni, bucincean sau bucinceniţă.
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Prin urmare, teoria „butoaielor” şi a „meşterilor butinari” formulată 
de Somogyi Gyula în 1913 pentru a explica originea toponimului „Butyin” 
(c.109), iar mai recent (1996) consideraţiile doamnei Viorica Goicu, după 
care: „Denumirea localităţii Buteni are la origine antroponimul Buta, care 
potrivit atestărilor documentare are o vechime considerabilă (anul 1387)”715, 
completează şi continuă seria interpretărilor de suprafaţă. Tradiţia fără 
suport arhivistic, la care apelează autorul maghiar, nu poate să garanteze 
stabilitatea unor concluzii definitive, în timp ce ignorarea conţinutului 
documentar şi folosirea informaţiilor după bunul plac, aşa cum procedează 
cercetătoarea din Banat cu actele din anul 1387, (d.3; d.4; d.5), constituie o 
imprudenţă mult mai păgubitoare decât prima*.

Dincolo de litera documentului orice discuţie îşi pierde valoarea, 
transformându-se într-o simplă şuetă ispititoare şi reconfortantă, dar lipsită 
de consecinţe ştiinţifice.

715 Viorica Goicu, Nume de persoane din Ţara Zarandului, Ed. Amphora, Timişoara, 1996, 
p.p.105,106.

In documentele din anul 1387 sunt menţionate doar numele protagoniştilor actului 
filantropic (rege, membrii familiei beneficiare) şi ale cetăţilor dăruite: Desne şi Pankata. 
Numele satelor şi ale supuşilor, care dădeau formă şi conţinut acestei frumoase donaţii, sunt 
expediate în formula stereotipă şi vagă referitoare la „apartenenţele (domeniile) cetăţilor”. 
Cât despre „Buta , „Buteni” şi alte mult râvnite antroponime şi toponime, deocamdată nu le 
găsim decât la doamna Goicu, beneficiara unei fantezii deosebite.
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I. DOCUMENTE

d.l

<1332-1337>.
<Socotelile lui Iacob al lui Berengariu şi Raimund de Bonofato, strângătorii 

dijmelor pe şase ani din Regatul Ungariei>.

«1332. Socoteala oraşului şi a diecezei de Oradea».

<1333>. începe <socoteala> despre plata pe anul al doilea din arhidiaconatul de
Coleşer."

Deasemenea Avram preotul din satul Beliu a plătit douăzeci de groşi, drept dijme
pe anul al doilea.

Deasemenea Gheorghe preotul din satul Vădas a plătit douăzeci şi unu de groşi, 
drept dijme pe anul al doilea.

Deasemenea Toma preotul din satul Bethlemoysy a plătit nouă groşi, drept dijme
pe anul al doilea.

Deasemenea Laurenţiu preotul din satul Batăr a plătit cincisprezece groşi, drept 
dijme pe anul al doilea.

Deasemenea Gavril preotul din satul Giriş a plătit unsprezece groşi, drept dijme pe
anul al doilea.

Suma face nouă mărci şi douăzeci şi doi de groşi.
Deasemenea Petru preotul din satul Adea a plătit doisprezece groşi, drept dijme pe

anul al doilea.
Deasemenea Ioan preotul din satul Apateu a plătit doi groşi, drept dijme pe anul al 

Deasemenea Ioanca preotul din satul Gurba a plătit opt groşi, drept dijme pe anul 

Deasemenea Marcel preotul din satul Şomoşcheş a plătit şase groşi, drept dijme pe

doilea.

al doilea.

anul al doilea.
Deasemenea Pavel preotul din satul Tărcaia a plătit optsprezece groşi, drept dijme

pe anul al doilea.
Deasemenea Ladislau preotul din satul Gargad a plătit cincisprezece groşi, drept 

dijme pe anul al doilea.
Deasemenea Benedict preotul din satul Finiş a plătit treisprezece groşi, drept dijme

pe anul al doilea.
Deasemenea Ioan preotul din satul Ghiorac a plătit treisprezece groşi, drept dijme

pe anul al doilea.
Deasemenea Nicolae preotul din satul Varaskezev a plătit paisprezece groşi, drept 

dijme pe anul al doilea.
Deasemenea Andrei preotul din satul Hakyan a plătit opt groşi, drept dijme pe anul

al doilea.

ii

Cf. mai sus, n.6), p.56. Arhidiaconat care îşi trage numele de la satul - azi dispărut - Kuleshe sau Kulesher, 
Kuleser. Kulezer, de la vest de Salonta (reg. Oradea), unde azi se găseşte cătunul Coleşer, lângă pârâul cu acelaşi 
nume, afluent al Crişului Alb. Arhidiaconatul se întindea pe valea râurilor Crişul Negru şi Crişul Alb.
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Deasemenea Nicolae preotul din satul Chişineu a plătit şase groşi, drept dijme pe
anul al doilea.

Deasemenea Benedict preotul din <satul Mănăstirii> «Sfanţul Dionisie» a plătit 
şapte groşi, drept dijme pe anul al doilea.

Deasemenea Ştefan preotul din satul Tămand a plătit opt groşi, drept dijme pe anul
al doilea.

Deasemenea Mihail preotul din satul Gab a plătit trei groşi, drept dijme pe anul al
doilea.

Deasemenea Nicolae preotul din satul Niuektelek a plătit şase groşi, drept dijme pe
anul al doilea.

Deasemenea Nicolae preotul din satul Ciumeghiu a plătit şase groşi, drept dijme
pe anul al doilea.

Deasemenea Dominic preotul din satul Vodaz a plătit doi groşi, drept dijme pe
anul al doilea.

Deasemenea Nicolae preotul din satul Iermata a plătit şase groşi, drept dijme pe
anul al doilea.

Deasemenea Pavel preotul din satul Buzaseusi a plătit şase groşi, drept dijme pe
anul al doilea.

Deasemenea Ştefan preotul din satul Buken4 a plătit cinci groşi, drept dijme pe
anul al doilea.

Deasemenea Petru preotul din satul Thamaz a plătit patru groşi, drept dijme pe
anul al doilea.

Deasemenea Chepan preotul din satul Mişca a plătit şase groşi, drept dijme pe anul
al doilea.

Deasemenea Lucaciu preotul din satul Coleşer şi Ştefan soţul său, au plătit treizeci 
şi cinci de groşi, drept dijme pe anul al doilea.

Deasemenea Petru preotul din satul Zigiedi a plătit nouăsprezece groşi, drept 
dijme pe anul al doilea.

Deasemenea Petru preotul din satul Gula a plătit douăzeci de groşi, drept dijme pe
anul al doilea.

Deasemenea Mihail preotul din satul Vasari a plătit nouăsprezece groşi, drept 
dijme pe anul al doilea.

Deasemenea Nicolae preotul din satul Garak a plătit cinci groşi, drept dijme pe
anul al doilea.

Deasemenea Martin preotul din satul Kut a plătit şapte groşi, drept dijme pe anul
al doilea.

Deasemenea Ioan preotul din satul Boiu a plătit opt groşi, drept dijme pe anul al
doilea.

Deasemenea Benedict preotul din satul Tămaşda a plătit douăzeci de groşi, drept 
dijme pe anul al doilea.

Deasemenea Ştefan preotul din satul Barmod a plătit trei groşi, drept dijme pe anul
al doilea.

Deasemenea Ştefan preotul din satul Arpad a plătit nouă groşi, drept dijme pe anul
al doilea.

Deasemenea Nicolae preotul din satul Zerind a plătit şapte groşi, drept dijme pe
anul al doilea.

4 Azi sat dispărut în raionul Criş (rcg. Arad).
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Deasemenea Pavel preotul din satul Gând a plătit treisprezece groşi, drept dijme pe
anul al doilea.

Documente privind istoria României, veacul XIV, C. Transilvania, 
voi.III (1331-1340), Ed. Academiei R.P.R., 1954, p.p.41,58-61, 
document nr.56.

d.2

<1332-1335. Dieceza de Agria>.

...<1334>. Deasemenea <plata dintâi din> arhidiaconatul de Pâncota.7

Mai întâi Ioan din Meger a plătit cinci groşi.
Deasemenea Ioan din Pilul a plătit trei groşi.
Deasemenea Petru din Tot a plătit cinci groşi.
Deasemenea Mihail din Şicula a plătit cinci groşi; este vicearhidiacon. 
Deasemenea Ioan din Agriş a plătit patru groşi.
Deasemenea Petru din Buken13 a plătit doi groşi.
Deasemenea Ioan din Şilindia a plătit trei groşi.
Deasemenea Ioan din Foydes a plătit cinci groşi.
Deasemenea Dominic din Almaş a plătit trei groşi. /
Deasemenea Andrei din Galşa a plătit cinci groşi, j 
Deasemenea Pavel din Musca a plătit şase groşi.
Suma face patru mărci Jară nouă groşi.
Deasemenea Nicolae din Iermata a plătit cinci groşi.
Deasemenea Nicolae din Socodor a plătit trei groşi,
Deasemenea Pavel din Zilas a plătit trei groşi. J 
Deasemenea Petru din Nădab a plătit cinci groşi, j 
Deasemenea Petru din Pecher a plătit patru groşi, j 
Deasemenea Nicolae din Pâncota a plătit şapte groşi.
Deasemenea Mihail din Moruch a plătit trei groş^.
Deasemenea Avram din Ineu a plătit cinci groşi.1'

...<1334. Plata întâi>. De luat seama că magistrul Sixt <arhidiaconul> de Pâncota 
a dat şi a plătit pentru preoţii din acelaşi <loc> trei mărci de Buda şi zece pense în dinari 
mici, pe care domnul prepozit le-a dus domnului Iacob la Vişegrad.

Documente privind istoria României, veacul XIV, C. Transilvania, 
vol.III (1331-1340), Ed. Academiei R.P.R., 1954, p.p.248-250, 
document nr.56.

7 Pankata, cf. mai sus n.l 1), p.248. Pancata, arhidiaconat care cuprindea în primul rând comit. Zarand şi o parte 
din comit. Bekes (R.P. Ungară), corespunzând unei părţi din reg. Arad (din raioanele Arad, Criş, Ineu şi 
Gurahonţ). Registrul de socoteli pe «trei ani » (1333-1335) al diecezei de Agria, în care se cuprind şi 
menţiunile ce urmează din arhidiaconatele de Maramureş şi de Pâncota, a fost întocmit de magistrii Ioan al lui 
Vitus şi Ioan al lui Dominic de la episcopia de Agria. (Mon. Vat. Hung., seria I, vol.I, p.316).
13 Sat dispărut aproape de Socodor în raionul Criş.
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d.3

Gomnecz, 11 februarie 1387

Noi, Sigismundus, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu rege al Ungariei etc. [...] dăm 
magnificului bărbat, stăpânului Ladizlaus, ban al Severinului, iubitul nostru fidel, fiul lui 
Stephani de Losonch şi stăpânului Stephani, fratele celui dintâi, de asemenea ban al 
Severinului [...] cetatea noastră regală Desne, din comitatul Sarand [...] şi cetatea noastră 
Pankata [...] stăpânul Ladislai [...] primeşte cetatea Desne cu toate satele sale, impozitele 
şi celelalte apartenenţe şi utilităţi [...]. Dat în cetatea Gomnech, ziua 11, luna februarie, 
anul Domnului una mie trei sute optzeci şi şapte.Ş

Okleveltar..., vol.I (1214-1457), Budapesta, 1908, p.p.387,388, 
document nr.CCLXXIX.

d.4

Buda, 2 iunie 1387

Noi, Sigismundus, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu rege al Ungariei, Dalmaţiei, 
Croaţiei etc. [...] dăm bărbaţilor, magnificilor stăpâni Ladizlao şi Stephano, bani ai 
Severinului şi lui Alberto, fiii fidelului nostru Stephani de Lossonch [...] cetăţile noastre 
regale Pankata şi Dezna proclamate şi situate în comitatul Zarand, cu toate avantajele lor, 
cu satele, districtele, cu dreptul de judecată, cu tot pământul, impozitele, pajiştile, viile, 
pădurile, dumbrăvile, apele, cu toate foloasele ce decurg din acestea, iazurile, morile cu 
avantajele ce revin din acestea [...]. Dat în Budae, ziua 2, luna iunie, anul Domnului una 
mie trei sute optzeci şi şapte.

Okleveltar..., vol.I (1214-1457), p.p.389-395, document nr.CCLXXXI.

d.5

Buda, 2 iulie 1387

Noi, Sigismundus, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu rege al Ungariei, Dalmaţiei, 
Croaţiei etc. [...] dăm bărbaţilor, magnificilor stăpâni Ladizlao şi Stephano, bani ai 
Severinului şi lui Alberto, fiii fidelului nostru Stephani de Lossonch [...] cetăţile noastre 
regale Dezna şi Pankatha proclamate şi situate în comitatul Zarand, cu toate satele lor, 
ţinuturile, cu dreptul de judecată, impozitele, morile şi iazurile şi în general cu toate 
avantajele şi importanţa lor [...]. Dat în Budae, ziua 2, luna iulie, anul Domnului una mie 
trei sute optzeci şi şapte.

Okleveltar..., vol.I (1214-1457), p.p.395,396, document nr.CCLXXXII.
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d.6

Cenad, 24 aprilie 1498

în faţa capelanului din Cenad, corniţele suprem al comitatului Zarand, Somi Jozsa, 
localităţile numite „Bewkewn, Apa şi Lonya”, pe care le primise ca zălog de la Târczay 
Jânostol, pe care, la rândul său, le dăduse ca zălog defunctul Losonczy Lâszlo, le dă ca 
zălog lui Berekszoi Hagymâs Miklosnak, pentru 750 forinţi de aur ungureşti.

Dat în sărbătoarea Sfântului Gheorghe, anul Domnului una mie patru sute
nouăzeci şi opt.

Originalul, scris pe hârtie, are pe verso imprimată în ceară ştampila, vizibilă doar 
parţial şi se găseşte la Arhivele Naţionale Maghiare sub numărul M.O.D.L. 20.675.

Oklevdltar..., vol.II (1458-1526), Budapest 1928, p.349, document 
nr.CCLXXXIll.

d.7

Budae, sărbătoarea Sf. Apostol Andrei, 1519

Noi, Ludovicus, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu rege al Ungariei etc. [...] aprobăm 
împărţirea domeniului cetăţii Vilăgos de către cei doi fii ai lui Andreas de Bâthor, palatinul 
Stephânus de Bâthor şi Andreas de Bâthor, banul Belgradului, cu Stephanum de Rozgon 
[...] şi anunţăm oficial că domeniul cuprinde cetatea Vilâgos, în totalitate cu târgurile Siri, 
Galsa, Kâpolna şi Keresbânya, de asemenea satele Also-Aranyâg, Medves-Aranyâg, Zekâs, 
Aranyos, Felso-Aranyâg, Chetujâs, Felso-Kalodva, Diszno-Kalodva, Unyâs-Kalodva, 
Magyar-Kalodva, Kis-Kalodva, Ziliâch, Zersor, Kis-Kâpolna, Nagy-Kâpolna, Brosth, 
Csirest, Zoldes, Buchava, Solymos, Panfalva, Lonksora, Buchonicza, Madarsok, 
Hennyâdfalva, Dinyefalva, Zoad, Dupansoly, Karsafalva, Felseorekâs, Manafalva, Also- 
rekâs, Fereche, Oroszlânfalva, Musthafalva, Bonczefalva, Fonâcz, Kakaro, Resztoka, 
Fyszteteo, Lonka, Dupaples, Bandafalva, Drakulafalva, Bothyanfalva, Bogyefalva, Potizka, 
Kis-Almâs, Nagy-Almâs, Plab, Bald, Gurahoncz, Honczisor, Jatrehonczur, Pokolfalva, 
Moszokafalva, Balâsfalva, Kis-Zeodes, Kurtyânfalva, Nâdfalva, Iltye, Zarafalva, Kojân, 
Bazarabicza, Puclen, Felso-Nâcza, Kozep-Nâcza, Brothuna, Felso-Bathana, Kozep 
Bathana, Themovicza, Oroszfalva, Dobrocz, Lavocz, Kyulest, Thomesth, Nagy-Patak, 
Baldvoye, Pycluhia, Mihâlyken, Blesen, Nagy-Ribicze, Kis-Ribicze, Pochynan, Byunkul, 
Buda, Lonkoy, Hoszsziipatak, Thomnatek, Vaka, Valabrath, Zeropha, Grohot, Bulgzeset, 
Buches, Ztanyfa, Dupapyatra, Bukeres, Kâposztâs, Negoya, Kis-bânya, Kurmynde, Kis- 
Konyân, Herczegfalva, Freczhya, Kelemenfalva, Karachonfalva, Pesthera, Valysova, 
Pyeka, Also-Czebe, Felso-Czebe şi pusta Kazmyr şi părţi din satele Zent-Mârton, Nadab, 
Gyarmath, Feldhyd şi Kezy la fel pustele Homad, Veresegyhâz şi Kurteghâz proclamate în 
comitatul Zarand [...]. Dat în Budae, în sărbătoarea Sf. Apostol Andrei, anul Domnului 
1519. [...].

Fâbiân Gâbor, Arad vârmegye leirâsa, vol.I, Budân, 1835, p.p.220, 
221, anexa N.

250

JL.



d.8

Urbariul dical efectuat în anul 1549 în districtele comitatelor Bekes, Zarând, 
Orodiensis, Chiongradiensis, Zolnok-ul de Mijloc

Comitatul Zarand

Apartenenţele cetăţii Dezny

Felseow Iozas
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 4, fl. 4/40;

Mezews
Pustiu;

Borlyk
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Kys Zarand
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Kraykowa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Dobrowicha
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Fenews
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Fewlsew Korokna
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 3, fl. 3/30;

Thekeres
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 2, fl. 2/20;

Rewekes
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Dwlchin
Pustiu. Stăpânit de văduva Losonczy;

Nagh Patkah
Pustiu. Stăpânit de văduva Losonczy;

Gosd
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 2, fl. 2/20;

Also Iozas
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 2, fl. 2/20;
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Zelcstice
Pustiu. Stăpânit de văduva Losonczy;

Nagh Zarnord
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fi. 1/10;

Awaskel
Pustiu. Stăpânit de văduva Losonczy;

Kis Desny
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fi. 1/10;

Wyfalau
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Nagy Nagra
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 2, fl. 2/20;

Laaz
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Danchfalwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Farakertes
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Nadalbafalwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 3, fl. 3/30;

Zerenfalwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Balychafalwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Zterkanfalwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Deakfalwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 2, fl. 2/20;

Ignafalwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Kossa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Zernafalwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 2, fl. 2/20;
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Fewlsew Kertes
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fi. 1/10;

Zelestice
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

' ^
Bewlchin falwa

Pustiu. Stăpânit de văduva Losonczy;

Woyka falwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Zombrwl
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Prodan falwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Zwzan falwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Wesse falwa
Pustiu. Stăpânit de văduva Losonczy;

Fewlsw Zelestice
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Zlatina
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 2, fl. 2/20;

Also falw
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 2, fl. 2/20;

Also Menied
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Fewlsew Menied
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Rona
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Hoit Kertes
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 2, fl. 2/20;

Nagy Dezny
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Sebeş
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 3, fl. 3/30;
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Bewken
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 3, fl. 3/30;

Baynok falwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Lonia
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 3, fl. 3/30;

Felsew Kewed
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Kis Kewed
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Agaz
Pustiu. Stăpânit de văduva Losonczy;

Cherhowa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Korna falwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Hodos
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Felsew Barcia
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Cyzar Kertes
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Mihola Kertes
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Kapalnas Kertes
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 2, fl. 2/20;

Waidafalva
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10;

Lupsa falwa
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1, fl. 1/10.

A.S.A., fond personal Mârki Sândor, Diplomatarium Aradiense, mss., 
dosar nr.1-2, fasc.2, f.273-276.

254

ă k



d.9

Pataviae, iulie 1552

Noi, Ferdinandus al treilea, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu împărat al Germaniei, 
Ungariei, Boemiei, Dalmaţiei, Croaţiei, Slavoniei, etc. [...] confirmăm dreptul de moştenire 
a bunurilor fidelului nostru, magnificul Stephani de Lossonczy, comite al Timişului, de 
către fiicele sale Frusina şi Anna, precum şi de către nepoatele sale, Clara şi Dorothea, 
fiicele fratelui său, magnificul Antony de Lossonczy, în cazul că dispare ramura 
bărbătească a familiei [...]. Aceste bunuri cuprind [...] la fel târgul Sebeş în totalitate, cu 
apartenenţele Thotvideke şi Bekem situate în Zarand [...]. Dat în Pataviae, luna iulie, anul 
Domnului una mie cinci sute cincizeci şi doi [...].

M.O.L.B., fasc. 566, nr.38.

d.10 ■

Strigonium, 1553

Noi, capitlul din Strigonium [...] înscriem pe numele fetelor magnificului Stephani 
de Lossoncz, Frusina şi Anna, precum şi pe cel al nepoatelor sale, Clara şi Dorothea, 
bunurile de mai jos, în cazul că descendenţa de parte bărbătească a familiei s-ar întrerupe 
[...] cetatea noastră Deznew din comitatul Zarand cu; Deznew, Zlathjma, Kysnagra, Ronak, 
Alsoffalu, Also Menyed, Felso Menyed, la fel târgul Sebeş, Baynok ffalva, la fel târgul 
Beken, Lonya, Gosd, Thekeres, Beryndew, Kochyoba, Rewekes, Borlyk, Thellyws, Kys 
Zamord, Kraykowa, Dombravycza, Felso Korothna, Myzes, Fenes, Kys Fenes, 
Naghpathak, Buch>m, Felso Iozas, Also Iozas, Kykchye, pusta Kys Deznew, Keth Deznew, 
Plokochya, Nagh Zamord, Zellesthycze, Avashel, Zerren, Zombrad, Brusthok, Poenycza, 
Saara, Deakfalva, Zamaffalva, Thopazza, Naghrossa, Prazsaffalva, Bethenffalva, 
Agnaffalva, Thewr, Zellesthye, Felso Kertews, Voykaffalva, Kewzoros, pusta Zozaas, 
Vrathyk Negra, Nadalbaffalva, Danchffalva, Baraffalva, Balyczaffalva, Farakeathes, 
Uyfalu, Alsoboglyos, Ztarkanffalva, Thopesycza, Laaz, Zallagffalva, Kys Rohssa, 
Holthkerews, Also Ray, Zellestlie, Also Zekas, Felso Zekas, Thulnykffalva, Zkradyna, 
Zuzzanffalva, Prodanffalva, Vesaffalva, Also Koruthna, Felso Ray, Dombeghaz, pusta 
castelului Zenthdyenesi [...]. Cetatea şi târgul Pankotha cu: Zewles, Rokzyn, Czygenffalva, 
Banvasfany, Magyar Dud, Mezlew Dud, Septhely, Sanctushaza, Abad, Thomany, 
Banhalwa, Flewkben,Rekopanczy, Raror, la fel Castellum Vasarhely în comitatul 
Csanadban [...]. Cetatea şi târgul Ienew cu; Aldoffalva, Hodostho, Agaz, Gozthylaffalva, 
Zaldobos, Boglyos, Monyoros, Felseo Keved, Kis Keved, Pap Keved, Dragan Keved, 
Lupsaffalva, Also Bareza, Thywsffalu, Raks Zegh, Konyaffalva, Kakaczanffalva, 
Zwnycoghffalva, Vaydaffalva,Vershycz, Hodos, Kevedkapolnas, Thewlfyes Hodos, 
Klecsizva, Komasffalva, Felso Bareza, Also Kethes, Mezlew Kethes, Zapodya, Thoplycza, 
Bakolzegh, Kenderatho,Wyarkos, Monyoros, Arkosthew, Uyffalu, Nagy Nevegy, Kys 
Nevegy, Gyarak, Apa, Pentheklaka, Arok, Rokzjm, Monosthor, Zenas, Czyermely, 
Czyokas, Sarlaka, Zenegeths, Gyarinath [...]. Anul Domnului una mie cinci sute cincizeci 
şi trei [...].

M.O.L.B., fasc.397, nr.31.
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d.ll

Registrul subsidiilor secunde încasate în anul Domnului 1561 din comitatele Zarând, 
Bekes, Csanad, Szolnok-ul exterior, Csongrad, Orod

Comitatul Zarand

Apartenenţele cetăţii Ieneo 

TârgulIeneo
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 38. Administratorul Balthasar Horvath a încasat fl. 
5/73.
[...]

Apa
La fel, porţi 4, fl. 4/40.
[...]

Bewken (Cserkeny, Berkeny)
La fel, porţi 4. Balthasar Horvath a încasat fl. 4/40.
[...]

Lonya
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 4. Balthasar Horvath a încasat fl. 4/40.

Felseo Keoved
La fel, porţi 2. Balthasar Horvath a încasat fl. 1/10, restanţă 1/10.

Kis Keoved 
La fel, porţi 1, fl. 1/10.

Agaz
La fel, porţi 1, fl. 1/7. Eşalonat, den. 3.

Klechova
La fel.

Kornafalva 
La fel, porţi 1, fl. 1/10.

Hodoss
La fel.

Felseo Bersza
La fel, porţi 2, fl. 2/16. Eşalonat, den. 4. 

Chizarkertes
La fel, porţi 1. Balthasar Horvath a încasat fl. 1/10.
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Also Bersza
La fel, porţi 2, fl. 2/16. Eşalonat, den. 4.

Myhaly Kertes
La fel. Pustiu.
[...]

Apartenenţele cetăţii Desny

Nagh Dezny
Stăpânit de văduva Losonczy, porţi 1.

Felseo Ioszas 
La fel, porţi 2, fl. 2/20.

Meszes
La fel.

Bornyk
La fel, porţi 1, fl. 1/10.

Kyszamord 
La fel, porţi 2, fl. 2/20.

Kraykova
La fel, porţi 2, fl. 2/20.

Dombravicza 
La fel, porţi 1, fl. 1/10.

Fenes
La fel.

Felseo Korothna
La fel, porţi 3, fl. 3/30.

Tekeres 
La fel, porţi 2.

Revekes
La fel, porţi 1, fl. 1/10.

Dulchin
La fel. Pustiu.

Nagh Patak
La fel.

Topaazfalva 
La fel, porţi 1, fl. 1/10.
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Goosd
La fel, porţi 3.

Also Ioszas 
La fel, porţi 2, fl. 2/20.

Felseo Zclestye
La fel.

Avasel
La fel.

Nagh Zamord
La fel, porţi 2.

Kis Dezny
La fel, porţi 1, fl. 1/10.

Uyfalo
La fel.

Nagh Nagra
La fel, porţi 3.

Nagh Laaz 
La fel, porţi 2, fl. 2/16.

Kis Lastyor
La fel.

Danchfalva
La fel.

Farakertes
La fel.

Nadalbafalva
La fel, porţi 3.

Szerenyfalva 
La fel, porţi 1, fl. 1/10.

Balyczafalva
La fel.

Ztarkanfalva
La fel, porţi 2.

Deakfalva
La fel, porţi 2, fl. 2/20.
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Ignafalva 
La fel, porţi 1.

Rossiafalva 
La fel, porţi 1, fi. 1/10.

Zernafalva
La fel, porţi 2, fl. 2/20.

Feolseo Kertes
La fel, porţi 1.

Also Zelestye
La fel, porţi 1.

Beolchinfalva
La fel. Pustiu.

Voykafalva
La fel.

Zombrul
La fel, porţi 1, fl. 1/10.

Prodanfalva
La fel.

Szvszanfalva
La fel.

Holthkeoreos
La fel. Balthasar Horvath a încasat fl. 2/20.

Vesefalva
La fel.

Berendely
La fel, porţi 1.

Szalasenfalva
La fel, porţi 1.

Zlatyna
La fel.

Alsofalv
La fel, porţi 3. Balthasar Horvath a încasat fl. 1/10. Eşalonat, fl. 2/20. 

Also Menyed
La fel, porţi 2. Balthasar Horvath a încasat fl. 2/20.
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Fclseo Menyed
La fel, porţi 1. Balthasar Horvath a încasat fl. 1/10.

Rona
La fel, porţi 1. Balthasar Horvath a încasat fl. 1/10.

Sebeş
La fel, porţi 7. Mihi a dat fl. 4/40. Balthasar Horvath a încasat fl. 3/30.

Baynokfalva 
La fel, porţi 1, fl. 1/10.

Prasafalva
La fel, porţi 1.

Chyokas
Stăpânit de Ignacy Vayda.

A.S.A., fond personal Mârki Sândor, Diplomatarium Aradiense, mss., 
dosar nr. 1-2, fasc. 2, f.306-308, 321-324; Colecţia de documente Dr. 
Octavian Lupaş, dosar nr.32, f.41-45, -mss. Ştefan Tzutz; cf. Făbiân 
Gâbor, op.cit., p.27 şi urm.; Kozma Pâl, Zarând Vârmegyc, foldirati, 
statistikai es Tdrteneti Leirasa. Kolozsvârtt, 1848, p. 12 şi urm.

d.l 2

1572: plângerea ţăranilor din ţinutul Crişului Alb

Curbaţi tot mai mult sub greutatea nevoilor ce-i apasă, ne mai putând răspunde 
biciului prin acte de eroism zadarnic şi fără răsunet, în desnădejde aceşti „robi săraci şi 
nenorociţi” din ţinutul Crişului Alb „cu umilinţă se roagă” marelui Vizir Mehemed, „să le 
asculte cuvântul şi vaetele de durere şi să le facă dreptate”. Este strigătul de revoltă a 
iobagilor din ţinutul sangeacului, a căror linişte este sguduită de necontenite jafuri şi 
pustiiri, ce se abat asupra lor din partea răuvoitorilor stăpânirii. Satele sunt aprinse, pe 
oamenii săraci îi iau robi, îi ard şi îi schingiuiesc, încât din pricina aceasta multe sate au 
dispărut, iar puţinii locuitori, cari au rămas neputincioşi, au devenit muritori de foame, 
pribegi ascunşi prin păduri. Ziua şi noaptea duşmanul în casele lor doarme, bea şi mănâncă. 
Dacă marele Vizir nu se va îndupleca să dea ordine de supraveghere mai atentă, va pieri 
întreg ţinutul Desnei, jefuit de nobila văduvă Bebek, care îi istoveşte prin munci 
nelegitimate. Toată această nobilime nelegiuită din ţinutul Somoşcheşului, Ineului, Beliului, 
Desnei, Ciuciului, etc., e în legătură cu „lotrii codrilor”, cari zi şi noapte fac prăpăd în 
populaţia supusă Sublimei Porţi; fără ca spahii să poată interveni. Şi ei preferă să-şi apere 
pielea, şi când intervin îi mai măcelăresc şi ei, cum s’a întâmplat la Lipova. Plângerea 
desnădăjduită o trimit prin Nicolae Bălaj din părţile „Vârfurilor”, care va şti să adeverească 
toate cele scrise de ei, „robi săraci şi năpăstuiţi de toţi, sortiţi pieirii”.

Cornelia Bodca, Cetatea Desnei, Hotarul, nr.3, 1937, p.89.
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d.13

în 1574, sub numele de Bokony, satul este proprietatea begului Kurt. (Balay:
Adalekaly 205).

A.S.A., fond personal Mârki Sândor, Aradvârmcgyc hclysegncvtâra, 
mss., dosar nr.9-11, fasc.9, f.299.

d.14

Alba lulia, 24 aprilie 1597

Noi, Sigismundus, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu principe al Transilvaniei etc. 
[...] dăm fidelului şi merituosului, magnificului stăpân Casparis Komis de Ruszka, comite 
al comitatului Maramureş [...] în totalitate cetatea Deszni din comitatul Zarand şi, de 
asemenea, în totalitate şi în întregime satele Zuzanion, Nadolbeszt, Felso-Menyed, Fârest, 
Vezezt, Nyagrak, Balichen, Prasafalva, Also-Menyed, Ignest, Bellichenesd, Prodanest, 
Zlatina, Danchfalva, Moynyazak, Ronah, Nagy-Deszni, târgul Sebeş, Bajnakfalva, Goosd, 
Bekeny, Lonya, Ujfalu, Deâkfalva, Zemeszt, Kochioba, Prengits, Sterkâny, Renekes, 
Tekeres, Laschior, Boringh, Rohya, Kopaczni, Zymbmly, Felso-Zilistch, Dulchin, 
Burusteres, Jozâs, Valyamâr, Holtt, Dombravitza, Zamarzel, Krajkovan, Fenes, Also- 
Zelistizek, Also-Zekâs, Mezes şi în totalitate şi în întregime părţi din satele Zelisteh, Also- 
Falu şi Felso-Korolna proclamate, de asemenea în totalitate şi în întregime pustele 
Choresd, Turuk, Topaza, Eszkradina, Felso-Kertesz, Felso-Zekâs şi Ravecz proclamate, 
din acelaşi comitat Zarand [■••]• Dat în oraşul nostru Alba lulia, ziua 24, luna aprilie, anul 
Domnului 1597. [...].

Fâbiân Gâbor.op.cit., vol.I, p.p.223-226, anexa P.

d.15

Kâroly-Fehervâri (Alba-Iulia), 1609

Sunt trecute în mod autentic pe numele magnificului Stephani Toldy de Szalonta, 
domeniul cetăţii şi târgului Boros-Jeno şi satele Vadâsz, Nagy şi Kis Nytived, Gela, Roksi, 
Arok, Arkosto, Monyoros, Ujârkos, Monostor, şi pusta Sz.Denes, de asemenea porţiuni din 
satele Foldes, Vâri, Telek, Kolts, Dud, Sebeş, Bokeny, Ujfalu, Gross, Szelestye, Koszond, 
Csott, Felso-Maxin, Barda, Brusztur, Szlatina, Tekeres, Csiger, Borzova, Felso-Menes, 
Zerb, Ples, Zoldes, Guranucz, Almâs, Plop, Almâsd, Bungyesty, Ferecz, Muresd, 
Temiczesd, Madârzesd, Solymos, Zaturu, Also-Zekâs, Honczisur, Bunczesd, Mustesd, 
Funâcz, Kâpolna, Kâpolnicza, Felso-Zekâs, existente în comitatul Zarand. Scrisă în 1609 la 
stăruinţa stăpânei Clarae Bânfy şi a lui Georgii Toldy. Cista 2, fol.2, nr.2.

Fâbiân Gâbor, op.cit., vol.I, p.p.84,85, nota u.
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d.16

Alba Iulia, 26 august 1619

Noi, Gabriel, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu principe al Transilvaniei etc. [•••] 
dăm iubitului nostru minunat şi magnific, Marcu Cercel Voievod fostul domn al Moldovei 
[...] în totalitate şi în întregime cetatea noastră Deszni, împreună cu târgul subiacent 
Deszny, proclamate şi, de asemenea, în totalitate şi în întregime satele: Sebess, Bekeny, 
Deszni, Zlatina, Nyagra, Nadalbest, Felseo Menied, Also Menied, Bohany, Donczen, 
Prazest, Belczenest, Berendir, Leszcor, Roszya, Deakfalva, Dumbrewicza, Moneassa, 
Prodowest, Koczioba, Prona, Zimbur, Brusturczk şi porţiuni din satele Nagy Lââz şi 
Silisztie din comitatul Zarand [...]. Dat în oraşul nostru Alba Iulia, ziua 26, luna august, 
anul Domnului una mie şase sute nouăsprezece. [...].

Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei 
şi Ţării Româneşti, voi.IX (1614-1636), Bucureşti, 1937, p.p.203,204, 
document nr.164.

d.17

Keovarjensie, 1 noiembrie 1633

Noi, Georgius Rakoci, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu principe al Transilvaniei 
etc.[...] dăm minunatului şi magnificului stăpân, Sigismundum Komis de Ruszka comite 
suprem al Zarandului [...] în totalitate şi în întregime cetatea Deszny şi satele Nagi Deszny, 
Szlatina, Nadalbest, Produnest, Felseo Menyed, Also Menyed, Beolekenyest, Bohâny, 
Vesest, Nyâgra, Farest, Ignest, Danchiaffalva, Prasaffalva, Rona,Monyaza, Bajnokffalva, 
Sebeş, Beokeny, Goosd, Brusturesd, Zimbrul, Szeleste, Dulchyen, Szelestichia, Valjamar, 
Iozas, Fenes, Holth, Meszes, Felseo Korotna, Dumbravicza, Krajkova, Deâkffalva, 
Zemyest, Berende, Sztarkanj, Roşia, Tekeres, Laschyor, Szuszan şi Szamarchiel, la fel 
porţiuni din satele Szelestey şi Laz, de asemenea puste, la fel în întregime satele Uyfalu, 
Kochioba, Topaza, Felseo Szekas, Balichie şi Baglyos, toate existente în comitatul Zarand 
[...]. Dat în cetatea noastră Keovarjensie, ziua 1, luna noiembrie, anul Domnului una mie 
şase sute treizeci şi trei.

A.S.A., fond personal Mârki Sândor, Diplomatarium Aradiense, mss., 
fasc. 3, f.69,70.

d.18

Deja în anul 1633, Gheorghe Racoczy I aminteşte de sangeacul cetăţii Vilâgos 
(Şiria) şi, potrivit unei liste din anul 1645, foarte probabil că următoarele aşezări aparţineau 
acestuia: Lepeskalocsa, Bokony, Szlatina, Nyagra, Bohâny, Nadalbest, Dancsafalva, Also şi 
Felsomenyed, Bolcsenest, Gosd, Bajnokfalva, Tekeres, Sebeş, Dumbrov.cza, Ignest, Laz, 
Săra (Sâros ?), Szuszan, Felsokorotna, Joszâs, Prasafalva, Deakfalva, Zemczel, Rossia, 
Agya, Talpas, Totfalu, Barakony, Taman, Rokszin şi Feltot.

Lukinich Imre, Erdely teruleti vâltozâsai a t6rdk koditas korâban 
(1541-1711), Budapest, 1918, p.354.I
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d.19

Plângerea satului Bucin din anul 1645

Stăpânul dintâi al Butenilor a fost begul Mehmet din Gyula, iar tributul lor a fost 
60 florini şi 60 pinte de unt şi 2 vaci. Vândut satul pe bani unui turc, Halin, tot din Gyula, 
le-a ridicat tributul la 80 florini. Acesta l-a vândut lui Kara Hassun din Lipova, care l-a 
ridicat la 120 florini şi 100 pinte de unt. Şi cum n-au vrut să dea, a venit cu pradă asupra 
lor, când le-a dus nu mai puţine de 33 de iepe şi una-alta care acolo au rămas. în opt sau 
nouă ani a luat de la juzi şi de la sat gloabe de 378 florini peste tribut. Satul însuşi a stat 
pustiu aproape un an.

D. Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea, Ed. 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, vol.I, Bucureşti, 1986, p.564.

d.20

Tabel urbarial - satul Buttyin. Anul 1715

Arături în 
cubuli de 

Pojon

Defrişări în 
cubuli de 

Pojon

Nr. Fâneţe în 
zile coasă

Vii în 
zile sapăNumele şi prenumelecrt.

1 2 3 4 5 6
Iobagi (coloni)

1 Jude:Kolossa Mihok 6 7
2 Jurat: Brola Togier 24 4

13 Preva Mihaly 14-r 52

•f4 Zimbrany Togier 3

1154-5 Motra Petrul 62

46 Borla Togier 5

67 Zimbrany Ianos 20
8 Lazing Marian 6 7

19 14-r 5Zonka Demian 2

9-
2

410 Brenda Mihok

411 11Ollar Ianos
114-r 512 Braiz Gyurcs
2
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1 2 63 54
113 Simbra Ianos 84 42

14 Lusztra Mihok 14 4
15 Librucsa Ianos 14 5
16 Krissan Flori 20 6
17 Farkas Ianos 12 5

118 Tamps Torna 13- 42
19 LukacsIanos 13 7

120 Petrinki Medri 134 62
21 Gurban Ursz 11 2
22 Musta Tamas 2 2

6i23 Simon Vaszika 4
2

3l24 Hocsa Ursz 22
25 Fanacs Kracsun 3 1

Inquilini (jeleri)
26 Burza Pasch 1

Lupi Petru27 1 1
28 Erdellan Vaszil 1
29 Csismas Avraham 1 1
30 Erdellan Mihaly 1

Summa 291 110

în acest sat nu există nici o împărţire a câmpurilor însă, în cea mai mare parte, 
pământurile sunt însămânţate în fiecare an, atât primăvara cât şi toamna.

Pământurile sunt destul de fertile, întrucât un cubul însămânţat produce 6.
Au faneţe bune şi lan de calitate medie. După o socoteală comună şi păşunile 

dintre păduri sunt suficiente.
Pădurea pentru foc şi uzul edificiilor, de asemenea, este suficientă. Ghindăritul 

este permis numai după achitarea taxei de 4 creiţari.
Moara este impozitată cu 24 florini.

M.O.L.B., Conscriptio, 1715, f.38-39.
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d.21

Tabel urbarial - satul Grosz. Anul 1715

Arături în 
cubuli de 

Pojon

Defrişări 
în cubuli 
de Pojon

Fâneţe în 
zile coasă

Vii în 
zile sapă

Nr. Numele şi prenumelecrt.

61 2 3 4 5
Iobagi (coloni)
Perva Simion 4 61

2 Perva Mihok 3 4
33 Perva Blus 4
10 14Summa

M.O.L.B., Conscriptio, 1715, f.38.

d.22

Tabel urbarial - satul Barda. Anul 1715

Arături în 
cubuli de 

Pojon

Defrişări 
în cubuli 
de Pojon

Vii în 
zile sapă

Fâneţe în 
zile coasă

Nr. Numele şi prenumelecrt.

653 421
Iobagi (coloni)

3i 4Jude: Cenţi Igna1
2

222 Mazinan Tamas
463 Russu Demian

1 27-Daro Petrul4
2

1214Summa

Conscriptio, 1715, f.38.

d.23

Tabel urbarial - satul Butyin. Anul 1720

Arături în 
cubuli de 

Pojon

Defrişări 
în cubuli 
de Pojon

Fâneţe în 
zile coasă

Vii în 
zile sapă

Nr. Numele şi prenumelecrt.
5 64321

Iobagi (coloni)
1 26-Zembran Ianos1 2
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1 2 3 4 5 6
12 Farkas Ianos 124- 42
13 Simon Ianos 10- 32
14 Tripas Mark 104- 32
15 Burlya Togyer 10-*- 42

16 Gurban Ursz 104- 32
17 Lusztra Mihok 12-*- 42

18 Horgas Gyurgy 12 — 17
19 Mihucz Ioan 12 — 102
110 Zembran Simon 12 — 52

11 Csismas Abraham 7 212 Zembran Igman 10 213 Motra Gyurka 10 314 Motra Peter 10 315 Brende Mihok 10 316 Mantz Flora 10
17 Halmagysan Vaszil 10 3

7i18 Lustra Szavul
42

19 Lazink Togyer 10 320 Lukacs Peter 5 221 Lustra Demeter 7 422 Brola Togyer 14 623 Szerb Mihaly 6 224 Petikan Medre 6 225 Halmagysan Paszk 6 226 Borla Mihoc 6 227 Tamas Thoma 7 228 Szebentsan Morzsan 6 329 Burza Nikora 4 230 Muszan Nikora 4 231 Musza Danila 4 232 Medre Szerb 6 233 Popa Togyer 6 2
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5 63 41 2
234 Aii Mihaly 6
235 3Mihucz Ioan
236 4Kolozsa Lup
237 4Kolozsa Tamas
338 Dalkan Danila 8
239 8Holtan Ianos
240 Librucza Ianos 7
1Bursza Paszk 341

1325- 116Sunima
2

Aceste sate (adică şi Barda şi Grosz - n.n.) au o aşezare comodă şi coegală; 
folosesc pământuri într-un câmp; semănăturile sunt adaptate pentru primăvară şi toamnă. 
Pământurile sunt situate la Criş suferind de pe urma frecventelor revărsări ale acestuia; 
altfel recolta este bună, întrucât uşor se speră dintr-un cubul 4. Fâneţele sunt, după aceeaşi 
socoteală, bune şi, din munca de o zi a unui cosaş, se adună, în comun, un car de fan bun. 
Folosesc păşune puţină, deoarece însuşi teritoriul zonei este îngust. Pădurile abundă pentru 
acoperirea necesităţilor, însă ghindăritul este admis numai acelora, care, mai întâi, au 
achitat decima. Satul Butyin are o moară impozitată cu 20 florini. Satele sunt lipsite de 
celelalte beneficii.

M.O.L.B., Conscriptio, 1720, f.89-91.

d.24

Tabel urbarial - satul Grosz. Anul 1720

Arături în 
cubuli de 

Pojon

Defrişări 
în cubuli 
de Pojon

Fâneţe în 
zile coasă

Vii în 
zile sapă

Nr. Numele şi prenumelecrt.
64 5321

Iobagi (coloni)
410Bras Gyurgy1
25Perva Mihok2
15Perva Simon3
36Perva Mihaly4
1026Summa

M.O.L.B., Conscriptio, 1720, f.88,89.
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;
(1.25

Tabel urbarial - satul Barda. Anul 1720

Defrişări 
în cubuli 
de Pojon

Arături în 
cubuli de 

Pojon

Vii în 
zile sapă

Fâneţe în 
zile coasă

Nr. Numele şi prenumelecrt.
651 42 3

Iobagi (coloni)
2Czent Igna1 8

•i 32 Rozsa Demian

6i 33 Daro Peter
2

1Maximan Tamas 44
925Summa

M.O.L.B., Conscriptio, 1720, f-89.

d.26

Vienna, 11 decembriel732

Noi, Carolus al şaselea etc. [...] dăm Serenisimului Raynaldum Mutinae Rhegii şi 
Mirandulae Ducem şi Principem Corregii, de asemenea Marchionem Estensem etc. [•■■] 
districtele camerale Jenoiensem, desigur şi Aradiensem din comitatele existente 
Zârandiensi şi Aradiensi şi, din însuşi, comitatul Zarândiensi satele populate: Almâs, Agriş, 
Aranyâg, Apâthi, Agya, Bel-Zerend, Barakony, Csermo, Csintye, Draucz, Dund, Erdohegy, 
Galsa, Gyula-Vărsând, Fekete-Gyarmath, Kurva-Ker, Kis-Jeno, Keriilos, Kerek, Muszka, 
Magyarâth, Moroda cu Gyarmata, Miske, Nadab, Nâdas, Nagy-Zerend, Otlaka, Pankota, 
Pel, Siria, Szollos, Sepros, Szintye, Siklo, Szinitye, Somos, Taucz, Temova cu Agriş, 
Talpas şi Vadâsz; puste, într-adevăr, în comitatul Zarândiensi: Botos, Bankutta. Belnyiseg, 
Bethlenos, Bodony, Bokafosi, Bokony, Bessenye, Brusztureczk, Bemoth, Bemod, Csermo, 
Csunakozi, Egenhâz, Feidâs, Fischeghy, Gelvâsz, Jânoshâz, Irius, Kamerâs, Kis-Belli, 
Kupha, Karâncs, Kovesd, Koth, Kelmegyes, Kis-Olived, Kis-Telek, Kecsul, Kalâcsa, 
Megyes, Marocz, Mileve, Nagy-Kerek, Okorito, Rutfalu, Szântos, Somboly, Szelestics, 
Sederke, Sz.Kereszt, Szublua, Siklos, Szecsul, Szentus, Totfalu, Talmâcz, Vâroskozi, 
Vastelek şi Vosetny; [...] în districtul Jenoiensi, sate populate ca: Aldjest, Almâs, Also- 
Csily, Also-Krokna, cu Sâra, Arok, Berendia, Berza, Bodjest, Bohâny, Boros-Jeno cu 
Mokra, Bunczesgy, Butyin, Csiger, Dezna, Diets, Dombrovicza, Doncsen, Dulcs, Fenyes, 
Felso-Csily, Felso-Krokna, Govosdia, Grosch, Gurahoncz, Gurba, Illâncz, Hodos, Hold, 
Jârkos Jârkosto, Joszâs, Joszâshely, Ignesty, Kakaro, Kontrato, Kâpolna, Velkanna, Kertes, 
Kis-India, Kujed, Kujersd, Lâz, Lugozo, Lunka, Madrizesd, Menes, Minyâd, Mezes, 
Monyâsza, Monyoro, Mozesgy, Moszeszi, Nadalbesty, Nyâgra, Ples, Plop, Prezesty, 
Revetis, Roşia, Szakâcs, Szelezsân, Szaturo, Sebeş, Szerp, Szereny, Silingyia, Sikola, 
Szlatina, Solymos, Szuszân, Vallemâre, Zemerzel, Zimbro şi Zoldes; pe de alta parte 
pustele: Asuka, Apatelek, Gâp, Gyarak, Gecz, Monostor, Pipâs, Pintlaka, Piskia, Rokszm,
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Tamâsd Târs şi Telek; desigur în comitatul şi districtul cameral Aradiensi satele populate: 
Kuvin, Kovaszincz, Kladova, Mikalaka, Menes, şi Radna; după aceea pustele în comitatul 
şi districtul cameral Aradiensi: Balanicza, Csazmir, Csosza, Foldvâr, Ferithaz, Keresztur, 
Kor, Panât, Sofronya, Szent-Tamâs, Szederhâz şi Varjashâz [...]. Dat [...] până acum în 
anul 1726 şi în anul 1727 [...]. Dat în oraşul nostru Vienna, Austriae, ziua 11, luna 
decembrie, anul Domnului 1732 [...].

Fâbiân Gâbor, op.cit., vol.I, p.p.209,210, anexa F.

d.27

Conscripţia din 23 iulie 1742. Satul Buttyin

Defrişare
(faneţe)

Defrişare
(arătură)

ViiFâneţeArăturăNr. Nr.Locali
tatea fam. cu 

casă
Zile
sapă

Zile
coasă

sesn Zile coasăCubulicubuli
6596180 3/494 3/42080Buttyin

A.C.V., mss. neînregistrat.

d.28

Conscripţia din 23 iulie 1742. Satul Gross

Defrişare
(fâneţe)

Defrişare
(arătură)

ViiFâneţeArăturăNr. Nr.Locali
tatea fam. cu 

casă
Zile
sapă

Zile
coasă

sesn Zile coasăcubulicubuli
10 1/27 1/210 1/29 1/277Gross

A.C.V., mss. neînregistrat.

d.29

Conscripţia din 23 iulie 1742. Satul Barda

Defrişare
(faneţe)

Defrişare
(arătură)

ViiFâneţeArăturăNr. Nr.Locali
tatea fam. cu 

casă
Zile
sapă

Zile
coasă

sesn Zile coasăcubulicubuli
12 1/211 1/2101012Barda

A.C.V., mss. neînregistrat.
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d.30

Din procesul-verbal al comitatului Arad, datat în 1744, p.p.351-6, reiese că de 
acum aparţin Aradului următoarele localităţi: 1) în plasa Miniş: Radna, Kladova, Menes, 
Rubin, Kovasincz, Mikalaka, Gyarak; 2) în plasa Ineu: Silingya, Lugozo, Kavna, Krszta- 
Menyes, Felsb-Menes, Kujed, Kis-India, Buttyin, Barda, Gros, Vaszoja, Bersza, Algeszt, 
Monyoro, Jarkoszto, Jarkos, Hodos, Bonczesti, Gyurahoncz, Honczisor, Szaturo, Zolgyes, 
Solymos, Madrizesti, Szakas,- Musztesti, Szrb, Folso-Csilly, Also-Csilly, Plop, Ples, 
Bogyesti, Almâs, Lunka, Kakaro, Rekszig, Sebeş, Kertes, Szuczâny, Nadalbesty, Nyâgra, 
Szlatina, Monyasza, Dezna, Dulcsele, Zimbro, Hoit, Mezes, pusta Kocsoba, târgul Jeno, 
Boksig, Kutrato, Gurba, Sikula, Cseger; 3) în plasa Pâncota: Laz, Zemerczel, Szelezten, 
Praezesti, Doncseny, Bohâny, Minyât, Ignesty, Govosdia, Diecs, Beringya, Revetos, Roşia, 
Krajkova, Dombravicza, Al-Krokna, Felso-Krokna, Fenyes, Joszâs, Joszâsel, Valle-Mare, 
Kerek, Pankota, Szollos, Moroda şi Gyarmath, Kurvaker, Temova şi Agriş, Taucz, Nâdas, 
Duud, Draucz, Aranyâg, Agriş, Almâs, Magyarâth, Muczka, Galsa, Siria; 4) în plasa 
Şiclău: Szinitye, Csintye, Somos, Nadabb, Erdohegy, Siklo, Otlaka, Pell, Gyula-Varsând;
5) în plasa Zerindul-Mare: Agya, Apâthi, Belzerind, Barakonyi, Csorme, Fekete-Gyarmath, 
Kiss-Jeno, Kerolos, Nagy-Zerind, Miske, Szintye, Sepros, Somostyeszig, Talpas, Vadâsz;
6) în domeniul Gyula: satul Szekudvar, satul Elek, pustele: Kispillyi, Szent-Mârtony, Szent- 
Kirâly, Gyiirke, Tomâsz şi Pecserd.

Mârki Sândor, Aradmegye, voi.II, Arad, 1895, p.p.358,359, nota nr.4.
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d.34

Arad. Conscripţia eparhiei Arad. din 6 aprilie 1755
1728, hramul

Ieremie,54. Oraşul Buteni. număr case 110, biserică de lemn, sfinţita la 
bisericii „Buna vestirea Pr. Sf. Nasc. de Dumnezeu”, număr preoţi 3: Lazâr,
Georgiu Popovici, însuraţi. ■ ■ <zf

55. Barda, număr case 30. biserică de lemn, nouă, nesfinţită. hramul bisericii 
Gheorghe”. număr preoţi 1: Simeon .... văduv.

56. Groşi, număr case 20, fără biserică, filie a parohiei din Barda.
57. Căcârâu (Joia Mare), număr case 10. fără biserică, filie a parohiei din ar 
VI- Protopopiatul Buteni. Comitatul Arad, domeniul Modena.
Cuprindea: 88 comune. 40 biserici 52 parohii, 1.997 case. - i 6
Comunele aparţinătoare: !. Icsaş, 2. Feniş. 3. Valea Mare. 4.Hoit 5. Io^âşe , *

Zimbru. 7. Brusturi. S. Mizes, 9. Dulcele. 10. TocâieştL ll.Crocna de Jos, 12. Cro^na 
Sus, 13. Dumbrăviţa, 14. Laz. 15. Craicova, 16. Zămerzeî, 17. Cioheşti, 18. Dezna, • 
Slatina. 20. Neasra. 2i. Ranma. 22. Moneasa. 23. Nadaibeşti. 24. Susani. 2^. Mtnea ^ 
Igneşri, 27. BuhânL 2S. Cheniş, 29. Prăjeşti, 30. Doncenl Bl.Sălăgeni, 32. Răpsig, s - 
Sebiş. 34. Gâvojdia. 35. Stricau. 36. Revede 37. Berender, 38. Cocioba, 39. Roşia. - 
Oieri. 41. Bărsi 42. Akfcşti, 43. Voivodul 44. Macerau, 45. Bocsig, 46. Areasceţ - 
Cosdraiău. 48. Şîlmâia. 49. Lusuzău. SO.Iarcoş. 51. C-amna. 52. Cuied, 53. Hodiş, - ' 
BtnessL 55. Barda. 56. Groşi 57. Căcârău, 58. Lunca. 59. Plopi, 60. Almaş, 61. Cil de Jos, 
62. Bomeşii 63. SâibL 64. Gmahoni. 65. Honiişor, 66. Zeldiş, 67 Satul 
68-Madaijeşii, 69-Şoimoş. 70. Secaş. 71. Musteşti, 72. Fence, 73. Bodeşu,74 Cil •
7> pieş, 76. Cbisindia. 77. Auria*- 7S. Voimereşti, /9. Crâşmăreşti. SO. Prund- 81.
S2 Valea Rea, 83 CiolL 84. Gaura. 85. Pâiuşem, 86. Văsoaia, 87. Miniş, 88. Carstamuuş.

Drasomir. Statistici sârbeşti din dieceza Caransebeşului Şi a 
manie. 1909. nr.9. p.p.5.6: ŞteianSilvia

Aradului In veacul XVIII. F.D.. 1 ,,
Lupşa. Gh. Litiu. Istoria Eparhiei Aradului, mss.dactilo.. Biblioteca 
Episcopiei Ortodoxe Române Arad. vol.ll, fasc.l. f-445- 449.
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d.38

Arad. Statistica eparhiei Arad, iunie 1767

8. Protopopiatul Buteni
în parohia Buteni funcţionau preoţii: Ieremia Popovici născut la Buteni; Ioan 

Popovici născut la Roşia; Petru Popovici născut la Revetiş; se mai găsea şi preotul Lazăr 
Popovici, născut la Buteni, fără parohie.

Protopopiatul Buteni cuprindea următoarele parohii: 1.Buteni, 2.Almaş, 3.Pleşa, 
4.Cil, 5.Bonţeşi, 6.Secaş, 7.Gurahonţ, S.Hodoş (Hodiş), 9.Şilindia, lO.Luguzău, ll.Bârsa, 
12.Aldeşti, 13.Mânerău, M.Bocsig, 15.Condratu („Kondrato”), 16.Sârbi, 17.Cilul de Jos, 
1 S.Chisindia, 19.Văsoaia, 20.Minişul de Sus, 21 .Cuied.

I. D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente, vol.I, Timişoara, 1980, 
p.p.299,300, document nr. 131.

.
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Notarea pruniştilor din pământul arabil existent în târgul Buttyin, clasa 2-a. Anul
1771

Cuprinsul pruniştilor
în măsuri de Pojon

Nr. Plata după măsurile de 
_______ Pojon_______Numele şi prenumelecrt.

Suprafaţa Florini Creiţari1 2 3 4 51 Lupei Lapadat 1/4 1 7/82 Dotyicza Togyer 1/4 1 7/83 Kjohnan Petru 1/4 1 7/84 LazingToftyer ■ 1 1/4 9 3/85 Danyilucza Mihalv 1 7 4/86 Zimbran Petru 1 7 4/87 Motre Petru 2/4 3 6/88 Filip Petru 1 7 4/89 Motre Iuon 1 7 4/810 Avramucz Petru 1/4 1 7/811 Szida Lup 1/4 1 7/812 Vallian Petru 1 1/4 9 3/813 Borle Andrei 3/4 5 5/814 Borta Lup 1 7 4/815 Lustra Szimedre 2/4 3 6/816 Lustra Nucz 1 2/4 11 2/817 Lorincz Iile 2/4 3 6/818 Markucz Nyisztor 1 7 4/819 Markucz Togyer 2/4 3 6/820 Groza Gyorgye 2/4 3 6/821 Mocz Gyorgye 2/4 3 6/822 Florucz Szimeon 4 3023 Ferencz Ianko 2 1524 Librucza Blag 4 3025 Zimbran On 2/4 3 6/S26 I Florucz Blag I 7 4/SjTrifFLup t/4 I 7/828 1 TniFToma t/4 1 7/829 Mojssa Mihalv sen. I m LI 2/830 I Lugozoan Lazar 2'4 3 6/S31. 1 Burza On 24 5 6/S32 | Miintcz Mihaiy t • 7 4/832 | Bogdan Lravnila 3/4 55834- | Mimicz: Bemi 12/4 ll 28
55 j Zimbran Qn Iun. 54 55836 i BintOir 54 5 5857 j Rari Marian 54 558

} 38 | 54 5 58
j 3^ j Bkfcgegm: '48; Gyum OyanwzzL U4 1458

sa»



2 3 4 5Horga Iakob41 1 7 4/8Musa Mikula42 1/4 1 7/8Szerb Gyurcs43 2 15
Lukay On44 1/4 1 7/8
Lukay Andras45 1 7 4/8
Lukay Gyurka46 1 7 4/8
Kolosa Ilie47 3 2/4 26 2/8
Tarkucza Petru48 1 7 4/8
Tyipei Paszk49 1/4 1 7/8
Bonkatis Vesza50 1/4 1 7/8
Kodrian Ursz51 1/4 1 7/8
TriffOn52 1/4 1 7/8

53 Mojsza Mitru 3/4 5 5/8
Mojsza On54 1/4 1 7/8
Mojsza Mihaly jun.55 1/4 1 7/8

56 Dudas Ilie 2/4 3 6/8
Fika Mikula 1/457 1 7/8
Szucs Ilie58 1 7 4/8

59 Mocz Lazar 1 7 4/8
2/460 Popa Petru 3 6/8

61 2/4 3 6/8Alexa Gyurcs
1 2/4 112/862 Petrogan Togyer

5 5/83/463 Zimbran Ursz
3 6/82/464 Fika Kracsun
3 6/82/465 Fika Iakob
3 6/82/4Gligor Igna66
1 7/81/467 Gotis Medre
1 7/81/4Fika Petru jun.68
1 7/81/469 Gotis Iuon
7 4/8170 Kolosa Iovan
5 5/83/4Kolosa Paszk sen.71
5 5/83/4Kolosa Paszk jun.72
3 6/82/473 Dancs Mikula
3 6/82/474 Brinda Petru
5 5/83/475 Brinda Toma
7 4/8176 Brinda Ilie
112/81 2/4Farkas Andor77

15278 Tomucza Mihaly
11 2/81 2/479 Roman Flore
11 2/81 2/480 Szida Kracsun

1 7/81/481 Brgyan Avram
11 2/81 2/482 Csismas Szimeon
1 7/81/483 Rad Togyer
1 7/81/484 Rad Iovan

18 6/82 2/485 Gurban Paszk
5 5/83/486 Lukacs Paszk

301



1 2 53 487 Florucz Mihalv 3 6/82/488 Markucz Togver 7 4/8189 Musa Szimedre 1 7/81/4
90 Szida Petru 1 7/81/491 Lustra Mihok

Lustra Avram
3 6/82/4

92 1 7/81/4
93 Lustra Petru 1 7/81/4
94 Zsonka Iovan 3 6/82/4
95 Zimbran Szimeon

Lazing Kracsun
Marinkucza Petru
Burza Mihaly .

3 6/82/4
96 1 7/81/4
97 3 6/82/4
98 5 5/83/4
99 Faur Marjan

Markucz Iszpasz
3/4 5 5/8

100 2/4 3 6/8
101 Iank Dumitru 3/4 5 5/8
102 Laczi Paszk 1 1/4 9 3/8
103 Tomucza Iova 1/4 1 7/8
104 Horga Petru 1 2/4 11 2/8
105 Horga Lazar 2/4 3 6/8
106 Horga Annucza 2/4 3 6/8
107 Horga Qn 2/4 3 6/8
108 Horga Ioszip 3/4 5 5/8
109 Brola Paszk 1 7 4/8
110 Triff Szimedre 1 7 4/8
111 Olar Togyer 3/4 5 5/8
112 Motre Kracsun 1/4 1 7/8
113 Dobricza Medre 1/4 1 7/8
114 Kolosa Kissanna 1 7 4/8
115 Farkas Lazar 2/4 3 6/8
116 Argyelan Kracsun 2 15
117 Argyelan Szim 1 2/4 11 2/8
118 Vranycza Gyurka 1 7 4/8
119 Popa Kuzma 1 7 4/8
120 Zsonka On 1/4 1 7/8
121 Drilla Togyer 3/4 5 5/8
122 Markucz Paszk 3/4 5 5/8
123 Burza Petru 1/4 1 7/8
124 LukacsIanko 1 7 4/8
125 Borla Togyer 3/4 5 5/8

Summa 102 2/7 12 48 4/8

Raportăm cu umilinţă măritei adunări a nobililor, că notarea de mai sus a 
pruniştilor a fost întocmită de noi, cu ocazia execuţiei urbariale. Făcut în târgul Buttyin, 
ziua 29 marţi. 771.

Urmează două peceţi imprimate în ceară roşie, însoţite de semnături.

A.S.A., fond P.J.A, seria C.U., dosar nr.27/1771-1834, f.22-24.
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Notarea pruniştilor din pământul arabil existent în satul ducal Gross, clasa 2-a. Anul
1771

Cuprinsul pruniştilor 
în măsuri de Pojon

Plata după măsurile de 
PojonNr. Numele şi prenumelecrt. Suprafaţa Florini Creiţari

2 31 4 5
Perva Togyer1 2 15
Perva Vid2 1 7 4/8

3 Perva Igna 1 7 4/8
Perva Dumitru4 1 7 4/8

5 Perva Ursz sen. Va 1 4/8
6 Perva Mihok 1 Va 9 3/8

Perva Ioszip7 y4 5 5/8
8 Perva Ianos 3/4 5 5/8
9 Perva Tripon sen. 1 2/4 112/8
10 Perva Toda 3/4 5 5/8
11 Perva Tripon med. 1 Va 9 3/8
12 Perva Igna j un. Va 1 4/8
13 2/4Perva Lup 3 6/8
14 Perva Petru jun. 2/4 3 6/8

Summa 1 35 5/812 3/4

Raportăm cu umilinţă măritei adunări a nobililor, că notarea de mai sus a 
pruniştilor a fost întocmită de noi, cu ocazia execuţiei urbariale. Făcut în satul Gross. ziua 
26 iuli. 771.

Urmează două peceţi imprimate în ceară roşie, însoţite de semnături.

A.S.A.. fond P.J.A., seria C.U.. dosar nr.73/1771-1S02. f.15.
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Notarea pruniştilor din pământul arabil existent în satul ducal Barda, clasa 2-a. Anul
1771

Cuprinsul pruniştilor 
în măsuri de Pojon

Plata după măsurile de 
Pojon

Nr. Numele şi prenumelecrt.
Suprafaţa Florini Creiţari

1 2 3 4 5
1 Hocsa On
2 Hocsa Buz

2 153 Hocsa Gavrilla
4 Hocsa Gyorgye
5 Maxinan Tripon 1 7 4/8
6 Daro Paszk 1/4 1 4/8
7 Hocsa Gyurcs 1/4 1 4/8
8 Maxinan Togyer 1/4 1 4/8
9 Bogar Petru 2/4 3 6/8
10 Rusa Marian 1/4 1 4/8
11 Daro Petru 1/4 1 4/8
12 Rusa Kracsun 1/4 14/8
13 Cszentye Mikula 2/4 3 6/8
14 Bezsan Iakob 1 7 4/8
15 Cszentye Vaszi 1 7 4/8
16 Roşu Bumb 1/4 1 4/8
17 Olar Ursz 1/4 1 4/8
18 Mocz On 1/4 1 4/8
19 Daro Petru 2/4 3 6/8
20 Sztanila Ioszip 1/4 1 4/8
21 Daro Kracsun 1/4 1 4/8
22 Cszentye Onyicza 1/4 1 4/8
23 Rusa On 2/4 3 6/8
24 Rusa Szim. 1/4 1 4/8

16 4/8Summa 10 1/4 1

Raportăm cu umilinţă măritei adunări a nobililor, că notarea de mai sus a 
pruniştilor a fost întocmită de noi, cu ocazia execuţiei urbariale. Făcut în satul Barda, ziua 
27 iuli. 771.

Urmează două peceţi imprimate în ceară roşie, însoţite de semnături.

A.S.A., fond P.J.A., seria C.U., dosar nr. 14/1771-1785, f. 16.
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d.42

Conscripţia preoţilor din anul 1782

Buteni: 3 preoţi la 232 case.

Ştefan Lupşa, Gh. Litiu, op.cit., voi.11, fasc.4, f.272.

d.43

Conscripţia preoţilor din anul 1782

Barda: 2 preoţi la 51 case.

Ştefan Lupşa, Gh. Liţiu, op.cit., voi.II, fasc.4, f.272.

d.44

Ordin către toţi, cu mult respect,

Am primit vestea cu totul tristă în ochii oamenilor de bună credinţă, care, de fapt 
se referă la noi: tâlhari foarte ticăloşi după prada din Ciuci merg fără frică şi în cercul 
Butyiniensi. Săptămâna trecută au prădat crâşma din Iosaşi în miezul zilei. Crâşmarul 
lipsind de acasă, pe crâşmăriţă au cruţat-o, dar au luat lucrurile din gospodărie. S-au tras 
mereu clopotele dar nici un locuitor nu a apărut pentru urmărirea lor. Joi, în 8 a lunii, în 
satul Honţ, lăsându-şi puştile afară, păstrându-şi numai pistoalele, au fost şi la slujbă în 
biserică [...].

Ladislaus Papp, vicecomite [...].
Iosephus Andrâsi, m.p., vicenotar.
[...] Comitatul Zarand..., Brad, 13 iulie 1784.

Hurmuzaki Eudoxiu, Documente privitoare la istoria românilor, 
voi.XV, partea a Il-a, (1601-1825), Bucureşti, 1913, p.p.1752,1753, 
document nr.3.323.

d.45

Respectabilului şi Măritului domn consilier şi vicecomite, domn, domn cu multă 
milostivire, afecţiunea mea cea mai mare,

De trei sau patru săptămâni în districtul Butyiniensis se aude zvonul căinţei 
tâlharilor răufăcători şi al regretului faptelor lor, tâlhari care vor să revină după putinţă la 
fapte bune şi să obţină iertarea cesară-regală; într-adevăr, având în vedere că până acum am 
fost mai puţin convins de căinţa şi de inţenţiile celor asemenea lor şi arătasem limpede asta, 
de acum am ajuns să fac azi o propunere Stăpânirii voastre Respectabile, superiorilor mei şi 
astfel tuturor. în ziua de 12 a acestei luni am stat cu acel domn administrator înarmat care
călătorea şi căruia i-au ieşit înainte un număr de 35 de haiduci suficient pregătiţi pentru 
tâlhării şi l-au oprit din drum; totuşi l-au dus cu toată bunăvoinţa şi stima spre satul Dezna 

vede din această scrisoare, a ajuns cu mai puţină dificultate; aceştia vorşi, aşa cum se
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probabil să acţioneze de bună voie cu credinţă. De fapt, înaintea atingerii domnului 
administrator Bukovintzki, puseseră acele condiţii care în mod sigur tindeau spre obţinerea 
milei împărăteşti şi spre o căinţă adevărată a sufletelor lor, iar unul dintre ei, cu multă 
putere şi credinţă, pe nume Dan Petru, în timp ce prânzea la mine împreună cu ceilalţi 
domni care erau la acea întâlnire, în satul Butyin a pregătit şi a făcut o declaraţie şi anume:

1. că ei sunt, în afară de el, 35 de oameni înarmaţi;
2. că multe dintre fărădelegile de care sunt acuzaţi nu ştie cine le-a făcut;
3. că ei, care erau evident haiduci, cer mila împărătească şi apelând la mine sau 

chiar prin intermediul altor superiori vor să facă o cerere la tronul împărătesc, 
promiţând în schimb:

4. ca până la sosirea rezoluţiei împărăteşti să nu facă nici o nelegiuire sau pradă,
5. sunt gata să-şi încredinţeze şi armele în mâini de încredere dacă:
6. nu sunt urmăriţi nici de braţ magistratual nici domnesc,
7. fac şi jurământ de credinţă:
8. ca să dea la mâna magistratului daunele făcute, care sunt mai ales arme,
9. să nu mai facă pe viitor nimic ilicit şi nici cea mai mică daună în ale casei,
10. să dea la lumină pe prădătorii nocturni de case şi pe ocrotitorii de hoţi,
11. se oferă în viitor să ia parte la urmărirea lor ori de câte ori le cere comitatul,
12. dacă nu li se îndeplineşte cererea ameninţă cu opusele acestora.
Acestea sunt, Respectabile domn vicecomite cele care trebuie să le comunic prin 

puterea slujbei mele. Acestea fiind scrise de tânărul şi supusul cel mai umil, totuşi trebuie 
susţinute cu putere: mai întâi pentru că nu eu singur ci noi toţi fiind informaţi de domnul 
administrator districtual ştim foarte bine că au garantat pentru ei cu sufletul sincer şi cu 
inima deschisă. Eu împreună cu domnul administrator suntem convinşi de sincera şi foarte 
marea lor căinţă. S-a făcut ca, onoraţilor domni, a Respectabilului domn fiscal Torok, a 
domnului judecător Tahy, a asesorului Csomor fiind în acelaşi timp înţeleşi şi concentraţi la 
această însărcinare, să adeverim cererea care poate să se facă pe calea cancelariei în situaţii 
asemănătoare circumstanţelor, nu numai pentru mine, care deţin o funcţie publică 
magistratuală ci şi pentru oricare alt particular; într-adevăr , considerăm că trebuie mai întâi 
să anunţăm Respectabila voastră Stăpânire. Aceasta şi sperăm că, oricare ar fi riscul 
întârzierii, este o dificultate mai mică pentru Respectabila voastră Stăpânire a Maiestăţii 
sfinte. Respectabile domn vicecomite, mă îndoiesc mai puţin că în judecata şi în intenţiile 
mele nu sunt observate multe împotrivă pentru Măreaţa stăpânire a voastră; într-adevăr, 
după ce această întâmplare ar fi genuină şi de dreaptă credinţă şi astfel cererea prin 
intermediul meu sau al altora să nu fie cu consecinţe periculoase atât pentru poporul 
nenorocit contribuent, cât şi pentru mine sau să revină cu foarte mari temeri şi umilinţă atât 
pentru liniştea publică cât şi chiar pentru evitarea omorurilor, trebuie să rog pe Măreaţa 
voastră Stăpânire până când condiţiile de mai înainte se pot îndeplini sau să fie cererea la 
Mărirea Stăpânirii voastre sau, dacă s-ar fi făcut prin intermediul meu, nu ar fi fost greutăţi. 
Căci există primejdie şi în acţiune, dar mă tem mai mult după ziua de mâine, adică 17 a 
acestei luni, că nu pot să-i urmăresc. Afacerea aceasta, Respectabile domn director, având 
motivele sale că nu vrea să se trimită prin sine, precum şi domnul fiscal Torok, trebuind să 
existe părerile altora din datorie, nu se cuvine să iau asupra mea vina, cu atât mai mult nu 
pot urma un drum asemănător pentru un astfel de lucru (...) fiindcă probabil îmi revine mie 
foarte bine, şi eu însumi, în viitoarea garanţie a faptului, aş dori să propun faptul 
cancelariei, având şi aprobarea altora. Mai presus de toate aş stărui cu umilinţă să fie dat 
răspunsul; urmăresc cu întreaga admiraţie recomandarea.
Respectabilei şi Măritei voastre Stăpâniri, sclavul umil,

Paulus Stanitslavits, m.p.
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(Buiyin, 178-1 - îmi.).

Ilurmu/aki Ludoxiu, op.cit.. p.p. 1746.1747. document nr.3318.

d.46

Respectabilului şi Strălucitului domn vicecomite, cu multă devoţiune.
Fiind anunţaţi acum din scrisoare şi dezvăluind Comitatului Aradului cele ce au răzbătut 
până la mine în ceea ce priveşte afacerea tâlharilor, am fost să văd în ce chip Comitatul 
Zarand susţine urmărirea răufăcătorilor începând din 21 curent şi toate însărcinările şi 
acordurile pe care le dau dispoziţiile. Nimeni nu va nega că aceste ordine deosebite nu vor 
atinge securitatea şi liniştea publică; dar este necesar ca şi Comitatul nostru din Arad să 
sprijine decent şi corespunzător acele dispoziţii. în scrisoarea mea, fiind adăugate cele 
potrivite şi drepte şi trimiţând-o Comitatul Zarand 
comite, au expus un alt mod de a gândi şi de a dispune, care, ţinând seama de existenţa 
tâlharilor la care observasem ascunderea şi disperarea inimii şi a sufletului, cine mai 
degrabă dintre cei ce se îngrijesc de liniştea publică pot face ca cererea să fie aprobată mai 
repede prin mila Tronului împărătesc, acţionându-se astfel din necesitate, cunoscând 
clemenţa împărătească, şi acestea fiind dictate de raţiuni politice, să fie şi clemenţă care să 
fie administrată de puterea împărătească? Sigur, Respectabile domn, nici eu, nici însuşi 
Comitatul Zarand nu am fost niciodată adepţii acestei hotărâri, dimpotrivă, ezit că proiectul 
meu trebuie aprobat de superiorul nostru vicecomite numai după ce, între altele, fusesem 
foarte mult de acord, pentru ca la fel cu urmărirea locuitorilor, districtul poate mai puţin 
dispune de acei locuitori, atât din cauza cointeresării celor ce au casă, măcar în privinţa 
tâlhăriilor de noapte, cât şi a susţinătorilor şi a celor ce ascund spionii lor; văd că sunt fără 
nici o teamă şi mai versaţi. Căci dacă voi accepta ceea ce este opus instituirii sfârşitului 
urmăririi, adică proiectului meu, ordine cu mare grad de periculozitate până acum prin 
consecinţe din pricina infidelităţii urmăritorilor, avem de a ne teme. Asta până acum, dar 
având în vedere că începând de mâine aştept răspunsul domnului nostru vicecomite, nu prea 
aş vrea să cunosc intenţia lor. Nici eu nu pot să înfăţişez ceva sigur Respectabilei Voastre 
Stăpâniri, afară doar dacă trebuie să observăm din durerea noastră şi din ochii trişti tâlhării 
de noapte asemănătoare. Deşi ordinele de la Comitatul nostru au fost întotdeauna 
îndeplinite cu grijă şi zel când urmăreau eradicarea similară a răufăcătorilor, cu toate 
acestea, din pricina corupţiei adânci a plebei care era infidelă în timpul urmăririlor, acea 
mulţime mare şi întinsă ce folosea pentru sine ocazia, caută să facă o eradicare totală, cu 
mai mult curaj ca prin locuri mai înalte, din cei care sunt la mijloc, care am văzut, suntem 
în mod evident împiedicaţi dat fiind că sunt plătiţi de Comitat urmăritori ai celor 24 de 
tâlhari. Acestea le comunic deocamdată, cu lipsuri, Respectabilei Voastre Stăpâniri şi stărui 
să ofer recunoştinţă şi veneraţie Respectabilei Voastre Stăpâniri.

domnului nostru vice-cu o scrisoare

Cu umilinţă,
Paulus Stanitslavits, jude nobiliar.

Scrisă în târgul Buttyin, în 16 iulie 1784.
în concluzie, primesc poruncile domnului nostru vicecomite ca, garantând 

îndeplinirea condiţiilor, să las pe acei tâlhari cu faţa curată la case; cu demnitate 
Respectabilei voastre Stăpâniri trimit scrisoarea anexată pentru cunoaşterea faptului şi 
comunicăm Strălucirii Voastre tot ce s-a făcut. Am apoi chiar ordine spre Comitatul

'
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Zarand. dacă vor mai fi instituite urmăriri şi vor intra iu comitatul nostru alţi răufăcători să 
ajutăm Comitatul Zarand.

I lurmuzaki hudoxiu, p.p. \ 753.1754. document nr.3,324.

d.47

Ordin către toţi,
Prefectura armelor din Ungaria a dislocat in Comitatul Arad două centurii, atât 

pentru a împiedica încălcări ale obligaţiilor cât şi pentru a preveni atacurile jefuitorilor şi a 
tâlhăriilor de noapte a vagabonzilor, care să se repartizeze pentru pază în districtul 
Buttyinensem, în înţelegere cu comitatul, cu oficiile de sare şi de tricesimă, orânduiri care, 
desigur, au fost făcute mai întâi din numărul ţăranilor şi al recruţilor înaintea celor două 
centurii existente, dar neputând să ducă la îndeplinire sarcinile în acest fel, poate fi trimis în 
districtul Buttyinensem un ofiţer cu 50 de soldaţi, iar prin ordinul acesta să ajungă mai 
repede la destinaţie, în 21 august cel mai apropiat: pentru paza oficiului sării din Săvârşin 
au fost trimişi un caporal, un vicecaporal şi 7 soldaţi. A fost anunţat Consiliul locotenenţial 
iar după examinarea situaţiei necesare, să fie comunicate ordinile prezente. Dat de Consiliul 
Locotenenţial, Posonii, în ziua de 6 septembrie 1784.
[•••]

C... Franciscus Skerber, m.p. Ioannes Michalkovich, m.p. [...].
[...]

Hurmuzaki Eudoxiu, op.cit., p. 1758, document nr.3.331.

d.48

Preosfinţitului si de Dumnezău Cuvântătorului, Domnului Domnului Petru 
Petrovici, Episcop Aradului, a Orăzii-Mari şi a Hălmagiului, şi a Părţilor care trag cătră 
aceasta şi noao pre milostiv Stăpân.

După porunca Domnului, Preosfmţii Sale, am mers la Hălmagi şi eu ce am văzut 
acolo de abe am scăpat. Şi, ce-i acolo, să ferească Dumnezău, care eu nu poci să arăt pănă 
voi merge la Domnul, Preosfinţieia Sa. Nice acuma nu iaste putinţă de a umbla după bani. 
Numai acolo să-şi câştige omul de cap, care eu m’am îngrozit de rn’au apucat frigurile 
foarte rău. Şi popi şi oameni, toţ(i), care pe unde învrăjbiţ(i), aşa îi la Hălmagi. Şi toate 
curţile domneşti, arse şi răsipite.

Alta mă rog Domnului, de va şti Domnul ceva răotate pentru noi, să-m’ scrie, să 
mă câştig încătroova; că nu ştim ce va fi, cum vedem vremea pă la noi. Precum foarte tare 
ne-am spăriiat şi nu ştim ce vom’ face.

Rămăind al Domnului slugă mică şi plecată în tot ceasul supt măna domnului, 
Preosfmţii Sale, sărutând dreapta si blagoslovita mănă,

Noemvrie, în 4 zile 784.
Gavril, protopop 
Buteniului, Bucatoş.

Alta arăt Domnului pentru protopop Athanasie dela Şăbiş, că l-au dus cătanele 
înpărăteşti şi s’au rugat să facă în ştire la Domnul pentru dânsul; precum în fer la dus la 
Arad şi pe popa Ghiorghie dela Aldeşti, că l-au găsit bat în Şăbiş şi au suduit cătanele, cum

313



mi iasă tDumneriiu £18 eu am atâiat la domnul că acela popă nu t au mai trezit de un an. 
pici fii iwfccrrcca. au sa slujascO Pentru aceea cu arăt acuma. iată. ”>-au prim, căooek 
Împăratului fiicând bl&atămfiţii $i prin aJi sal; şi să I ţipe Domnul să nu avem aiâta bedă cu 
cl. Dacă Domnul nuri va ţipa, eu mai mu Ii nu mă voi duce )a c&fsa; :u; cupă nimica. Şi să- 
iu irimeată Domnul să rănducsc altul în loc’ lui

Şi pemru Sâeâşeni arăt Domnului să nu primească dela ei nimica, că aşa am înţeles 
câej au găiat în :>at o sută de zloţ(i) să dea la Domnul, să Je lasă pe popa iosif. Şi au spus la 
solgabirău şi au zis solgabirău să dea bani la Domnul, apoi să dea de ştire că popa Iosif au 
zis că au cerut Domnul o sută de zloţ(i), apoi va li popă. Că am fost cu popa din Canina la 
Sâcaş şi nu lasă popa Iosif Şi, să mă creadă Domnul că. de va lua dela ei. or face ruşine 
Domnului cu varmeghie, căi am eu înţeles. Şi acolo popă nu va fi până să va rade popa 
Iosif, precum nici obijna nu vor să o dea. Şi el aşa s’au vorbit cu satul să nu ia nimica dela 
cL numai în cinste să 1 slujască.

Apoi cum va fi popă altul, că ei nu vreau să vină altu, pentru tocmeala lor? Numai 
să le spună Domnul, mai mult să nu facă val şi nevoe.

Ed. I. Găvăncscu, Mărturii, Arad, 1940, p.p.3435. document nr.XlX.

d.49

Buteni. Statistica protopopiatului Buteni întocmită de protopopul Butenilor, Gavril
Bucatoş, în 16 martie 1785

Protopopiatul cuprindea: 28 biserici, 36 preoţi, Gavril Bucatoş, protopop.

Ed. I. Găvănescu, op .cit., p.48, document nr.XXVI.

d.50

Buteni. Conscripţia preoţilor din parohia Barda, 19 decembrie 1786

Ioannes Ruzeszk hirotonisit în 21 mai 1780, activ; Simion Popovics hirotonisit în 
25 iunie 1760, supranumerar.

Ed. 1. Găvăncscu, op.cit., p.l 11, document nr.LVIU, tabella 1.
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d.53

Arad. Conscripţia eparhiei Arad, 20 mai 1793 

6. Protopresbiteratul Buteni cuprindea:

3.047 case; 18.119 suflete de enoriaşi; 36 parochi; 2 capelani; 6 diaconi; Gavril Bucatoş, 
protopresbiter.

Vasile Popeangă, Mărturii... 1784-1918, p.53, document nr-8.

d.54

Copie

Noi, Francisc al doilea, din mila lui Dumnezeu ales împărat al Romanilor, 
întotdeauna August al Germaniei, Ungariei, Boemiei, Dalmaţiei, Croaţiei, Sloveniei, Rege 
Apostolic, Arhiduce de Austria, Duce de Burgundia şi Losharingia, Mare Duce de Etruria, 
Mare Principe al Transilvaniei, Duce de Milano al Mantuei, Parmei, Comite de Habsburg al 
Flandrei, Tyrolului, etc., etc., prin cuprinsul celor de faţă dăm de ştire şi facem cunoscut 
tuturor cărora se cuvine: că noi am făcut o descriere, atât Camerei noastre de jos a 
Regatului Ungariei Aulice, reprezentanta noastră pe lângă acţiunile Majestăţii, cât şi, din 
motive de utilitate şi de comoditate, atât Domeniului Cameral Mutinensis, orăşelului 
Buttyin din Comitatul Arad, încadrat la Ineolis, cât şi chiar altor locuri înconjurătoare, 
pentru a fi administrată de aceeaşi Cameră a noastră a Regatului Ungariei Aulice, rugându- 
vă să acceptaţi realizarea noastră şi să o aprobaţi cu bunăvoinţă, acordând, aceluiaşi orăşel 
Buttyin, dreptul să organizeze în fiecare an, de patru ori, târguri sau Piaţă Anuală liberă şi, 
desigur, prima organizare să se facă în sărbătoarea Purificationis B.H.N., după stilul vechi, 
a doua organizare, la sărbătoarea Trupului lui Hristos, după stilul vechi, a treia organizare, 
la sărbătoarea Tăierii capului Sf. Ioan, tot aşa, după stilul vechi, sau în luna a noua, 
septembrie şi, în sfârşit, o a patra organizare, în săptămâna dinaintea Naşterii Domnului, 
după stilul vechi, împreună cu Pieţele Săptămânale în ziua Sabatului [...] chiar şi în 
orăşelul Buttyin pot fi organizate tot timpul şi să se întărească acestea totuşi prin adăugirea 
clară cu declaraţia că, acolo unde în decursul anilor este fixată dinainte ziua organizării 
târgurilor în ziua Duminicii sau în Sărbătoarea Pieţei şi, deci, târgul se întâmplă să cadă în 
acele zile, atunci va fi organizat sau în Sărbătoarea precedentă sau în cea mai apropiată care 
urmează, dar niciodată Duminica sau în Sărbătoarea Pieţei. Dimpotrivă, îngăduim şi 
permitem cele prezente, printr-un privilegiu binevoitor, ca şi în alte locuri înconjurătoare să 
se organizeze Târguri prevăzute ale zarzavagiilor, exceptând totuşi hotărârea Târgurilor 
anuale libere, sau a Pieţelor anuale libere şi chiar a celor săptămânale. Prin urmare, pentru 
voi toţi şi pentru fiecare negustor, vânzător de tarabă, drumeţ şi oricât de mulţi oameni în 
floare din şirul acestora, urmărim, aplicăm şi întrucâtva certificăm spre predeterminarea a 
câte patru Târguri anuale, sau Pieţe anuale libere, chiar şi a celor săptămânale, pentru a se 
organiza în suprafaţa orăşelului Buttyin: să se grăbească să vie însoţiţi cu toţi negustorii şi 
cu lucrurile şi cu bunurile lor, fără grijă şi fără teamă pentru persoane, lucruri şi negustori şi 
să acceadă cu desaga în acelaşi loc cu toţi negustorii, garantându-li-se reîntoarcerea 
întotdeauna cu valorile, persoanele şi cu lucrurile proprii, sub protecţia noastră şi sub o 
tutelă specială şi aceasta vrem să se aplice şi în Pieţele din alte locuri publice, să fie peste 
tot sub ochii tuturor [...]. Dată prin intemiediul Fidelului nostru Nobil Sincer [...] şi
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Magnific, Comite Caroli Palfiy [...], de către Cancelaria Arhiducalului nostru Oraş Vienna, 
Austria, în ziua 19, luna Ianuarie, Anul Domnului una Mie Şapte sute Nouă zeci şi cinci 
[...]. înregistrată în protocolul Libro Regia, clasa primă, sub nr. 58, pag. 476 [...]; redată ca 
mărturie de directorul secretariatului Aulei şi Arhivei, Adamus Fabianitus m.p., comitelui 
Carolus Palfys m.p., Alexius Niveris m.p. [...], ca lege excepţională a târgurilor, în faţa 
Camerei Ungariei Aulice, dar pentru orăşelul Buttyin, în anul 1795, în zi de vară, 29 Iulie 
[...], din vestitul Comitat Arad, în Camera Generală a Târgurilor anuale şi a celor 
Săptămânale, pentru orăşelul Buttyin [...], notarul Comitatului Arad, Adalbert T(...) m.p.. 
Transcrisă şi copiată identic după original, de Alaysium T(...), secretarul oraşului [...].

mss., f.1-4.
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d.57

Impozitul pentru armată în anii 1820-21. 
Târgul Buttyin - Gross - Barda =

I
Cantităţi ajunse în magaziiTotalitatea

iugărclor
constituite

Ovăz FânDistrictul Boros 
Jenoviensis

Lemne
Căruţe Căruţe 

total predateUnităţi Unităţi

3.444 5/8 861 861 13 2/8Târgul Buttyin-Gross-Barda 4

A.S.A., fond Acta Congrcgationum, dosar nr.7, f.42.

d.58

Conscripţia din anul 1828 - târgul Buttyin

Suprafaţa medie 
cultivată 

(arături şi 
fâneţe) pe o 

familie

Arături Fâneţe 
în zile de 
cosituri

Populaţia 
între 18- 

60 ani

înCaseJeleriIobagi măsuri 
de Pojon

iugăreiugăreiugărefamilii familii numărpersoane
4,61.0592.8245151.003 425 64

Vii în zile 
de sapă

Meşteşugari breslaşiCaiJuncaniVaciBoi de jug
numărnumăriugăre număr persoanenumăr

5 cizmari
2 dogari 
1 croitor 

1 fierar 
1 tinichigiu

45155310565

Kovâch Geza, Conscripţia satelor arădene în 1828, Ziridava, nr.XV- 
XVI, 1987, p.p. 109, 114, 118, 121.
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d.60

Bârsa, (10) 22 Mai 1834.

Stimate Domnule Prim-Vicecomite!

Umblând pe la şcolile aflate în subordinea mea, din diferite surse am aflat că 
ordinea, liniştea şi pacea sufletească a oamenilor din unele comune sunt deranjate de unii 
care ar avea tocmai datoria de a menţine pacea şi înţelegerea în comune, conturbând astfel 
şi activitatea învăţătorilor din acele localităţi. Având obligaţia de a semnala asemenea 
cazuri şi oameni forurilor înalte în scopul examinării lor, îndrăznesc să raportez Domnului 
Prim-Vicecomite că notarul din Buttyin, Horchi Istvân, nefiind mulţumit cu faptul că în 
ziua de Paşte a valahilor, când poporul a ieşit de la slujba din biserică, băgându-se printre 
ei, i-a scandalizat, profanând biserica ortodoxă, a încercat şi să-i determine să treacă la 
credinţa unită (greco-catolică). întrucât, atunci, nu a avut succes, ieri, mai mulţi locuitori au 
fost chemaţi la el cu scopul de a-i determina să-şi schimbe credinţa, întocmind o listă cu 
numele lor. Poate că a fost doar un pas greşit, iertabil, cu toate că şi-a depăşit atribuţiile, dar 
mă îngrijorează faptul că, după cum mi-au relatat primarii, alaltăieri, şi-a extins activitatea 
până aici, la Bârsa. Primarii erau nedumeriţi de faptul că susnumitul a încercat să-i 
determine şi pe ei să-şi schimbe religia pe care o cultivă de atâta vreme în pace. Conform 
legilor eroicei noastre ţări practicarea religiei ortodoxe este liberă, religia ortodoxă are 
drepturi egale cu catolicismul, ba mai mult şi credinţa evreilor are o oarecare libertate. Vă 
rog cu umilinţă ca susnumitul notar din Buttyin, Horchi Istvân, care prin faptele sale 

•'conturbă pacea şi liniştea sufletească, precum şi notarul din Satul Rău, Simonyi Mârton 
care, duminica trecută, în prezenţa mea i-a apostrofat pe ortodocşi cu cuvântul vicleni, să 
fie amândoi traşi la răspundere. Este un lucru nepermis ca unii notari, cu atâta fanatism să 
încerce cu orice preţ să minimalizeze credinţa ortodocşilor, a căror religie există de o mie şi 
câteva sute de ani şi, totodată, să ignore legile ţării noastre dragi.

Supusul Dv.,
Piispoky Jânos
Director şi Inspector şcolar din partea Comitatului Bihor.

Gheorghe Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, Arad, 
1935, p.p.461,462, document nr.65.

d.61

Carloviţ, (11)23 Mai 1834.

[...] Aşadar, raportăm Cancelariei de Curte, prin actul din partea prefectului 
cameral Josephum Markovits, care explică în câteva rânduri, că în interesul populaţiei este 
schimbarea barbarului instigator, din localitatea Buttyin, proprietatea Baronului Dietrich, 
om respectat. Notarul local, pe nume Horchy, se poartă cum nu trebuie faţă de localnici; ba 
chiar Protopopului Theodorum Popovits i-a înjurat religia în faţa mulţimii, adresându-i cu 
nechibzuinţă şi îndrăzneală cuvinte jignitoare. Prin această petiţie 
închisoare, pentru ca fapta lui să fie, neîndoielnic, cunoscută şi de urmaşi [...].

să fie pedepsit cucerem
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:(...) ziua 23 Mai 834, umilul Dumneavoastră supus, Stephanus Stratimirovits m.p.

Gheorghe Ciuhandu, op.cit., p.463, document nr.66.

d.62

Butyin, 15(27) Apr. 1835.

!Noi, mai jos numiţii, locuitori ai târgului Butyin, cu conştiinţa sufletului nostru 
dăm dovadă despre modul în care notarul nostru Horky Istvân a blestemat religia noastră de 
veche credinţă rostind următoarele cuvinte: Curvească dracu cu voi români şi legea voastră, 
şi cu popii şi vlădicii şi mitropolitu vost, osândească Dumnezeu pe voi români spurcaţi şi 
legea voastră, câini şi lotrii; şi tot atunci, Paştele, Biserica şi toţi Sfinţii noştri au fost 
înjosiţi şi negaţi cu înjurături groaznice, adăugând că icoanele din biserica noastră nu sunt 
decât nişte superstiţii muiereşti.

Că aceste groaznice înjurături şi negări au fost rostite în faţa noastră, de 
susnumitul notar Horky, cu conştiinţa sufletului nostru suntem gata oricând să depunem 
mărturie.

Pentru o mai mare credibilitate trimitem această scrisoare, întărită cu numele 
nostru, cu semnătura şi cu semnul crucii mâinilor noastre.

Scrisă la Butyin, aprilie 15, 835.
Şi eu am auzit înjurăturile groaznice de mai sus.

n.s.(nobil) Dezso Mihâly.

Luştrea Ioan*, Brânda Simeon*, Lucaci Todor*, Dan Constantin, Comea Nicolae, 
Zimbran Iuon, Lupei Andrei şi Farcaş Mihai**.

Adepţii Sfintei Biserici a Maicii din Răsărit, din târgul Butyin.

Gheorghe Ciuhandu, op.cit., p.549, document nr.124.

d.63

încă din anul 1833 am fost înştiinţaţi de funcţionarii baronului Dietrich din 
Pâncota şi de subprefectul Comitatului Arad că locuitorii târgului Buttyin (parte a moşiei 
Dietrich), care nu posedă animale de tracţiune şi nici nu le vor procura în termen de trei ani 
îşi vor pierde pământurile urbariale, acestea urmând să fie date altor localnici, proprietari de 
animale, capabili să-şi achite datoriile. Dar, spre durerea noastră, o mare nenorocire s-a 
abătut pe capul nostru, pentru că termenul hotărât, de trei ani nu a fost respectat, ci după 
prima iarnă ni s-a luat pământul. Noi, contribuabilii săraci, nu am putut face aşa de repede 
rost de animale. în consecinţă, pământul rămas de la taţii noştri şi lucrat de strămoşii noştri 
a fost răpit unui număr de 56 familii şi donat de funcţionarii moşiei unor localnici mai 
înstăriţi, iar altor 48 de consăteni, e drept şi ei ceva mai înstăriţi, dar fără animale de

Cei patru inşi, însemnaţi cu *, au confirmat cele afirmate, prin jurământul prestat pe sf. Evanghelie, în catedrala 
din Arad, la 19 Iunie (1 Iulie) 1835, înaintea unei delegaţii consistoriale compusă din 3 asesori şi un profesor de 
teologic.
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tracţiune în urmă cu şase ani, le-au fost lăsate pământurile, tot ca un fel de cadou, 
împingându-ne pe ceilalţi la foamete, aruncându-ne pe drumul cerşetoriei, afundându-ne în 
lipsă de hrană. Cu inimile rănite de pierderea pământurilor şi de lipsa hranei, atât pentru noi 
cât şi pentru copiii noştri, ne-am adresat jurisdicţiei domneşti pentru reprimirea terenurilor. 
Aici ne-am întâlnit cu 25 de consăteni care au primit pământ în plus de la funcţionarii 
domeniului. Impresionaţi de soarta noastră jalnică, ei au fost de acord să ne restituie 
pământul. Şi edilii târgului Buttyin şi reprezentanţii Onorabilului Tribunal Domnesc ne-au 
permis retrocedarea acestuia. Dar, spre disperarea noastră, lăsându-ne cu inima amară şi cu 
o soartă jalnică, funcţionarii domeniului, din răzbunare, deoarece am înaintat numeroase 
cereri pentru soluţionarea situaţiei, nu binevoiesc să ne înlesnească traiul, refuzând să ne 
pună în drepturi, cu toate că în prezent dispunem de vite de jug. Noi, umilii subsemnaţi, 
înconjuraţi de disperare, şi acum după şase ani, cu inima amară şi cu ochii înlăcrimaţi, 
simţim şi ne uităm cum funcţionarii domeniului au dat cea mai bună şi cea mai fertilă 
porţiune din pământurile noastre urbariale, altora, care nici atunci când le-au primit, nici 
după aceea nu a dispus de vite de jug şi nici în ziua de azi nu se pot mândri cu aşa ceva, dar 
se uită fără jenă şi batjocoritor la soarta noastră jalnică, expusă pericolelor. Domnului 
nostru Işpan, Excelenţelor Voastre, membrii ai Guvernului Provincial (Consiliul 
Locotenenţial) al Regatului Ungar, vă rugăm cu plecăciune umilă iobăgească pentru a 
binevoi să puneţi la inimă, cu atenţie, soarta noastră jalnică, deoarece birăii curţii târgului 
Buttyin sunt stăpâniţi de o părtinire defavorabilă nouă, în legătură cu cererea de a ne reda 
pământurile iobăgeşti. Aceşti birăi împiedică şi se opun redării pământurilor, cu toate că 
deja două Judecătorii Domneşti ne-au promis şi au ordonat retrocedarea lor. Cu atât mai 
mult vă rugăm să interveniţi pentru executarea acestor ordine, cu cât majoritatea dintre noi 
avem animale de tracţiune şi, în cazul că vom recăpăta pământurile deţinute de strămoşii şi 
taţii noştri, ne angajăm, din omenie şi din dragoste prietenească, să-i ajutăm şi pe ceilalţi să 
şi le procure până la termenul stabilit. Vrem să ne ferim de cazurile nefericite şi triste 
(asemănătoare cu al consăteanului Philip Iuon, care, opunându-se luării pământului, a fost 
bătut de Curtea Locotenenţială, atât de tare, încât la scurtă vreme a murit). Pentru evitarea 
acestor cazuri cerem sprijinul Nobilului Comitat. Ne reînnoim cererea cu cea mai mare 
stimă şi rămânem cu plecăciune iobăgească.

Buttyin, septembrie 8, 1839.

Către Excelenţa Sa Domnul Nostru Palatin, Maiestatea Sa Imperială şi Regală 
Arhiducele Austriac,

Excelenţa Voastră Consiliul Locotenenţial al Regatului Ungar.

Umilii voştri iobagi contribuabili.
56 de semnături.

A.S.A., fond P.J.A, Acta Congregationum, 854/1840.
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d.64

Şematismul venerabilului cler din dieceza Oradea-Mare, ritul greco-catolic, pentru
anul 1840

4. Districtul vice-arhi-diaconatului Boros-Sebes (Sebiş).

5. Kertes (Prunişor). Parohia a fost înfiinţată în anul 1834. Biserica are hramul 
Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril. Patron: proprietatea religioasă. Paroh: Stephanus Dume, 
notar districtual.

în filia Buttyin existau 4 greco-catolici. Limba folosită era valacha. (Din anul 1842 
se adaugă şi filia Boros-Sebes).

Schematismus venerabilis cleri dioecesis Magno-Varadinensis, graeci 
ritus catholicorum, pro anno 1840, Varadini, p.p.70,71.

d.65

Şematismul diecezei Cenad pentru anii Domnului 1842-1843

17. Districtul vice-arhi-diaconatului Aradul de Munte sau Pâncota.

Buttyin. (Bokeny), (Târg). Parohia există din 1807. Matricole (înregistrarea 
naşterilor, căsătoriilor şi deceselor - n.n.) din 1781. Biserica are hramul Sf. Ioan Nepomuk. 
Patron: baronul Josephus Dietrich. Administrator: Paulus Pâvelka.

în Buttyin existau: biserică catolică şi ortodoxă, 190 catolici, 4 greco-catolici, 
3.000 ortodocşi (greci neuniţi), 6 luterani, 24 calvini, 15 evrei.

Filiile aparţinătoare de parohia din Buttyin erau: l.Almaş, 2.Baltele, 3.Bârsa, 4. 
Bodeşti, 5.Bonţeeşti, 6.Boros-Sebes (Sebiş), 7.Buceava, 8.Cil. 9.Dieci, lO.Feniş, 
ll.Gurahonţ, 12.Hodiş, 13.Mezeş, 14.Honţişor, 15.Iosaş, 16.Iosăşel, 17.Kakaro (Joia 
Mare), 18.Kertes (Prunişor), 19.Chisindia, 20.Cocioba, 21.Crocna, 22.Cuied, 23.Musteşti, 
24.Prăjeşti, 25.Roşia, 26.Secaş, 27.Satu-Rău, 28.Sălăgeni, 29.Văsoaia, 30.Zeldiş, (607 
credincioşi).

32 căsătorii ale catolicilor din parohie, 7 mixte, iar în fllii, 115 ale catolicilor şi 13
mixte.

Universalis Schematismus Ecclesiasticus venerabilis cleri romano-et 
gracco-catholici, pro anno 1842-3, Budae, p.p.301,302.

d.66

' Buttin. Conscripţia tuturor preoţilor cu însemnări despre starea parohiilor şi 
bisericilor în Protopresbiteratul Buttin, existente în anul 844, martie, 13. (Conscripţie 
întocmită de Gavril (Gabriel) Giulani, protopopul Buttin-ului).

1. în localitatea Buttin existau: biserică de zid; hramul bisericii era „Bunavestire ; 
Gabriel Giulani, protopop; Teodor Bucatoş, preot; Mihail Szuts, preot; Ioan Gurban, 
capelan; 515 case; 2.357 locuitori.
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Protopresbiteratul Buttin cuprindea următoarele parohii: l.Buttin, 2.Bârsa, 
3.Aldeşti, 4.Voivodeni, 5.Mânerău, 6.Şilindia, 7.Dezseo Haza, 8.Luguzău, 9.Camna, 
lO.Iercoşeni, ll.Hodisş, 12.Cuied, 13.Văsoaia, 14.Chisindia, 15.Cacarău, 16.Cocioba, 
17.Revetiş, lS.Almaş, 19.Cil, 20.Bonteşti, 21.Gurahonţ, 22.Honţişor, 23.Zeldiş, 24.Satu 
Rău, 25.Şoimuş-Buceava, 26.Mădrigeşti, 27.Secaş, 28.Musteşti, 29.Rădeşti.

A.E.O.R.A., Gavril Giulani, Consignatio Omnium Parochiarum cum 
adnotationc Staius cuiuvis Parochia 
Proloprcsbiteratu Buttinensi existentium anno 844, documcnl 
neinventariat.

et Ecclesiarum in
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Districtul Borosjeno.
Cercul pretorial (plasa) Butyin în anul 1849

Populaţia: 
(români, 
maghiari, 
nemţi, ş.a.)

Jeleri
(extra
vilan,

unităţi)

Iobagi
(extravilan,

unităţi)
Nr. Case

(număr)
Intravilan
(unităţi)Localitateacrt.

Butyin
mezovâros

2.6971. 55289 123 570
3372. Kakaro falu 629 7/1000 7 62

2.217Kis India3. 56 5/1000 36420 366
574Vaszohya4. 10821 4/1000 1081

1.999Almâs5. 75 4/1000 38314 384
8226. Bogyest 40 18123 183
4387. Musztesd 12 4/1000 6717 67
7408. Csill (de Jos) 30 15019 150

1.540Kujed9. 48 1/1000 306316
58410. Hodos 17 6/1000 9 9797
803Csill (de Sus)11. 24 3/1000 15214 132

Prefectura Arad. anul 1849. act nr.597/849.
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Paris, 22 octomvrie 1849.

[...) în două zile de ostenitoare călătorie prin munţi, ajunserăm la Câmpeni. Iancu, 
pe care îl înştiinţasem de sosirea mea, îmi găsise o colibă intr-o pădure în preajma 
Câmpenilor, unde şăzui ascuns o lună de zile. Ruşii şi nemţii mă căta pe moarte şi Iancu a 
fost chiemat de două ori la Sibii şi cercetat despre mine. Din norocire acturile care ar fi 
putut compromite pe Iancu, nu era cunoscute nemţilor şi ruşilor, şi el putu a se desvinovăţi 
şi a zice că nu ştiu unde sunt eu. Românii d-acolo mi-a arătat multă dragoste şi jertfire. A 
fost peste putinţă să poci căpăta un paşaport subt orice nume. De aceea am hotărit întîi să 
trec în Moldova, pe ascuns, pe la Topliţa, peste munţi, şi să mă predau moldovenilor ca să 
mă treacă în Turciea. Pe urmă am găsit ca mai sigur d-a merge la Semlin şi a trece la
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Belgrad. Industriea muntenilor unde mă aflam, este a face şi a vinde doniţi şi ciubăre, şi 
astfel ei pot călători în toată ţeara ungurească, fără ca nimeni să-i întrebe de pas. Hotărîi dar 
a mă face doniţar.

Mă bolnăvisem în munţi de urît şi de nelucrare, mă apucase frigurile şi un junghi. 
Plecai bolnav şi osteneala drumului mă făcu sănătos. Am plecat împreună cu Racoviţă, 
Nenişor şi Dincă eroul bătăliei de la Bucureşti cu turcii, ce fusese lîngă Iancu. Eu nu vream 
să[-i ] iau, ei au insistat dorind să vie cu mine la Constantinopol. Am loat trei ţerani sau 
moţi, cum se numesc acolo, am încărcat tri care mari cu doniţi, ne-am spoit cît am putut şi 
ne-am îmbrăcat în zdrenţe, că să semănăm a moţi, şi am pornit la drum prin ţeara 
ungurească, pe la Buteni la Arad. Loaserăm încă de la Iancu afară de răvaşele de doniţari 
nişte atestaturi supt nume schimbate că sîntem din Ţeara Românească şi că ne-am bătut 
pentru împăratul împotriva rebelilor maghiari şi că mergem pe la Semlin la Belgrad să ne 
căutăm familia.

După o călătorie de trei zile făcurăm o întîlnire neplăcută. Un tist de gendarmerie* 
ungur, cu mai mulţi gendarmi, ne opri în cale, începu a ne căuta prin cară, subt pretext d-a 
căuta arme, găsi nişte mantale şi nişte cizme, începu a ne sudui şi a zice că le avem de furat 
de la domni. Nu fu destul că ne luă hainele, dar din nenorocire se găsi un atestat d-acele ale 
lui Iancu, pe care Nenişor nu îl ascunsese bine, întrebă al cui este. Dincă spuse că e al lui şi 
îndată îl arestuiră şi nouă ne dete voie a merge înainte. Se despărţi bietul Dincă de noi fără 
haine, fără bani, căci n-avusei vreme a-i da, avînd banii ascunşi. Mi-a părut tare rău de 
dânsul, căci e un zdravăn băiat şi mă îngrijea pe drum. Cred că o fi scăpat de vreme ce e 
cunoscut că s-a bătut pentru svartzgelbi, şi îl ştia şi ei şi ruşii. Această întîmplare m-a făcut 
a schimba drumul şi a merge la Lipova, d-acolo pe la Timişoara la Panciova şi Semlin.

Am făcut această călătorie în zece zile, vînzînd la doniţi din sat în sat şi din oraş în 
oraş. Am trăit rău, dormind tot mereu pe iarbă umedă, în ploae, fără foc, hrănit rău [...].

Adio.
Al tău, 
N.Bălcescu.

N. Bălcescu, Corespondenţă, Opere voi.IV, Ed. Academiei R.P.R., 
Bucureşti, 1964, p.p.226,227, document nr.94.
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Arad. Statistica eparhiei Arad, 26 octombrie 1852

6. Protopopiatul Buteni.

1. în localitatea Buteni existau: 2.176 locuitori români; 38 elevi; Iov Iovici, 
învăţător; T. Bucatoş, protopop.

Protopopiatul Buteni cuprindea următoarele parohii: 1.Buteni, 2.Bârsa, 3.Aldeşti, 
4.Mânerău, 5.Bocsig, 6.Şilindia, 7.Luguzău, 8.Camna, 9.Iercoşeni, lO.Hodiş, ll.Cuied, 
12.Văsoaia, 13.Chisindia, H.Cacarău, 15.Almaş, 16.Cil, 17.Bonţeşti, 18.Gurahonţ, 
19.Honţişor, 20.Iacobini, 21.Brazii, 22.Buceava-Şoimuş, 23.Mădrigeşti, 24.Secaş, 
25.Musteşti, 26.Bodeşti.

V. Popeangă, Şcoala românească... 1821-1867, p.p.97,98.

Comisar de linişte.
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Şematismul diecezei Cenad pentru anul Domnului 1863 

II. Districtul vice-arhi-diaconatului Aradul de Munte sau Pâncota.

2. Buttyin. (Bokeny). în comitatul Arad. Târg. Parohia a fost înfiinţată şi dotată cu 
ajutorul Exc. Cameram Regiam Hung în anul 1807. Matricole are din anul 1781. Biserica a 
fost construită în anul 1818 cu ajutorul aceleaşi Cameram Regiam şi are hramul Sf. Ioan 
Nepomuk. Patron: Prinţul D. Joannes Szulkovszki. în filia Boros-Sebes, biserica a fost 
construită în anul 1837, cu ajutorul comitelui Joannem Konigsegg şi are hramul Sf. 
Salvatoris. Paroh: D. Rudolphus Weitersheim, secretar districtual.

în Butttyin existau: biserică catolică, ortodoxă şi sinagogă, 231 catolici, 3 greco- 
catolici, 2.670 ortodocşi (greci neuniţi), 5 luterani, 12 calvini, 69 evrei. Filiile aparţinătoare 
de parohia Buttyin erau aceleaşi din anii 1842-43, la care s-au mai adăugat: Berindia, 
Govojdia, Mădrigeşti şi Revetiş (în total 34), (1.125 credincioşi).

Botezaţi 46. Decedaţi 49. Limbile folosite între catolici erau maghiara şi germana, 
iar între ortodocşi, daco-romana. învăţător în Buttyin: Maximilianus Iglody, copii de vârstă 
şcolară 23, copii care frecventează şcoala 23 [...].

Schematismus cleri dioecesis Csanâdiensis pro anno Domini 1863, 
Temesvârini, p.p.61-63.
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Arad. Statistica eparhiei Arad, 23 septembrie 1864

6. Protopopiatul Buteni.

1. în localitatea Buteni existau: 309 copii recenzaţi: 180 băieţi şi 129 fete; 117 
copii frecventau şcoala: 94 băieţi şi 23 fete; I. Bica, învăţător; Popescu Gheorghe, protopop.

Protopopiatul Buteni cuprindea următoarele parohii: 1.Buteni, 2.Bârsa, 3.Aldeşti, 
4.Mânerău, 5.Bocsig, 6.Şilindia, 7.Luguzău, 8.Camna, 9.Iercoşeni, lO.Hodiş, ll.Cuied, 
12.Văsoaia, 13.Păiuşeni, 14.Chisindia, 15Joia Mare (Cacarău), 16.Almaş, 17.Cil, 
18.Bonţeşti, 19.Gurahonţ, 20.Iacobini, 21.Buceava-Şoimuş, 22.Mădrigeşti, 23.Secaş, 
24.Musteşti, 25.Bodeşti.

V. Popeangă, Şcoala românească... 1821-1867, p. 107.
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Arad. Statistica eparhiei Arad, 21 februarie 1869 

5. Protopopiatul Buteni.

1. în localitatea Buteni existau: 2.571 locuitori români ortodocşi; 80 elevi; Simeon 
Birdeanu, învăţător; Machi Aurel Andrei, protopop.
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Protopopiatul Buteni cuprindea următoarele parohii: l.Buteni, 2.Bârsa, 3.Aldeşti, 
4.Voievodeni, 5.Mânerău, 6.Bocsig, 7.Şilindia, 8.Luguzău, 9.Camna, lO.Iercoşeni, 
1 l.Hodiş, 12.Cuied, 13.Păiuşeni, H.Văsoaia, 15.Chisindia, 16.Cacarău, 17.Almaş, 18.Cil, 
19.Bonţeşti, 20.Gurahonţ, 21.Honţişor, 22.Brazi, 23.Iacobini, 24.Buceava-Şoimuş, 
25.Mădrigeşti, 26.Secaş, 27.Musteşti, 28.Bodeşti.

V. Popeangă, Şcoala românească... 1867-1918, p.p.220,221, anexa 1.
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Structura administrativă a comitatului Arad în anul 1872, ianuarie 1

Comunele erau grupate în unsprezece plase: l.Arad, 2.Pecica, 3.Radna, 4.Săvârşin,
5. Şiria, 6.Agriş, 7.Sebiş, 8.1neu, 9.Butyin, lO.Chişineu, ll.Eleki.

9. Plasa Butyin 
Pretor: Argyelan Miklos 
Pretor adjunct: Pecskan Şandor 
Medic de plasă: Ormay Mor 
Jandarm: Nemeth Imre 
Moaşă: Kozmenyi Erzebet
Executor financiar: Onika Demeter, cu domiciliul în Butyin.

Componenţa plasei: l.Almaş, 2.Aldeşti, 3.Butyin, 4.Bodeşti, 5.Bonţeşti,
6. Buceava, 7.Bârsa’ 8.Cil, 9.Gurahonţ, lO.Hodiş, ll.Honţişor, 12.Chisindia, 13.Cacarău, 
14.Cuied, 15.Musteşti, lb.Mădrigeşti, 17.Pajzsân, 18.Saturău, 19.Secaci, 20.Văsoaia, 
21.Voivodeni, 22.Zoldes.

Total: 20.813 suflete.

A.S.A., fond personal Mârki Sândor, Diplomatarium Aradiense, mss., 
dosar nr.3-4, fasc.4, f.340.
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Recensământul populaţiei din anul 1880 

Comitatul Arad, plasa Boros-Sebes

Buttyin: case 617, populaţia 2.769.
1. Populaţia după religie: ortodocşi 2.398, greco-catolici 12, romano-catolici 206, 

reformaţi 22, evanghelici 6, evrei 125.
2. Populaţia după limba maternă: români 2.271, maghiari 283, germani 39, slovaci 

18, croaţi-sârbi 1, alte naţionalităţi 34, străini 3, limba maternă necunoscuta 120, 
alfabetizaţi 436.

Traian Rotariu şi colectiv, Recensământul din 1880, Transilvania, Ed. 
Staff, 1997, p.p.30,31.
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Dezn’a, 11 Decembre 1881

Ieri am fostu coadunati preoţii si invetiatorii precum si alţi inteleginti si plugari din 
protopresbiteratele Buteniloru si Ienopolei la conferintia protopresbiterala - in Buteni. Toţi 
la olalta amu potutu fi cam la o suta inşi, suma destulu de suficienta pentru a deduce câ 
adunarea a adusu concluse in numele intregului tienutu. - Eu cunoscu Butenii din anulu 
1847. de candu am inceputu a cerceta scol’a de acolo, ce statea in bunu renume sub 
conducerea betranului invetiateriu Iovu Ioviciu de fericita pomenire; de atunci am cercetatu 
in continuu convenirile din acelu locu si potu dice, câ nici un’a din din aceste conveniri nu 
m’a suprinsu, ca-si acest’a de ieri nu numai pentru numerulu celoru presinti, ci mai vertosu 
pentru reuşit’a ei splendida si instructiva, in câtu ar fi facutu onore ori-carui orasiu mai 
mare. - Se cade deci ca onoratulu publicu se fia informatu despre decursulu ei.

La 9 ore in aceea-si dia sunetulu clopotului dela biseric’a din Buteni anuntiâ 
intr’unirea festiva, si membrii conferintiei cu incetulu se apropiau la adunare, carea abia s’a 
potutu deschide la 10. ore, de ora-ce timpulu era forte neplacutu, si sosirea celoru din 
provinţia era impedecata [...] invetiatoriulu primariu din Buteni Georgiu Popoviciu ne-a 
incantatu cu opulu seu despre „influinti'a cantorii bisericesci asupra evlaviei creştiniloru 
si asupra deşteptării poporului” demustratu prin patru choruri dela scol’a din Buteni: 
unulu alu fetitieloru, alu doilea alu scolariloru mici alu treilea alu scolariloru din clas’a 
dsale si alu patrulea alu adultiloru [...]. Nu potiu inse se nu radicu acuma cântările 
esecutate de cele patru choruri amintite. Inchipuiti-ve nisce fetitie in vestminte serbatoresci 
- naţionali cu glasu angerescu sub conducerea unei invetiatore intielepte - in câtu potu ele 
delecta prin unu „Cuvinese cu adeveratu” cantatu precisu si placutu, când ele canta cantari 
naţionali ca „Coron’a Moldovei” s.a. unu choru de copilaşi de 6-9 ani care canta pricesn’a, 
apoi „calea romane” s.a. priviţi unu altu choru alu scolariloru mai mari forte bine esercitatu, 
care canta tote ceremoniele, colindele, glasurile, irmosele si multe cantari naţionali: intre 
cari ne-a incantatu „irmosulu pasceloru” si multe cantari naţionali, dar candu a cantatu 
chorulu adultiloru, ne credeamu intr’unu concertu esecutatu de cantareti esercitati, de si 
chorulu e inca teneru de abia de doue luni precum am intielesu.

După tote aceste Dlu presiedinte recomenda scol’a din Buteni, pentru cei cari 
voiescu a-si pregăti pruncii sei pentru gimnasiu, seu preparandia infutisindu-ni-o de scola 
de modelu, precum adeca cu bucuria ne-am si convinsu despre ea. — Totu cu acesta 
ocasiune s’a decisu a se infiintiâ o biblioteea protopresbiterala, si dlu protopopu alu 
Buteniloru fu rugam a colecta cârti si alte oferte pentru ea [...]. M’a suprinsu placutu si 
presinti’a preotului rom. cat. din Buteni, carele - precum se vede - afara de pretenia se 
pricepe si la colegialitate. — Nici aceea nu potiu intrelasâ fara accentuare, câ de-si erâ ploua, 
totuşi amblamu pe uscam pe strade, câci antisti’a comunala a pavam caile pana la 
scolei si pana la usi’a bisericei.

Ferice de o suta de-ori ferice de asia tractu si comun’a care are astufeliu de

usi’a

conducătorii.

Meletie Fauru
presbiteru.

Biserica şi Şcoala, 20 decembrie 1881/1 ianuarie 1882, nr.51, p.p-405, 
406.
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Budgetul ministerului de culte.

Discuţie în chestia de naţionalitate

Şedinţa din 5 Februarie 1886. Să discută pe articole budgetul ministerului de culte 
şi instrucţiune publică. Ia cuvântul deputatul român Constantin Gurban şi rosteşte 
cuvântarea următoare:

«Onorată casă! Când doresc să vorbesc şi eu la această parte a budgetului declar 
înainte, că cu cuvântarea mea nu aşi dori să provoc o nouă discuţie, şi de aceea voiu evită 
orice enunciaţiune, care după părerea mea ar putea să dee ansă la vehemente răspunsuri. Şi 
o fac aceasta în scopul înţelegerii reciproce. O fac, pentruca eventual din vorbele mele 
răstălmăcite să nu poată scoate nimeni argumente în interesul apărării ideei de stat maghiar, 
atinsă de multeori aici ca periclitată din partea noastră, a naţionalităţilor nemaghiare. Dar cu 
ocaziunea discuţiei asupra budgetului ministerului de culte şi instrucţiune publică, oricât de 
mult aşi stima nobilul zel al stimaţilor condeputaţi cu care caută să apere şi să întărească 
ideea de stat maghiar, tocmai cu cooperarea ministerului dela acest resort, fiindcă totuşi în 
această acţiune a stimaţilor condeputaţi, cum ni se prezintă ea până astăzi, experiem, vedem 
mai mult un atac îndreptat în contra naţionalităţii noastre proprii: n’aşi fi destul de sincer 
faţă de onorata casă, cătră membrii ei, şi nici fiu credincios al patriei mele, dacă aşi retăceâ 
îngrijirile pe cari le deşteaptă în noi năzuinţele lor. (Să auzim.) Mă voiu năzui însă totodată 
să răsfir şi îngrijirile D-Voastre.

Noi, naţionalităţile nemaghiare, cele mai multe motive de îngrijorare le aflăm în 
activitatea ministerului de culte şi instrucţiune publică. Astfel, ca să nu amintesc multe, din 
vistieria ţării s’au cheltuit milioane pentru şcoalele de stat. Cu toatecă aceste şcoale au fost 
ridicate pe acolo, unde marea majoritate a poporaţiunii nu vorbeşte ungureşte, limba de 
propunere în ele totuşi e cea maghiară. Şi aşa stau lucrurile şi cu şcoalele medii, cu 
gimnaziile, pedagogiile şi şcoalele reale.

Dacă noi, cetăţenii de limbi nemaghiare, nici nu am fi elemente de cultură, 
dupăcum adecă şi suntem consideraţi, naţiunea maghiară, cu rol de conducere în Ungaria 
asupra celoralalte naţionalităţi, în interesul binepriceput al patriei ar trebui să lucre, ca şi noi 
să fim ridicaţi la o anumită treaptă de cultură. Dar durere, noi ne-am convins despre 
contrarul. Nu numai că nu există în ţară nici un singur institut de educaţie cu limba de 
propunere română susţinut din partea statului, dar nu e ajutorată de stat nici chiar o singură 
şcoală poporală română.

împrejurarea aceasta nu ne prea poate face să ne bucurăm, cu atât mai puţin să 
cântăm imnuri de laudă cuiva. Şi fiindcă ne exprimăm nemulţumirea, suntem consideraţi de 
duşmani ai patriei. Dacă ne ridicăm cuvântul, pentruca pe cale legală să cerem schimbarea 
stărilor de lucruri, se scoate pe plan ideea de stat maghiar, şi acesta e motiv suficient, 
pentruca opiniunea publică maghiară să frângă băţul deasupra noastră, să ne stigmatiseze de 
agitatori. Pecând din punctul de vedere al legalităţii, procedura noastră nu poate fi 
dificultată. Articolul de lege 44 dela 1868 ordonează următoarele în §-ul 17:«La 
institutele de învăţământ, pe cari statul, respective guvernul, le-a ridicat deja, ori după 
trebuinţă le va ridică, stabilirea limbei de instruare, întrucât legea nu ar dispune în privinţa 
aceasta, cade în competenţa ministrului de instrucţiune publică. Dar din punctul de vedere 
al cultivării generale şi al binelui public, fiind succesul instrucţiunii publice scopul suprem 
al statului, e dator acesta a se îngriji, ca la institutele de educaţiune de stat, după putinţă, 
cetăţenii cari trăesc în masse mai compacte să se poată cultiva în limba lor maternă în 
apropierea ţinutului lor, până acolo, unde se începe educaţia mai înaltă academică, » -
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ceeace chiar şi dacă nu ar stâ în lege, ar aduce cu sine natura lucrului, ca aşa să fie, şi în 
realitate totuşi nu e aşa.

Dacă vreun ţinut oarecare, din propria sa putere, având în mână suma necesară, 
vrea să ridice gimnaziu cu limbă de propunere românească, nu i se permite! De ce, nu ştiu; 
poatecă din punctul de vedere al ideei de stat maghiar. Dacă altundeva, o întreagă dieceză 
cere, ca din fondurile de sub a ei administrare să poată ridica un gimnaziu inferior, i se
deneagă cererea!

Aşi putea înşiră multe gravamine de asemenea natură, cari toate arată, că noi, cei 
de naţionalitate nemaghiară, nu numai că nu suntem sprijiniţi în năzuinţele noastre culturale 
de onoratul guvern, ci suntem chiar împiedicaţi; şi totuşi se află în ţară destui bărbaţi de stat 
şi ziarişti, cari fac imputare guvernului, că nu a sprijinit din destul pe terenul instrucţiunii 
publice elementul unguresc.

Ne atribuiţi de mare greşală, că în şcoalele noastre confesionale nu se învaţă cu 
destul succes limba maghiară. Despre tema aceasta se poate vorbi mult, şi este în ea şi puţin 
adevăr, care vine mai ales de acolo, că dacă vreunul dintre organele de instrucţie, numite 
din partea stimatului guvern, îşi face apariţia în şcoala noastră confesională, în mod 
demonstrativ vorbeşte numai ungureşte, deşi limba de propunere a şcoalei e alta. întrebări 
pune numai din limba maghiară, iar organul administrativ adus cu dânsul vine admoniat de 
repeţiteori, ca şi mai departe se solicite învăţarea limbei ungureşti. Cu alta nu-şi bate capul. 
Că o astfel de procedură, ce resens, ce impresie poate exerciâ asupra învăţătorului, asupra 
elevilor şi asupra părinţilor acestora, poate să ştie numai acela, care are cunoştinţă directă 
despre lucrurile acestea. Noi ne dăm silinţe, ca să introducem copiii noştri în cunoaşterea 
limbei ungureşti. Dar dorinţa aceea, ca elevii dela şcoală să înveţe a cunoaşte perfect de 
bine limba ungurească, nu o putem execută chiar şi numai din motivul, că aceasta e o curată 
imposibilitate. în ţinuturile, în cari nime nu vorbeşte ungureşte, cine poate pretinde, ca 
învăţătorul să arete un succes atât de departe mergător? Câţi sunt oare între noi, cari 
vorbesc limba latină, cu toatecă au învăţat-o în curs de opt ani, pe calcul bun? în astfel de 
ţinut e tot aşa de imposibil a se învăţa limba maghiară, ca pe Alfold de ex. limba română. 
Dar inteligenţa fiecărei naţionalităţi aproape pretutindenea vorbeşte limba maghiară. 
Semnul deci, că nu ne înstrăinăm de ea. Iar în institutele noastre medii confesionale punem 
chiar mare preţ pe învăţarea limbei maghiare şi unele au trecut în planul de învăţământ 
chiar mai multe ore pentru învăţarea limbei maghiare decât pentru cea română. Şi cu toate 
acestea, institutele acestea ale noastre sunt în continuu suspiţionate, că cresc răi patrioţi, că 
dau elevilor direcţie rea pentru vieaţă!

Noi ne-am cam obicinuit cu astfel de suspiţionări. Nu mai prind. Le atribuim 
acelor indivizi alergători după slujbe, cari prin rapoartele lor false seduc publicul şi pe 
onoratul guvern. O cercetare energică, obiectivă, ar dovedi totdeauna lucrul acesta, precum 
l-a dovedit şi până acuma totdeauna, arătându-se, că buciumarea astorfel de denunţări şi de 
ştiri să exagerează de regulă, lucrurile se măresc, căci după cercetarea efectuită au adormit 
lucrurile. Fac atentă onorata casă şi pe onoratul guvern, că sunt mulţi în ţară, cari trăesc din 
denunţări, pentruca cu atât mai uşor să poată pescui în turbure.

In timpul din urmă întreaga presă din patrie a fost ocupată cu aşa numita 
proclamaţie a iredentei române. (Să auzim!) Deşi nu se ţine de obiect, totuşi stând în 
legătură cu cele de mai nainte, aflu de necesar a declara, că naţionalitatea română, precum 
nu e vinovată pentru compunerea ei, tot aşa de nevinovată e şi pentru răspândirea ei. 
Naţionalitatea română, cu mic cu mare, nu s’a identificat cu ideile ce le conţinea, şi mă 
folosesc de ocaziune pentru a protesta în contra presupunerei, că proclamaţia aceasta ar 
conţineâ năzuinţele naţionalităţii române. (Aprobări). E adevărat, că am primit-o cu 
impasibilitate, pentrucă nu i-am atribuit nici o importanţă, dar între împrejurările date - 
partea D-Voastre nici nu putem fi acuzaţi pentru aceasta. Căutaţi să ne prezentaţi ideea de

din
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stat maghiar în aşa lumină, ca în ea să se cuprindă şi aspiraţiunile juste ale celoralalte 
naţionalităţi, ridicaţi şi pe seama celoralalte naţionalităţi şcoale cu limbă proprie, 
împărtăşiţi-ne şi pe noi de favoruri din partea statului, aplicaţi şi dintre noi oameni în 
funcţiile publice în proporţie corăspunzătoare, nu ne înstrăinaţi de D-Voastră numai 
pentrucă ţinem la limba şi naţionalitatea noastră, şi atunci nu va mai fi motiv de plângere, 
că am gravita în afară. Eu, cunoscând dispoziţia poporului român, pot să vă dau asigurarea, 
că în momentul în care se va da o astfel de explicare ideei de stat maghiar, câştigaţi 
milioane de oameni pentru ideea de stat maghiar, iar agitatorii de acuma, cu presa lor 
împreună, vor agită pentru lăţirea acestei idei. Dar până nu se face aşa, zadarnică e orice 
opintire, adunare de bani, ori de arunc, orice bănuială, ori intimidare, căci ele vor face, ca 
rana să se învenineze tot mai mult, în loc de a se vindeca.

Onorată casă! Eu am întrat în sala aceasta cu sentimente de prietenie. (Să auzim). 
Doresc, ca fiecare Maghiar să fie binevoitor naţionalităţii române în măsura, în care mă port 
eu cu bunăvoinţă faţă de Maghiari. De altă parte iarăşi aştept, ca declaraţiunei mele sincere 
să nu-i atribue nime gânduri rezervate, ascunse, şi dacă îi daţi importanţă, să nu răspundă 
nime la ea cu fraze, căci vorba e de interesele serioase ale patriei. Eu nu fac nici o 
propunere cu privire la budget. Mă mulţămesc cu atâta, că cu bunăvoinţă am admoniat 
naţionalitatea maghiară, (Voci: naţiunea maghiară)... există şi naţionalitate maghiară, 
(Voci: naţiune!) aşadară onorata casă şi stimatul guvern (O voce: nu vreâ să spună naţiune!) 
despre gravaminele, cari provoacă îngrijirea şi nemulţămirea naţionalităţilor, şi în speranţa, 
că atât onorata casă, cât şi stimatul guvern, vor recunoaşte temeinicia lor şi vor căută să 
îndrepte în viitorul cel mai apropiat această stare de lucruri, primesc budgetul».

Teodor V. Păcăţeanu, Creanga de aur, voi. VII, Sibiu, 1913, p.p.248-
252.

d.77

Şematismul venerabilului cler din dieceza Oradea-Mare, ritul greco-catolic, pentru
anul 1890

4. Districtul vice-arhi-diaconatului Boros-Sebes (Sebiş).

3. Ignesd (Igneşti). în comitatul Arad. Distanţa până la sediul episcopiei este de 
90 km. Parohia a fost înfiinţată în anul 1834. Există biserică şi casă parohială. Patron: 
proprietatea religioasă. Matricole are din anul 1863. Are clădire şcolară. Şcolari 11. 
Administrator: Marcus D. Pascutiu. Cantor: Vincentius Fericeanu. Postul de învăţător este 
vacant.

în filia Buttyin existau: biserică catolică,-ortodoxă şi sinagogă, 7 greco-catolici, 
193 romano-catolici, 2.620 ortodocşi, 18 luterani, 7 calvini, 64 evrei. Distanţa până la 
parohie, 13 km. (Parohia mai avea încă 4 filii: Bodeşti, Sebiş, Kakarău, Zugău).

Limba folosită era româna. Poştă la Boros-Sebes. Telegraf la Cilul de Jos. Staţie 
de cale ferată la Boros-Sebes.

Schematismus venerabilis cleri dioecesis Magno-Varadinensis, graeci 
ritus catholicorum, pro anno 1890, Magno-Varadini, p.44.
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d.78

Prcoţimea şi înveţătorimea română gr. or. din diccesa Aradului după protopopiate în
anul 1894

f. Protopopiatul Butenilor (Buttyin).

Scaunul protopopesc:
Preşedinte: Constantin Gurban protopresbiter.
Membrii: Zacharia Halic, Zacharia Milian, Teodor Coloja, Augustin Mihulinu, 

Giorgiu Lupşa, Comeliu Lazaru. Defensor matrimonial: Axentiu Chirilâ. Notariu: Georgiu 
Popoviciu înv.

Constantin Gurban paroch şi protopop, Ioan Gurban paroch.
Georgiu Popoviciu, Ioan Lucaciu şi Constanţa Popa învăţători.
Constantin Gurban inspector de şcoli în Inspectoratul şcolar Buteni.
Protopopiatul Buteni (Buttyin) cuprindea următoarele localităţi: l.Aldeşci, 

2.Almaş, 3.Bârsa, 4.Berindeni, 5.Bodeşci, b.Bonţeşci, 7.Bohani, 8.Buteni, 9.Căcărău, 
lO.Camna, ll.Chertiş, 12.Chisindia, 13.Cil, M.Cuied, 15.Dezna, lb.Dieci, 17.Donceni, 
18.Govoşdia, 19.Hodiş, 20.1arcoş, 21.Igneşci-Mined, 22.Laz, 23.Luguzeu, 24.Moneasa- 
Ravna, 25.Musteşci, 26.Nadăş, 27.Neagra, 28.Păiuşeni, 29.Prăjeşci-Donceni, 30.Revetiş, 
31.Roşia, 32.Sebiş, 33.Selageni, 34.Silinghia, 35.Slatina, 36.Susani-Nădălbeşci, 37.Tauţ, 
38.Vasoia, 39.Voivodeni.

Calendar/l 894, p.p.23,29-31.

d.79

Recensământul animalelor din localitatea Kdrdsbokeny în cifre aferente anilor 1895 şi
1911

Martie 1910-Februarie 
1911 _____

Proprietari şi animale 1895 1911
1 2 43

Numărul proprietarilor de animale 549
Comute 1.330 1.346
Cai 226 266
Capre 489 328
Porci 1.783 900
Oi 253 441
Vaci folosite la jug 134
Boi şi juninci folosiţi (e) la jug 376
Viţei fătaţi 241
Viţei păstraţi pentru prăsilă 171
Viţei vânduţi pentru prăsilă 35
Viţei vânduţi pentru sacrificare 17
Viţei sacrificaţi pentru consum propriu 1
Viţei morţi 17
Viţei avortaţi 7

370



1 2 3 4
Tauri pentru carne 9
Tauri pentru prăsilă 6
Vaci pentru prăsilă şi muls 444
Vaci sterpe 4
Boi şi juncani sub 3 ani 219
Boi peste trei ani 383
Boi pentru îngrăşat 2
Juninci sub 2 ani 208
Juninci peste 2 ani 30
Viţei alăptaţi 41
Total cornute 1.346
Comute rasa ungurească 124
Comute rasa roşu-tărcat 1.167
Comute alte rase 51
Bivoli 4
Armăsari sub un an 3
Armăsari peste 1 an 1
Armăsari pentru prăsilă 1
Iepe peste 1 an 13
Cai şi iepe 111
Cai 137
Total cabaline 266
Ţapi 1
Capre 310
Iezi 17
Total caprine 328
Vieri pentru prăsilă 8
Scroafe pentru prăsilă 197
Porci masculi şi femele 329
Purcei 366
Total porcine 900
Porcine rasa mangaliţă 837
Porcine rasele engleză şi autohtonă 63
Berbeci pentru prăsilă 18
Oi 308
Miei 115
Total ovine_____________
Ovine rasele raczka şi ţigaie

441
441

Magyar Statisztikai K<izlem6nyek, voi. 41, 1911, Budapcst, 1913, 
p.p.694-697.
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d.80

Mari proprietari şi arendaşi de pământ în localitatea Buttyin la sfârşitul secolului XIX

Anient Antal (moşier-proprietar).
a. Pământ (holde cadastrale): 189 arătură, 1 grădină, 1 fanaţ, 16 păşune, 505 pădure, 6 

scutit de impozit, 718 total. Moşia se întindea pe teritoriul unei singure localităţi 
(Buttyin).

b. Slugi: 16.
c. Maşini şi unelte (bucăţi): 1 semănătoare, 1 ciur, 15 pluguri, 1 trier, 1 tocător de paie, 7 

grape, 8 căruţe.
f d. Animale (bucăţi): 80 bovine, 6 cai, 300 porci.

1.

2. Dr. Hosanu Ivân (medic proprietar).
a. Pământ (holde cadastrale): 72 păşune, 1.366 pădure, 1.438 total. Moşia se întindea pe 

teritoriul unei singure localităţi (Buttyin).
b. Maşini şi unelte (bucăţi): 1 ciur, 1 trier.

3. Kugler Adâm (agricultor-proprietar şi arendaş), asociat cu Kiliân Val. şi 
Wenckheim Frigyes (grof).

a. Pământ (holde cadastrale): 119 arătură, 1 fanaţ, 1 pădure, 121 total. Moşia se întindea 
pe teritoriul a două localităţi (Buttyin şi Boros-Sebes).

b. Slugi: 1.
c. Maşini şi unelte (bucăţi): 3 pluguri, 1 grapă, 6 căruţe.
d. Animale (bucăţi): 9 bovine, 10 cai, 17 porci.

4. Schverthoffer Mihâly (agricultor-proprietar).
a. Pământ (holde cadastrale): 19 arătură, 8 grădină, 7 păşune, 136 pădure, 170 total. 

Moşia se întindea pe teritoriul unei singure localităţi (Buttyin).
b. Maşini şi unelte (bucăţi): 1 ciur, 2 pluguri, 1 trier, 1 grapă, 2 căruţe.
c. Animale (bucăţi): 10 bovine, 6 cai, 6 porci.

5. Horrân Jânos (proprietar).
a. Pământ (holde cadastrale): peste 1.000. Moşia se întindea pe teritoriul unei singure 

localităţi (Buttyin).

A Magyar Korona Orszâgainak gazdaczimtâra, Budapest, 1897, 
p.p.416,417; Gaal JenO, Aradvârmegye 6s Arad szabad kirâlyi vâros. 
Leirâsa, Arad, 1898, p.68.

d.81

Şematismul diecezei Cenad pentru anul Domnului 1898

II. Districtul vice-arhi-diaconatului Aradul de Munte sau Pâncota.
2.Buttyin (odinioară Bokeny, unde în anul 1333 exista parohie). Târg în comitatul 

Arad. în anul 1781 a fost construită o capelă, care în 1807 a fost ridicată la rangul de 
parohie, fiind înzestrată cu ajutorul Cam. Regiam Hung. Matricole are din anul 1781. 
Biserica a fost construită în anul 1818 cu ajutorul aceleiaşi Cam. Regiam şi are hramul Sf.
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Ioan Nepomuk. în filia Boros-Sebes capela a fost construita în anul 1837 cu ajutorul 
comitelui Joannem Konigsegg de Rottenfels. în 1334 la Almaş exista parohie. Patron: 
proprietarul domeniului. Paroh: D. Joannes Szirmay, secretar districtual.

în Buttyin existau : biserică catolică, ortodoxă şi sinagogă, 300 catolici, 30 greco- 
catolici, 2.700 ortodocşi (greco-orientali), 8 luterani, 10 calvini, 200 evrei. Filiile 
aparţinătoare de parohia Buttyin erau aceleaşi din anul 1863, la care s-au mai adăugat: 
Donceni, Kiciora, Komyeat, Pajsân şi Topliţa (în total 39), (1.301 credincioşi).

Limbile folosite între catolici erau maghiara, germana şi slava, iar între ortodocşi, 
daco-romana. în anul 1896 au fost înregistrate 89 naşteri, 6 căsătorii şi 52 decese.

în localitate există poştă şi telegraf, iar la Boros-Sebes staţie de cale ferată.

Schematismus cleri dioeccsis Csanâdicnsis pro anno Domini 1898, 
Temesvârini, p.p.94,95.

;

!

d.82

Populaţia localităţii Buttyin în anul 1900

1. Suprafaţa: 8.668 holde cadastrale
2. Locuitorii: civili 3.245, militari -
3. Cu altă cetăţenie: 3
4. Plecaţi în străinătate: 5
5. Sexul: bărbaţi 1.631, femei 1.614
6. Vârsta: până la 6 ani 480, între 6-11 ani 397, 12-14 ani 200, 15-19 ani 329, 20-39 ani 
955, 40-59 ani 723, peste 60 ani 161
7. Starea civilă: necăsătoriţi 1.587, căsătoriţi 1.435, văduvi 221, divorţaţi 2
8. Limba maternă: maghiari 491, nemţi 87, slovaci 65, români 2.597, ruteni 
sârbi 4, altă naţionalitate -
9. Vorbesc limba maghiară: 727
10. Religia: romano-catolici 411, greco-catolici 73, ortodocşi 2.548, reformaţi 48, unitarieni 
1, mozaici 108, alte religii 56
11. Scriu şi citesc: 1.080
12. Locuinţe: din piatră sau cărămidă 42, cu fundament din piatră sau cărămidă şi pereţii 
din văiuguri 2, din văiuguri 3, din lemn 696; acoperite cu ţiglă sau tablă 147, cu şindrilă 
scânduri 160, cu paie sau stuf 436, total 743.

Magyar 
p.p.332,333.

total 3.245

croaţi 1,

sau

Statisztikai K6zlem£nyek, vol.I, 1900, Budapest, 1902,

d.83

Populaţia principalelor localităţi din comitatul Arad în anul 1900

53.903 locuitori 
5.814 locuitori 
2.247 locuitori 
3.245 locuitori 
8.278 locuitori

1. Arad (Arad) -
2. Borosjeno (Ineu) -
3. Borossebes (Sebiş) -
4. Buttyin (Buteni) -
5. Magyarpecska (Pecica Maghiară) -
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8.997 locuitori 
5.297 locuitori 
5.014 locuitori 
6.686 locuitori 
3.168 locuitori

6. Opecska (Pecica Veche) -
7. Pankota (Pâncota) -
8. Simand (Şimand) -
9. Vilâgos (Şiria) -
10. Zarând (Zărand) -

Magyar Stalisztikai Kdzlemenyek, vol.l, 1900, Budapest, 1902, 
p.p.569-571.

d.84

Preoţimea şi înveţătorimea română gr. or. din diecesa Aradului după protopopiate în
anul 1901

e. Protopresbiteratul Butenilor (N.-Buttyin).

Preşedinte: Ioan Georgia protopresbiter.
Membrii ordinari: Zacharie Halic, Teodor Coloja, Georgiu Lupşa, Zachane 

Milian, Augustin Mihulin şi Comei Lazăr. Defensor matrimonial: Axentie Chinla. Notariu 
vacant. (Din 1902 postul de notar va fi ocupat de Iuliu Bodea, v. Calendar/1902 p.38, - 
n.n.).

în parohia Buteni (N. - Buttyin):
Ioan Georgia, protopop-paroh, Ioan Gurban emerit, Teodor Coloja paroh, Iu iu

Bodea capelan.
Vasile Suciu, Petru Perva învăţători. Staţiunea de învăţătoare vacantă. (Din 19 

postul de învăţătoare va fi ocupat de Constanţa Muntean, v. Calendar/1902, p.39, — n.n). 
Inspector de şcoale în Inspectoratul Buteni, Ioan Georgia.

Protopresbiteratul Buteni (N. - Buttyin) cuprindea următoarele comune 
bisericeşti: l.Aldeşti, 2.Almaş, 3.Berindia, 4.Bârsa, 5.Bodeşti, 6.Bonţeşti, 7.Buham, 
8.Buteni, 9.Cacarău, lO.Camna, ll.Chertiş, 12.Chisindia, 13.Cil, M.Cociuba, 15.Cuie , 
16.Dezna, 17.Dieci, 18.Donceni, 19.Gavosdia, 20.Hodis, 21.Iarcos, 22.1gneşti, 23.Laz, 
24.Lugozau, 25.Minead, 26.Moniasa, 27.Mustest, 28.Nadalbest, 29.Nadas, 30.Neagra, 
31.Păiuşeni, 32.Prezesti, 33.Ramna, 34.Revetiş, 35.Roşia, 36.Selegeni, 37.Borossebeş, 
38.Şilindia, 39.Slatina, 40.Susani, 41.Tauţ, 42.Vasoia, 43.Voivodeni.

S
%

\ ij
l!

Calcndar/l 901, Arad, p.p.33,39,40.

d.85

Buteni. Protopresbiteratul Buteni în anul 1904

8. în comuna bisericească Buteni exista:
1. Şcoala mică, 60 băieţi între 6-12 ani, dintre care 

regulat, 20 neregulat, 15 nici de cât.
2. Şcoala de fetiţe, 138 fete între 6-12 ani, dintre care 

regulat, 39 neregulat, 81 nici de cât; 60 fete între 12-15 ani, dintre care frecventau 
cursurile: 22 neregulat, 38 nici de cât.

frecventau cursurile: 25

frecventau cursurile: 18

li •ii
374



3. Şcoala mare, 48 băieţi între 6-12 ani, dintre care frecventau cursurile: 13 
regulat, 23 neregulat, 12 nici de cât; 27 băieţi între 12-15 ani, dintre care frecventau 
cursurile: 4 neregulat, 23 nici de cât. (Date statistice referitoare la luna mai 1904).

Petru Perva, Constanţa Munteanu, Ioan Roşu, învăţători; Ioan Georgia, protopop. 
Protopresbiteratul Buteni cuprindea aceleaşi comune bisericeşti ca şi în anul 1901.

A.S.A., fond Protopopiatul Ortodox Român Buteni, 1877-1910, dosar 
nr. 1 -2, fasc. 1, f.265,345.

d.86

Cronica bisericei parohiale gr.ort. din comuna Buteni, 
scrisă în anul 1907

La dispoziţiunea lăudabilă a Veneratului Sinod eparhial de sub nr. 55 din 1904 şi 
50 din 1905 şi în conformitate cu circularul Vener. Conzistoriu diecezan nr.2463/905, - de 
a se culege date relativ la monografia comunelor bisericeşti, - cu privire la „Cronica 
bisericei parohiale gr.ort. române din comuna Buteni” (Buttyin, com.Arad), vin a expune în 
următoarele, tradiţiunile rămase din bătrâni şi a înşira puţinele date istorice aflate, 
referitoare la trecutul bisericei noastre:

Biserica noastră are hramul „Buna-Vestire” şi e zidită (trupul) din peatră şi 
(tumul) din cărămidă arsă; ea este zugrăvită şi afară de icoanele sfinte îndătinate mai are pe 
cerimea din jos din naia bisericei şi alte 12 icoane, cari reprezintă întreaga istorie a 
patimelor lui Hristos, iar deasupra stranelor cei patru evangelişti; în altar pe cerime se află 
deasupra prestolului Duhul sfânt în chip de porumb, iar pe păreţii din altar icoanele alor 4 
arhierei, toate zugrăvite. - Când s-a edificat biserica, nu se ştie, căci nici o urmă pozitivă nu 
se află; ea se află azi în stare bună, căci prin zelul şi îngrijirea conducătorilor bisericei de 
multe ori renovându-să şi repărându-să s-a conzervat foarte bine. Multele repărări le-a 
reclămat împrejurarea, că tumul numai că s-a adăugat cătră păreţii ceialalţi, au poate pentru 
criptele de sub păreţi, sau poate şi pentru locul, pe care e zidită, fiindcă în partea de cătră 
meazănoapte este un părăuaş, ce spăla până în anul 1900, - când s-a regulat cu peatra acel 
părăuaş, - pământ din ţărmurii săi; destul, că atât la păreţi, cât mai vârtos la turn mai de 
multe ori sau ivit crepături cari au trebuit repărate şi deci întreaga' biserică sau legat cu fer şi 
prin urmare s-a cheltuit mult cu ea. Până la anul 1861 biserica a stat neîngrădită; îngrădirea 
cea dintâiu s-a făcut numai cu tingi, mai târziu s-a îngrădit cu leaţuri. - Cine au fost 
întemeetorii bisericei - nu să ştie, ci să crede şi susţine a fi fost creştinii gr.ort. români; tot

fi sfinţit. în anul 1902aşa nu să ştie, când şi prin cine respective prin care episcop 
renovându-să radical, dinlăuntru şi din afară biserica, actul sfinţirii l-a efectuit P.C. Sa Dl. 
Ioan I.Papp fost protosimel, iar acum de prezinte preabunul nostru Arhiereu — P.S.S. 
Episcopul diecezei Aradului. — înăinte de întemeerea bisericei de azi, şi anume mai năinte 
de regularea comunelor, comuna Buteni şi-a avut biserica sa pe locul, ce să numeşte 
„Frăgărie”; - regulându-să satele şi din Buteni, s-a făcut comună mare, căci s-au adus cătră 
ei comunele: „Barda”, - unde iarăşi a fost biserică, a cărei uşi împărăteşti se află şi azi la 
biserica din Prăjeşti, — apoi Ajagul, Agareţe, Ţărinor, Groşi, Satul-nou şi căşile resfirate în 
jurul Butenilor. Era deci delipsă, ca să să facă şi biserică nouă şi încă în mijlocul comunei 
nouă, care este aceasta de acum. Zidurile sunt tot acele de demult (de peste 150 ani), cari 
pe vremurile acele erau cunoscute de ziduri mari şi deci biserica era cunoscută de biserică 
de frunte, aleasă între alte biserici. Tumul ei la început era de lemn; iar turnul de cărămida 
de azi s-a zidit numai cam în anii 1840, - acoperit fiind cu şindrilă; iar în an. 1872 s-a

s-ar

azi
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acoperit cu tinichea, - ca adaus la păreţii de peatră. Când, prin cine şi la acui inicţiativă s-a 
întemeiat biserica cea mai veche în comună nu să ştie, căci numai aceste date tradiţionale 
le-am putut afla despre ezistenţa ei. -

Pictura şi iconostasul sunt deodată cu zidurile; aceasta pictură multă vreme a fost 
una dintre cele mai frumoase picturi bisericeşti, iar sculptura şi azi este între cele dintâi. Ce 
priveşte ulteriorul bisericei şi adjustarea ei cu cele de lipsă, peste tot poate să ocupe locul 
cel dintâiu între biserici, căci posede toate cărţile, omatele şi recvizitele necesare într-o 
biserică bine aranjată, unele obiecte chiar şi în mai multe ezemplare în starea cea mai bună.

Cărţile aflătoare, cari sunt proprietatea bisericei noastre, sunt următoarele, lăsând 
să urmeze întreg titlul cărţii:
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între cărţile bisericeşti am aflat şi o cărticică (format mic) de interes istoric, care 
cuprinde în sine catavasiile tuturor sărbătorilor de peste an, rânduiala utreniei, liturgiei şi a 
vecerniei, nu ultema troparele tuturor sărbătorilor şi alte multe cântări folositoare cântate la 
diferitele ocaziuni, şi aceste toate tipărite în trei limbi; şi anume în limba grecească, 
slovenească şi românească (mai multe). Durere însă titlul cărţii lipseşte întreg, astfel că n- 
am putut afla numirea ei, dar nici anul de când dateaza cărticică. în interiorul cărticelei la 
un chip al Născătoarei de D-zău am aflat „scris” anul: 1791, dar acesta nu poate fi anul 
tipăririi cărticelei.

Are biserica noastră şi încă vro 2-3 ezemplare de „Psaltire”, a căror titlu încă 
lipseşte şi aşa anul tipărirei lor nu l-am aflat.

Mai sunt încă doue ezemplare de „Tipic” şi anume:

(Acesta e manuscris). Apoi: „Tipicu pentru chiamarea Duchului Sânt la sinode 
şi la totu felulu de adunari crescinesci, precum şi la începerea anului scolasticu. 
Ediţiune întocmită şi coresa după mama scrisulu, care din vechime se folosesce la episcopia 
greco-orientala aradana. Arad, cu tipariulu lui Stefanu Gyulai 1869.”

Mai are biserica noastră şi „Biblia” mare, sânta scriptură a Testamentului vechiu şi 
nou, titlul însă şi dela aceasta carte lipseşte, astfel, că nici la aceasta nu să ştie anul tipăririi.

Chipul unicului , An timiş” (grecesc) ce-1 are biserica noastră, îl dau aici în 
fotografie, în Va -a parte a mărimei sale, carele după cum să vede este deplin şi bine 
conzervat, deşi dătează din anul 1733, decând poate s-a întemeeat biserica noastră aceasta 
de aici; nimic mai clar nu să vede nici pe original, decât cum să vede pe aceasta fotografie:
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în tumul bisericei noastre avem trei clopote, cari când se trag sună foarte frumos şi 
cu o armonie rară, de le-a mers vestea. Clopotul mic are inscripţiunea pe cercul din jos:

/QiOnOT &CrG4'‘Z.K»T& MXZ&Aă c4*4HT6H &HCSfWfi
AHHh&reH * jfgo. m

Altă inscripţiune nu are.
Pe clopotul cel mai mare stă scris pe cercul deasupra: „GOS. MICH. IOSEPH 

EGARTNER ZU TEMESVAR. 1815” iar pe cercul din jos:

.c*?<to.Kirt. -fiitWHcrăXpwMti tântn&i<tkph kî/cmUm 
EIkhh ntun 4. Ia), (\onot.. floor wi* ahî ÎUS'

HHfiBiSKi' feL.t;
între aceasta inscripţiune se află chipul: Maicii Preceste cu Isus în braţe, Sftul Nicolae şi 
Restignirea lui Isus Hristos, simetric aşezate în relief.

Pe clopotul cel de mijloc pe cercul deasupra se află scris: „GOS. MICH. 
IOSEPH EGARTNER ZU TEMESVAR. 1821.”, iar pe cercul din jos se află chipurile 
aşezate simetric şi în relief: Restignirea lui Isus Hristos şi Maica Preacurată cu Isus-fiul în 
braţe. - Clopotele - precum să vede - sunt vărsate în Timişoara şi - să zice - că credincioşi 
de ai noştrii s-au dus în persoană până la faţa locului şi s-au uitat cu ochii lor până ce s-au 
pus în formă şi cu mâna lor au aruncat bani de argint în topitoare, ca să sune mai bine; 
Bogdan On - să zice - ar fi pus o mulţime de argint în materialul clopotelor; când au fost 
gata clopotele, tot credincioşi de ai noştrii au prins boii înjug şi 
adus clopotele şi le-au aşăzat - cu mare bucurie şi mângâiere sufletească, - în turn. Aceasta 
este tradiţiunea despre clopote.

Alte date şi inscripţii relative la trecutul bisericei noastre nici din cărţile aflătoare, 
nici pe cutare monument din cimitir, nu s-au aflat; sunt acoperite cu vălul obscurităţii. 
Insămnările ce se află în unele cărţi din biserică, acelea se referesc numai la lucrun şi 
interese personale ale donatorului sau a scriitorului în carte şi apoi şi la mersul timpului din 
cutareva an. -

dus la Timişoara de aus-au

Matricule există de tot soiul, şi anume: a botezaţilor şi a Reposaţilor din anul 
1800, iar a cununaţilor din an. 1803 neântrerupt, până în zilele noastre, nelipsind nici un 
an dintrânsele.

In arhivul parohiei noastre am aflat şi un protocol al circularelor bătrâne, 
începând dela anul 1850 - până la anul 1881.

Comuna noastră bisericească, - după cum ştim cu siguritate, - a avut şi o familie 
istorică, vrednică de pomenire, din sânul căreia a ieşit distinsul ei membru, înzăstrat mai 
târziu şi cu diplomă nobilitară pentru vredniciile lui: Simeon-Iosif Popovici-Paffy este 
acela, care a lăsat neamului său şi o fundaţiune însămnată, - azi de peste 36.000 coroane; - 
pentru creşterea unor tineri din comuna Buteni şi eventual şi din alte părţi a diecezei, — 
s-ar distinge prin calităţile lor intelectuale şi morale. - Urme despre aceea că dela care

află în arhivul

cari

domnitor şi din care an dătează diploma nobilitară a susnumitului, 
parohiei noastre, ci numai la Ven. Consistori diecezan - aradan. - între familiile istorice 
vrednice de pomenire mai amintim pre inginerul: Ilie Lustrea, 
spesele sale - tumul bisericei noastre; - pre economul: Mărcuţi Medrea, care a testat 
bisericei o casa cu intravilan şi lA sesiune de pământ estravilan; - pre preotul: Mihail Suciu 
şi econoama sa: Zeni loja, cari au testat parohiei un intravilan cu două căşi — în loc de

nu se

legat cu fer - pecare a
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frunte; şi pre economul: Dumitru Moţ, care a lăsat bisericei o fundăţiune de 2.000 coroane 
(azi peste 4.000 cor.), ca din interesele capitalului, - cu timpul să să crească tinerii, cari se 
vor distinge; a mai cumpărat tot dânsul un baldachin şi un prapore mare cu 3 ruzi - pre 
sama bisericei - în preţ de 1.000 coroane, în anul: 1892. -

Mai mulţi credincioşi au donat bisericei: ornate, prapori, cărţi şi alte recvizite, între 
cari se pot aminti: Mihail Bogdanovici, Lupu Ardelean, Simeon Sida, Dr. Aurel Grozda, 
Ana Georgia Popescu, Iuliu Bodea, Teodor Maxinan, văd. Lena Perva, George şi Paulina 
Popa, văd. Maria Popovici şi alţii mulţi. -

Cei mai vechi preoţi în comuna noastră bisericeasca, pe cari i-am aflat, au fost: 
Ioan Iovici 7-809; Ştefan Bucatoş dela 1802-1824; Nicolae Ruja (să scrie şi Rujese) dela 
1811-1834; Ştefan Popovici dela 1811-1834; Teodor Bucatoş dela 1825-1892; Mihai Suciu 
dela 1836-1890; Ioan Gurban dela 1840-1905; diaconul: Zaharie Luştrea dela 1840-1843; şi 
Teodor Coloja dela 1894-1900.

Din străvechi timpuri în comuna Buteni a fost protopopiat; avem ştire, că din anii 
1800 au urmat succesive următorii protopopi: Gavril Bucatoş, Ioan Popovici, Teodor 
Popovici, Gavril Julani, Georgie Popescu, Ioan Muntean, Andrei Machi, Constantin Gurban 
reposaţi deja şi Ioan Georgia azi actualul protopop al Ienopolei (Borosjeni).

Azi comuna noastră bisericească are de protopop respective preoţi - parohi pre 
următorii, şi anume: Traian I. Magier protopop - paroh, carele afară de teologie a mai 
absolvat 8 cl. gimnasiale, s-a hirotonit de preot pentru comunele Zeldiş - Saturău prin I.P.S. 
Sa Dl fost Epp. al diecesii Aradului: Ioan Meţian, azi Arhiepp. şi Metropolit în Sibiu, - iar 
de protopresbiter s-a hirotenit prin P.S.S. Dl Ioan I. Papp actualul Bpp. al Aradului, are 20 
ani de serviciu şi 42 ani a vieţii.

Iuliu Bodea paroh, afară de teologie a absolvat 8 cl. gimnaziale şi s-a hirotonit 
întru preot prin I.P.S. Sa Dl Ioan Meţianu fost Epp. al Aradului azi Arhiepp. şi Metrop. Al 
Transilvaniei, are 13 ani de serviciu şi 39 ani a vieţii.

Ioan Cosma paroh, afară de teologie a absolvat 7 cl. gimnaziale şi s-a hirotonit de 
preot prin I.P.S. Sa Dl Ioan Meţianu fost Epp. al Aradului azi Arhiepp. şi Metrop.a 
arhidiecezii resp. a Transilvaniei; are 11 ani de serviciu şi 35 ani a vieţii. -

Cu privire la istoricul scoalei noastre confesionale din comuna bisericească Buteni 
să ştie atâta, că: cam în anii 1800-1810 s-a zidit având numai o sală de învăţământ şi 
locuinţă pentru învăţător, mai târziu în anii 1840 s-a mai adaus cătră cea vechie existentă 
zidindu-să mai o sala de învăţământ; iar în anii 1876 simţindu-să necesitatea unei scoale, 
care să servească numai pentru fetiţe, s-a mai edificat încă o sală de învăţământ, 
adăugându-să catră celelalte doue sale existente, şi azi deci avem o scoală mare cu 3 sale 
de învăţământ şi o locuinţă corăspunzătoare pentru un învăţător. - Şcoala e zidită din peatră 
şi cărămidă nearsă şi e acoperită cu şindrilă; se află însă într-o stare slabă, care ar reclăma o 
renovare radicală, ceeace s-a şi pus în perspectivă, dar din consideraţiuni mai nalte (Legea 
şcolară: Appony) renovarea ei s-a mai amânat.

învăţătorii, cari au urmat succesive dela întemeerea scoalei sunt următorii: Iov 
Iovici, Ioan Bica, Simeon Birdean, Georgiu Popovici, Ioan Ilica, Vasiliu Suciu reposaţi şi 
Ioan Lucaci, azi învăţător în Lipova; apoi învăţătoarele: Berta Câmpian, Maria Popovici - 
mai târziu fost directoara internatului de fete din Arad, — Constanţa Popa, Aurora Muntean, 
— iar azi funghează la şcoala noastră confesională învăţătorii definitivi: Ioan Roşu şi Petru 
Perva apoi: Constanţa Muntean învăţătoare definitivă.

Numărul obligaţilor pentru şcoala de toate zilele este azi: 300, iar al celor pentru 
şcoala de repetiţie este 120. -

în comuna noastră bisericească sunt 542 căşi, în cari locuiesc 1.227 bărbaţi şi 
1.264 femei, de tot 2.491 de suflete, apărţinători religiunei noastre străbune; - dintre aceştia 
ştiu ceti şi scrie: 547 bărbaţi şi 489 femei, de tot 1.036.
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Din comuna noastră au ieşit şi s-au distins în decursul timpului următorii 
dreptcredincioşi: Iov Iovici inv., Teodor Bucatoş, Ioan Gurban preoţi, Simeon - Iosif 
Popov. Paffy milit., Constantin Gurban protop., Teodor Coloja, Dimitrie Popa, Petru 
Draga, Teodor Mihuţi, Antoniu Perva toţi preoţi; - Inginerul Ilie Lustrea; Ioan Brânda, 
George Sida, Isidor Popescu notari; Ioan Brânda filos. abs., - Ioan Lucaci, Petru Popa, Petru 
Fica, Ilie Moţi, Ilie Rad, Petru Perva, Ioan Şerb toţi învăţători, şi Petru Borlea fost oficiant 
la jud. din Buteni. -

Biserica noastră are o proprietate de 3 Za sessiune pământ estravilan, 4 intravilane 
parohiale cu 3 case; - din această proprietate cei 3 preoţi ai bisericei au uzufructul a lor 3 
sessiuni pământ estrav. şi a lor 3 intravilane parohiale; - deci pentru augmentarea 
capitalului de peste 4.000 cor. - cât este azi - a bisericei rămâne Za sessiune păm. estravilan 
şi 1 intravilan cu 2 case, cari se ezarindeasă din an în an. -

Şcoala afară de un intravilan alta realitate nu are şi astfel nici învăţătorul nu poate 
alta folosi ca dotaţiune, decât numai acel intravilan.

Mai are biserica noastră un fond de bucate (grâu - cucuruz) în valoare azi de 
peste 7.000 coroane, şi este menit a ajutora cu timpul personalul bisericesc - şcolar şi în 
vreme de lipsă şi pe alţi credincioşi din caz în caz.

Are comuna bisericească şi o fundaţiune mai însămnată, testată de fericitul 
econom Dumitru Moţ în an. 1892, azi în valoare de peste 3.000 cor. şi constă din 12 acţiuni 
la bancă „Victoria” din Arad, şi să manipulează prin epitropia parohiala din loc.; menirea ei 
este, ca din interesele fundaţiunei - cu timpul să să crească unul sau eventual şi mai mulţi 
tineri distinşi din comună.

Tot a bisericei sunt şi fundaţiunile mai mici: „Fundaţiunea: Văd. Draga - 
Iuliana Suciu” din Buteni, din 1903, constătătoare azi din 240 cor. bani depuşi la bancă, 
apoi: „Fundaţiunea: Iuliu Bodea preot în memoria înv. Vasiliu Suciu din Buteni”, din 
anul 1902 constătătoare din 108 cor. bani depuşi la bancă, - aceste fundaţiuni - ambele - au 
menirea de a ajutora - cu timpul - din interesele lor şcolarii lipsiţi de mijloace cu cărţi şi 
recvizite şcolare, se înţelege acei şcolari, cari cercetează şcoala noastră confesională din 
loc.; - se manipulează prin epitropia parohială.

Şcoala noastră confesională încă are de pretinte un fond şcolar - înfiinţat la anul 
1906 din orindarea unui intravilan fost proprietatea scoalei — şi constă din bani depuşi la 
bancă, reprezantând un capital de peste 4.000 coroane şi are menirea, ca din această sumă 
să să renoveze radical şcoala noastră; poartă numirea de: Fondul scoalei gr. ort. române 
din Buttyin (Buteni) şi să manipulează prin epitropia parohială din Buteni.

Acestea ar fi datele şi tradiţiunile rămase şi aflate relativ la trecutul şi istoricul în 
general şi la prezentul în speţial a bisericei şi scoalei noastre, care, ne-am străduit — după 
posibilitate - a le espune în mod sistematic, cronologic - istoric, - îndemnat fiind la aceasta 
de ambiţiunea vrednică de modesta poziţiune, ce o ocup în biserica noastră drept măritoare, 
nu altenm şi de dorul de a cunoaşte cât mai temeinic trecutul bisericei mele la care servesc.

Calea aceasta mi-a deschis-o, şi prilejul, - pentru împlinirea acestei dătorinţe, ce 
ni-o incumbă noaue tuturor altenm şi oficiul ce-1 purtăm ca conducători — ni l-a dat idea 
salutară a Venerabilului Sinod eparhial şi a Consistoriului nostru diecezan prin rezoluţiunile 
şi dispoziţiunile lor de sub nrii amintiţi la începutul acestei lucrări, facându-ne pe toţi, să 
cunoaştem - vrând - nevrând - pe Maica noastră de veacuri ocrotitoare, şi dându-ne 
posibilitatea să penetrăm, - cât ni-a fost cu putinţă - cu mintea şi cugetul nostru măcar, în 
adâncimea şi spiritul vieţii noastre bisericeşti trecute şi să cunoaştem astfel modul de 
gândire şi acţiune - cu privire la stătomicia şi puterea credinţei - a vechilor noştrii 
înaintaşi!

Buteni (Buttyin) corn. Arad, la 1/14 noemb. 1907.
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Preot: Iuliu Bodea conduc, ofic. Parohial.

A.E.O.R.A., grupa a lll-a, dosar nr.82/1904, act nr.7.441/1907.

d.87

Circulara nr. 9.158

potrivit căreia comitatul Arad avea la 27 decembrie 1910 următoarea structură 
administrativă:

:I. Plasa Arad 
Plasa Borosjeno
Plasa Borossebes, cu 49 localităţi: 
lO.Buttyin, denumire din 1910 
Kdrosbokeny, denumire din 1898 
Cătune aparţinătoare:
-Lajosmajor (Sălaşul lui Lajos)
-Peterdomb (Dealul lui Peter), (numele anterior era Letkonyasza) 
-Voroscsardapuszta (Pusta hanului luiVoros)
Zsenkahegy (numele anterior era Măgura)
Plasa Elek 
Plasa Kisjeno 
Plasa Pecska 
Plasa Radna 
Plasa Nagyhalmâgy 
Plasa Temova 
Plasa Vilâgos

II. ;
III.

;

î

IIV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

A.S.A., fond personal Mârki Sândor, Diplomatarium Aradiense, mss., 
dosar nr.3-4, fasc.4, f.401,414.

d.88
Buteni. Protopresbiteratul Buteni în anul 1910

8. în comuna bisericească Buteni existau:

1. Şcoala superioară de băieţi, 106 băieţi între 6-12 ani, dintre care frecventau 
cursurile: 36 regulat, 29 neregulat, adică 65 de tot, 41 neânscrişi. George Andreica, 
învăţător.

frecventau cursurile: 372. Şcoala de fetiţe, 106 fete între 6-12 ani, dintre care 
regulat, 23 neregulat, adică 63 de tot, 43 neânscrise. Constanţa Munteanu, învăţătoare.

frecventau cursurile: 203. Şcoala mixtă, 50 băieţi între 6-12 ani, dintre care 
regulat, 18 neregulat, adică 38 de tot, 11 neânscrişi; 56 fete între 6-12 ani, dintre care 
frecventau cursurile: 20 regulat, 18 neregulat, adică 38 de tot, 19 neânscrise. De tot. 1 
copii, 40 frecventează regulat cursurile, 36 neregulat, 30 neânscrişi. Petru Perva, învăţător. 
(Date statistice referitoare la luna februarie 1910).

Bodea Iuliu, administrator protopopesc.
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Protopresbiteriatul Buteni cuprindea aceleaşi comune bisericeşti ca şi în anii 1901
şi 1904.

A.S.A., fond Protopopiatul Ortodox Român Buteni, 1877-1910, dosar 
nr.1-2, fasc.2, f.384,391,394.

d.89

Plasa Boros-Sebes cu reşedinţa în Boros Sebeş, anul 1913

Comune mai mari:
Korosbokeny - numărul locuitorilor 3.632.

A.
1.
înjur:

- Lajosmajor (Sălaşul lui Lajos) = 7 locuitori
- Pusta lui Mahler = 19 locuitori
- Dealul lui Peter = 5 locuitori
- Pusta hanului lui Voros = 8 locuitori
- Zsenkahegy = 5 locuitori

Korosbokeny, împreună cu cătunele din jur, are 803 case, cu 3.632 locuitori, este 
în plasa Boros Sebeş, comitatul Arad.

A Magyar szent korona orszâgonak Helysegnevtâra, Budapest 1913, 
p.171.

d.90

Şematismul diecezei Cenad pentru anul Domnului 1916

II. Districtul vice-arhi-diaconatului Pâncota.
3.Korosbokeny. Târg în comitatul Arad. în anul 1781 a fost construită o capelă, 

care în 1807 a fost ridicată la rangul de parohie. Matricole are din anul 1781. Biserica are 
hramul Sf.Ioan Nepomuk (construită în 1818). Patron: proprietarul domeniului. 
Administrator: D.Julius Mihâlyffy.

în Korosbokeny existau: biserică catolică, ortodoxă şi sinagogă, 494 catolici, 75 
greco-catolici, 2.965 ortodocşi (greco-orientali), 52 luterani, 1 unitarieni, 160 evrei, 110 alte 
religii.

Filiile aparţinătoare de parohia Korosbokeny erau aceleaşi din anul 1898, (2.362
credincioşi).

Limbile folosite între catolici erau maghiara şi germana. în anul 1915 au fost 
înregistrate 45 naşteri, 3 căsătorii şi 35 decese.

Cea mai apropiată staţie de cale ferată este în Borossebes.

Schematismus cleri dioecesis Csanâdiensis pro anno Domini 1916, 
Temesvârini, p.p.41,42.
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(1.91

Preoţimea şi învăţătorimea română gr.-ort. din dieceza Aradului după 
protopresbiterate în anul 1918

Ce) Protopresbiteratul Butenilor
Numărul sufletelor 33.285.
Sediul: Buteni-Korosbokeny.
Scaunul protopresbiteral: Preşedinte: Florian Roxin, protopresbiter, Buteni. 

Membrii ordinari: George Lupşa, Zaharie Milan, Augustin Mihulin, Axente Chirilă şi Iuliu 
Bodea. Suplent: Ioan Cosma. Defenzor matrimonial: Axente Chirilă. Notar: Ioan Cosma.

în localitatea Buteni - Korosbokeny existau: 2.473 locuitori ortodocşi; Florian 
Roxin, protopresbiter - paroh, Iuliu Bodea şi Ioan Cosma, parohi; 452 copii între 6-12 ani 
recenzaţi, din care au fost prezenţi la examene în iunie 1918: 70 la clasa învăţătoarei 
Constanţa Muntean şi 97 la clasa învăţătorului Comei Vodă. Un post de învăţător - vacant.

Protopresbiteratul Buteni - Korosbokeny cuprindea următoarele 
bisericeşti: l.Aldeşti 822 suflete, 2.Almaş 1.930, 3.Bârsa 1.315, 4.Berindeni (Borosberend) 
340, 5.Bodeşti 538, 6.Bonţeşdi 691, 7.Buhani 451, 8.Buteni (Korosbokeny) 2.473, 
9.Căcărău 309, lO.Camna 358, ll.Chertiş 785, 12.Chisindia 1.794, 13.Cil 718, 14.Cuied 
1.460, 15.Dezna 664, cu cătunele Zugău 86 şi Reştirata 184, 16.Dieci 1.124, 17.Donceni 
352, 18.Govoşdia 452, 19.Hodiş 462, 20.1gneşti 384, 21.Iarcoş 326, 22.Laz 550, 
23.Luguzău 228, 24.Minead 292, 25.Moneasa 681, 26.Musteşti 390, 27.Nădălbeşti 303, 
28.Nadăş 2.394, 29.Neagra 406, 30.Păiuşeni 1.263, 31.Prăjest 358, 32.Ramna 550, 
33.Revetiş 606, cu cătunul Cociuba 80, 34.Roşia (Borosrosa) 303, 35.Sebiş (Borossebes) 
1.112, 36.Selegeni 444, 37.Şilindia 916, 38.Slatina 556, 39.Susani 477, 40.Tauţ 2.110, 
41.Văsoaia 861, 42.Voivodeni 354.

comune

Calendar/1918, p.p.51-53; V. Popeangă, Şcoala românească... 1867- 
1918, p.250, anexa 5.

d.92

Lista delegaţilor oficiali din Buteni la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1
Decembrie 1918

A. Cercuri electorale 
IX. Cercul Iosăşelului

Dr. Aurel Grozda avocat - Buteni 
2. Toma Pop meseriaş - Hălmagiu 

George Tomşa econom - Pleşcuţa 
Vasiliu Doncea econom - Buteni 
Iva Vrenti econom - Iosaş

B. Deputaţi de drept
1 • Florian Roxin protopop - Buteni. Protopopiatul Buteni.

1918 la Români. Documentele Unirii, vol.VIll, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti 1989, p.p.40,41, document nr.54;; idem. 
vol.X, p. 184, document nr.1261; cf. Alexandru Roz. a 
oficiali din actualul judeţ Arad pentm Marea Adunare Naţionala de la 
Alba-lulia, Românul (serie nouă), aprilie 1993. nr.2, p.2.

1.

3.
4.
5.
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d-93

Anul 1920.

Celor 226 comune din judeţul Arad. li s-au dat în k>cul ^jzînri^&T maghiare, 
următoarele numiri oficiale:

Buteni - KOROSBOKENY

RoţtjanuL22 iulie 3920. ur. 153, p-2.

d.94

Protopopiatele şi parohiile din eparhia Aradului în anul 1927

5.Protopresbiteratul Butenilor 
Numărul sufletelor: 28.824.
Sediul: Buteni.
Scaunul protopresbiteral: Preşedinte: Florian Roxin, protopresbiter. Membrii: 

Augusnn Mihulin, Iuliu Bodea, Ioan Cosma, Fabriţiu Bodea. M. Grecu, I.Giurgiu, 
LPopovici.

în localitatea Buteni existau: 2.513 locuitori români ortodocşi; Florian Roxin, 
protopresbiter- paroh; Iuliu Bodea şi Ioan Cosma, parohi.

Protopresbiteratul Buteni cuprindea următoarele localităţi: l.Almaş 1.792 
locuitori, 2.Bârsa 1.373, 3.Berindia 340, 4.Bodeşti 553, 5.Bonţeşti 702, 6.Buhani 409, 
7J3uteni 2.513, 8.Chertiş 786, 9.Chisindia 1.804, lO.Cil 693, 1 l.Crocna 965, 12.Dezna 950 
- cu cătunele Zugău şi Reştirata, 13.Dieci 1.024, 14.Govoşdia 442, 15.Holtmizeş 657, 
16Honţişor 475, 17.1gneşti 419, 18Joia-Mare 304, 19.Laz 530, 20.Mădrigeşti 579 - cu 
filiala S. Buceava 506, 21.Minead 307, 22.Moneasa 703, 23.Musteşti 417, 24.Neagra 452, 
25-Păiuşeni 1.261, 26.Prăjeşti 363, 27.Ramna 530, 28.Revetiş - cu cătunul Cociuba 692, 
29.Roşia 312, 30.Sebiş 1.142, 31.Secaş 532, 32.Selejeni 422, 33.Slatina 559, 34.Susani 
467,35.Văsoaia 880, 36.Zeldiş 549 - cu filiala Saturău 217.

Calendar/1927, p.p. 12-14.

d.95

Recensămâtul populaţiei din decembrie 1930. 
Judeţul Arad. Plasa Sebiş

Buteni: total populaţie 2.983, din care de sex masculin 1.466 şi feminin 1.517. 
1. După sex şi stare civilă 

Masculin Feminin
Necăsătoriţi
Căsătoriţi
Văduvi
Divorţaţi
Nedeclaraţi

636 530
720 736

85 226
21 20

4 5
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2* Dapi şi grupe de vârstă 
MiscuKn Feminin

l$2169i3-6ani 
”-12 ari 
12-19 ani 
20-64 ani 
65 ani şi peste 
Virsâ Dftkclind

150165
191155
915555

6454
1212

3. Gospodarii, infirmităţi. populaţie flotantă 
Populaţia h 31 dec. 1910: 5.652.
Populaţia la 29 dec. 1950: 2.955.
Număr de gospodării: 515. colective: 1.
Infirmităţi: oibi 4. surdo-muţi 1, ologi 1.
Populaţie flotantă: masculin 45. feminin 16, din care români 60. străini 1,

4. După neam: români 2.531, unguri 227, germani 84, ruşi 1, sârbi, croaţi slovea 
1, bulgari 1, cehi. slovaci 41. poloni 15. evrei 56, ţigani 25, alte neamuri 1.

5. După limba maternă: română 2.564, ungară 248, germană 75, nisă 3, bulgară 
1, cehă, slovacă 32. idiş 3S, ţigănească 3, alte limbi 1, nedeclarată 18.

6. După religie: ortodocşi: 2.219, greco-catolici 41, romano-catolici 304, 
reformaţi (calvini) 23. evanghelici (luterani) 10, adventişti 2, baptişti j25, mozaici 59.

ani în sus: masculin 1.297,7. După ştiinţa de carte: total populaţie de la 7
feminin 1.335.

Feminin
848=73,1 %

Masculin
1.066Ştiutori de carte 

Instrucţie extra-şcolară 
Instrucţie primară 
Instrucţie secundară 
Instrucţie profesională 
Instrucţie universitară 
Neştiutori de carte 
între 7—12 ani 
între 13 -19 ani 
între 20 -64 ani 
65 ani şi peste 
Vârstă nedeclarată 
Ştiinţă de carte nedeclarată

18
797991
4139
913

15
480226
1111
2612
388156
5345
22
75

387



d.96

Protopopiatele şi parohiile din Eparhia Arad în anul 1936

5.Protopopiatul Butenilor
Numărul sufletelor: 19.055.
Sediul: Buteni.
Toate comunele sunt pe teritoriul judeţului Arad.
Scaunul protopresbiteral: Preşedinte: Şt. R. Lungu protopop. Membrii: Iuliu 

Bodea, Ioan Cosma, Ioan Giurgiu, Ioan Tirla, Ioan Bogdan şi Ioan Tămaş.
Protopresbiteratul Buteni cuprindea următoarele localităţi: l.Bârsa 1.427 suflete, 

2.Berindia 322, 3.Buhani 410, 4.Buteni 2.554, 5.Chisindia 1.894, 6.Dezna, cu cătunele 
Zugău şi Reştirata 1.088, 7.1gneşti 437, 8.Joia-Mare 333, 9.Laz 487, lO.Minead 313, 
ll.Moneasa 769, 12.Neagra 389, 13.Păiuşeni 1.167, 14.Paulean (Govoşdia) 443, 15.Prăjeşti 
373, 16.Prunişor 800, 17.Ravna 543, 18.Revetiş, cu cătunul Cociuba 578, 19.Roşia 440, 
20.Sebiş 1.233, 21.Selegeni 509, 22.Slatina 573, 23.Susani 451, 24.Văsoaia 871.

Calendar/1936, p.p.17,18.

d.97

Şematismul Provinciei Mitropolitane Române - Unite de la Alba-Iulia şi Făgăraş din
anul 1938

Episcopia de Lugoj 
6. Protopopiatul de Arad

Parohia Buteni, preot Semproniu Bama. (Protopopiatul avea 22 de parohii).

Şematismul Provinciei Mitropolitane Române - Unite de la Alba-lulia 
şi Făgăraş, Blaj, 1938, p.p.182,184.

d.98

Tablou comparativ (1918-1938) referitor la numărul credincioşilor din comuna Buteni

Situaţia în anul 1918 Situaţia în anul 1938
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Buteni, la 9 Noiemvrie 1938.

A.P.B., dosar nr.51/1938, nenumerotat.

d.99

Almanahul Provinciei Mitropolitane Române - Unite de Alba-Iulia şi Făgăraş din
anul 1942

Episcopia de Lugoj 
6. Protopopiatul Arad

Parohia Buteni - Chisindia. (Protopopiatul avea 27 de parohii).
■

;

Almanahul Provinciei Mitropolitane Române - Unite de Alba-lulia şi 
Făgăraş, Blaj, 1942, p.24.

d.100

Situaţia parohiilor române-unite, greco-catolice din anul 1948

Episcopia de Lugoj 
Protopopiatul Arad

24. Parohia Buteni — Chisindia, 735 credincioşi. (Protopopiatul avea 27 de
parohii).

Arhiva Protopopiatului Greco-Catolic, Arad.

d.101

Tablou statistic (Şematism). Eparhia Ortodoxă Română a Aradului în anul 1949

2. Protopopiatul Buteni
Numărul sufletelor: 22.600. 
Sediul: BUTENI.

Toate parohiile sunt în jud. Arad. 
Protopop: Ştefan Lungu.
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în localitatea Buteni existau : 2.505 suflete; Parohia I, casă protopopească 32 j, 
Ştefan Lungu protopop-paroh; Parohia II, casă parohială 32 j, P.Bejan paroh; Parohia III, 
casă parohială 32 j, D.Gomic administrator parohial.

Protopopiatul Buteni cuprindea următoarele parohii: l.Bârsa 1.431 suflete, 
2.Berindia 320, 3.Buhani 405, 4.Buteni 2.505, 5.Camna 312, 6.Chisindia 1.848, 7.Cociuba 
100, 8.Cuied 1.338, 9.Dezna 861, lO.Donceni 371, ll.Hodiş 470, 12.1gneşti 446, 
13.Iercoşeni 363, 14.Joia Mare 309, 15.Laz 489, 16.Luguzău 378, 17.Minead 341, 
lS.Moneasa 809, 19.Neagra 375, 20.Nădălbeşti 203, 21.Paulian 446, 22.Păiuşem 1.176, 
23.Prăjeşti 358, 24.Prunişor 802, 25.Ramna 567, 26.Reşchirata 106, 27.Revetiş 587, 
28.Roşia 411, 29.Sebiş 1.278, 30.Selegeni 622, 31.Slatina 552, 32.Susani 442, 33.Văsoaia 
838, 34.Zugău 98.

Calendar/1949, p.p.51,52.
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II. CONSEMNĂRI

c.l

Bokeny (Bekeny-Bokony) a). Buken, Bwken (1326; Dl.28.575; 1332-7: în lista 
zecimală papală 1.53). - „Drumul de la Socodor spre Bewken”, Beken (1446; Bekesm, 
înregistrat în documentul 56 din 1484: Dl. 18.941; 1487: Dl. 19.313). Astăzi, câmpie situată 
în partea de nord-est faţă de Socodor, pe malul drept al Crişului Alb. b). în lista zecimală 
papală (332.1.), întâlnită ca parohie (Buken), nu se înţelege localitatea de mai sus, ci Butyn- 
ul de azi, care este situat la sud-est de Ineu. Acesta din urmă apare ca domeniu al familiei 
Losonczi. Din 1498 apare ca Bewkewn (Dl.20.675).

Csânki DezsO, Magyarorszâg t5rt6ielmi fdldrajza a 
Hunyadiak korâban, vol.I, Budapcst, 1890, p.728.

c.2

VI. Parohii

Arhidiaconatul de Pâncota (înainte la Jimbolia).
[...] în Bokeny (azi Buttyin) Petru 1332-6 [...].

Arhidiaconatul de Coleşer
[...] în Bokeny (lângă Tămaşda) Ştefan 1333, Nicolaie 1335 [...].

Mârki Sândor, Aradmcgye, vol.I, Arad, 1892, p.p.380381.

c.3

în comitatul Arad din 451 de localităţi populate, plebanii catolice aveau 42, iar al 
Zărandului 446, din 430 localităţi populate în 1332-35.

Ştefan Lupşa, Gh.Lijiu, op.cit., mss.dactilo., Biblioteca Episcopiei 
Ortodoxe Române Arad, vol.I, f.57.

c.4

Bokeny, (Buken, Bewkewn), azi Buttyin, în apropierea Crişului Alb. în anul 1553, 
o parte a localităţii a fost numită târgul Bokeny (Beken), iar cealaltă parte, satul Bucsin

Adea, Agriş, Almaş, Bemot, Bethlendsi, Bdkeny (Ig. Socodor), Butin (- s.n.), Dienesmonostora, Faidas, 
Feketegyarmat, Gab, Galşa, Ghiaroc (Ig. Vadas), Giulvarşand, Gurba, Iermata, Inău, Kazmer, KerektO, Ro , 
Komloş, Megyer (Pâncota nouă), Mâsca, Mişca, Moruţ (Ig- Sântana), Nădab, Nivod, Pecer, pd, Panco , 
Samolykeszi, Şicula, Şilaş, Şilindia, Şina. Socodor, Taman, Tămaşda, Tauţi, Vadas, Varaskeszi, Vasan, Zaran , 
Zcnnd.
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(Buchyn)3. în 1334 în localitate exista o plebanie (parohie catolică). Probabil în 1387 
localitatea a fost primită de familia Losonczy, iar o dată cu moartea ultimului descendent 
bărbătesc (1552) au primit-o fiicele lui Losonczy. Acestea, în 1561, au plătit impozitul la 
Dezna.

Mârki Sândor, op.cit., vol.I, p.188.

c.5

Bucsin (Buchyn), în imediată vecinătate cu târgul (orăşelul) Bokeny. Mai târziu 
ambele localităţi s-au contopit sub numele de Buttyin. între 1387-1561 a fost proprietatea 
lui Losonczy.

Mârki Sândor, op.cit., vol.I, p.225.

c.6

Bokeny = Buchin 
Korosbokeny = Buteni (Arad)

C.Martinovici, N.Istrati, Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi 
celorlalte ţinuturi alipite, Cluj, 1921, p.45 .

C.7

Bekeny sau Bokeny (azi Buttyin), în 1597 a fost proprietatea lui Komis Gâspâr, în 
1633 a lui Komis Zsigmond, în 1651 a lui Komis Ferencz.

Mârki Sândor, op.cit., voi.II, Arad, 1895, p.159.

c.8

Bokeny (Buken, Bwken, Beken, Bewken), denumirea provine de la prenume 
ungureşti vechi. Localitatea a fost situată la nord-est de Socodor, pe malul drept al Crişului 
Alb, pe păşunea Bokony de astăzi. în 1326 era proprietatea familiei Salânky, între 1332-7 a 
avut plebanie (parohie catolică). în 1394 era deja legată printr-un drum de Socodor. Alţi 
proprietari au mai fost familiile: Bâthory în 1473, Râskay şi Czeczey în 1479, Bekeny şi 
Basthay în 1484, Egey şi Simay în 1510. în 1561 a devenit composesoratul celor 13 boieri 
cu 23 de moşii, fiind, probabil, un teritoriu cu o populaţie deasă.

Mârki Sândor, op.cit., vol.I, p.225.

3 în 1552 este numit sat (Lib.Reg. 1552-75., 75.6s NRA.DLXVI.38.), dar din 1553, odată cu împroprietărirea 
fetelor Losonczy, este consemnat ca târg (orăşel). (NRA.CCCXCVII.31).în 1707, Kârolyi Sândor, în autobiografie 
(1.187) tot aşa îl numeşte «Bdkeny, adică românescul Buttyân». Pârâul care vine de la Cleciova şi traversează 
Buttyinul, şi astăzi se numeşte pârâul (valea ) Bdkeny. Râcz, în lucrarea (Zarand, 119) îl consideră butincean pe 
Laczovicz de Buchinchot, student la Viena în 1535. Această afirmaţie este, însă, tot atât de riscantă, ca şi cum ai 
susţine că numele de familie Felbdtenyi (Felbckini), existent în anul 1500, şi-ar avea originea în numele localităţii 
Buttyin.
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c.9

Bekeny sau Bokeny (lângă Chişineu), în 1614a fost proprietatea lui Jancso Pale, 
în 1650 a cetăţii Ineului; în 1655 a făcut obiectul procesului între familiile Tiszâ şi 
Szentandrâssy.

Mârki Sândor, op.cit., voi.II., p.p.l 58-159.

c.10

Bard (Bard), din 1449 capelanul Aradului s-a opus oricărei ocupaţii a localităţii cu 
acest nume. In 1553 Barda-Mare cu 17 porţi aparţine familiei Losonczy, iar 2 porţi primeşte 
capelanul din Arad. Din 1561 localitatea Barda-Mică aparţine capelanului din Oradea. In 
1790, sub numele de Bardu, pusta dintre Tâmova şi Ker este folosită în comun.

A fost şi în districtul Ineu o localitate Barda, iar în zilele noastre o păşune din 
hotarul Buttyin-ului se numeşte La Barda.

La începutul secolului al XVI-lea găsim amintite Barda-Mică şi Barda-Mare care, 
fără îndoială, s-au situat între Tâmova şi Ker, deci prin localitatea Barda trebuie să 
înţelegem aşezarea dintre aceste sate. Acest sat în 1563 a fost socotit ca aparţinând cetăţii 
Pâncota.

Mârki Sândor, op.cit., vol.I, p.p.223-224.

c.ll

Bard, în 1605 se mai foloseau încă numele de Barda-Mare şi Barda-Mică, dar 
oficial figura sub numele de Barda. în 1574 este proprietatea lui Hassan; în 1601 a lui 
Toldy, de la care în 1605 o ocupă Nagy Janos.

Mârki Sândor, op.cit., voi.II, p. 158.

c.12

Szâldobos (Zaldobos), sub numele de Săldabagi, deja în secolul al XVIII-lea s-a 
contopit cu Buttyin-ul. în 1553 aparţine familiei Losonczy.

Mârki Sândor, op.cit., vol.I, p.247.

c.13

Szâldobâgy, în 1574 este proprietatea lui Osman paşa.

Mârki Sândor, op.cit, vol.ll, p. 167.
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c.14

Teljos (Thellyws), situat în zona Buttyin-ului; în 1553 aparţine lui Losonczy.

Mârki Sândor, op.cit, vol.I, p.250.

c.15

Tekeres (Thekeres), situat lângă Buttyin, în 1553 este proprietatea familiei
Losonczy.

Mârki Sândor, op.cit., vol.I, p.250.

c.16

Tekeres-Csiger, în 1574 aparţine spahiului Bala, între 1597-1633 este în 
proprietatea lui Komiş; în această perioadă, un singur an (1613), aparţine lui Keresztesy.

Mârki Sândor, op.cit., voi.II, p.168.

c.17

Ujfalu (Wyfalu), Satul Nou încă în secolul XVIII se uneşte cu Buttyin-ul. în 1477 
este proprietatea familiei Bânffy, în 1525 a familiei Bathory.

A mai existat o localitate cu numele Ujfalu în părţile Zărandului (1497-1559), dar 
aceasta, ulterior, s-a contopit cu oraşul Gyula.

Mârki Sândor, op.cit., vol.I, p.251.

c.18

Ujfalu, (Satul Nou face parte din Bokeny), în 1574 era proprietatea paşei Cseri, o 
parte din Satul Nou în 1601 aparţine familiei Tiszâi, între 1597-1633 aparţine familiei 
Komiş, în 1613 este a familiei Keresztesy, în 1614 aparţine lui Bethlen Istvan, în 1633 este 
deja pustă.

Mârki Sândor, op.cit., voi.II, p.169.

c.19

Buttyin = Bokeny*
Are şcoală populară ortodoxă cu 2 săli, una pentru băieţi şi alta pentru fete. Are

* Bdkeny, pe româneşte Buttyân - spune Kârolyi Sândor în autobiografie, 187.1.; Buken = BOkâny comes 1260. 
Szâz 1889.635.
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şcoală populară romano-catolică. în 1870 ia fiinţă şcoala evreiască.
în 1574, sub numele de Bokony, satul este proprietatea begului Kurt.
Ca uniune etnică mixtă, în 1333 este deja parohie. în 1781 are capelă, în 1807 

parohie, 1818 biserică.
Dentrich Mano, fiul rabinului din Buttyin, a părăsit locul natal în 1871 fără să mai 

dea vreun semn de viaţă până în anul 1883, când îşi anunţă părinţii că se găseşte pe una din 
insulele Sandwich (orăşelul Ele-Ele, regiunea Hawai); le povesteşte itinerarul parcurs în tot 
acest timp: la început a trăit în San Francisco din minerit de aur, apoi a plecat pe insulele 
Sandwich, unde lucrează pe o plantaţie de trestie a unui rege negru, pentru 30 dolari pe 
lună, ca supraveghetor. (Alfold, nr.l 14 din 1883).

Aici s-a născut actriţa Fây Szerena (Frankl Szâli), pe numele său adevărat.
1787, august, 2 - protopopul Bukâtos Gâbor cere şi de la stăpânire şi primeşte 

pământul ce i se cuvine (proces-verbal judeţean nr. 1511).
1787, octombrie, 20 - Klobusiczky Antal, directorul trezoriatului Oradea, 

înştiinţează că inginerul Sziillo Jozef, a măsurat şi a dat preotului un teren echivalent cu o 
poartă răzăşească pe teritoriul Buttyin-ului (nr.2129).

1747, primeşte dreptul de Oficiu de vamă, revenindu-i, astfel, a treizecea parte din 
valoarea mărfurilor tranzitate.(Proces-verbal nr.l 18). Despre canalul ramificat de aici, ce 
spune Beszedes? Jokai Mor în cartea „Frumuseţile meleagurilor maghiare”, ediţia Il-a, 
p.p.44-45, aminteşte de acest canal.

1785, pe coasta Buttyin-ului nu mai este Oficiu de vamă.
1794, octombrie, 14, se aprobă proiectul bisericii.
1795, primeşte dreptul de târg (Proces-verbal nr.526).
1732, îl primeşte Raynald.
Ca întâmplare istorică: Szerak Ioan, preot ortodox român (mort 1886) îşi mai 

aminteşte din copilărie de răpirea lui Forray (1784).
1590-1, Buttyin - cetatea Topincs, gardă turcească. Diplomatarium Aradiense.
1483, Bewken, sat aparţinător Vărădiei de Arad. Adun. Arad. 1483.8.
1484, Beken, sat din Zărand. Aun. Arad 1484-3.
1484, Bekeny Lâszlo dă ca zălog 2 porţi de răzeşi din Beken. Aun. Arad 1484.-5.1.
1535, Valentinus Laczovicz de Buttyin este student la Viena. Râcz, 119.
In hotarul său este lacul turcului (Tăul Turcului).
Butyen. Poştă. Cafenea. Moară. Ca o curiozitate, are un distribuitor de apă la o 

de mers. în 1834 a intrat sub tutela Nadorului, Camera Morilor. în zonadepărtare de A
Buttyin-ului s-au făcut amenajări pe o lungime de 2140°, cu 6 tăieturi (şanţuri) pentru ca 
apa să aibă debit şi pantă mai mare la intrarea în distribuitor. Canalul are o lungime de 
44.000 stânjeni, adâncime 6 stânjeni, lăţime 12 stânjeni. Pe el există 16 mori. A costat 1 A 
milioane, după proiectele lui Beszedes.

Notarul. 1804. Staurosky Iânos. Din 1813, fiul său, Sândor.
Capelanul, Pretner Iozsef, mort în 1811, ian.3.
1817, apr. 14, moare preotul ortodox, Bona Iânos.
Istoria parohiei. Torok Erk.II 403-7, Fabiân II 156-8.
1552, Beken, sat din Zărand, proprietatea Lossonczy.
1553, Beken, orăşel, proprietatea Lossonczy.
1553, Buchyn, numele satului românesc, proprietatea Lossonczy.
1784, agitaţia, incitarea făcută de preotul din Buttyin.
1510, Bewkend este primit de doamna Simay Gergely.
1561-1732, figurează ca Nagy-Bekeny ( Bekeny Mare). Râcz 219-220.
1500, aprilie, 1, Felbekini Mihâly se înscrie în Societatea Spiritului Sfânt roman 

din dieceza Oradea.

ore
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1795, Ştampila: „Butyin: Mezo: Varos: pecsetje * 1795”. Mai are pe ea un car de 
lemn cu patru boi, care trec un pod. în faţă şi în spate se înalţă câte un plop. Prelucrare dură.

1597, Bekeny este primit de Komis G.
1633, Bekeny este primit de Komis Zs.
1835, Notarul Butyin-ului Horky Istvân era un pomicultor renumit, care şi-a tipărit 

însemnările referitoare la propriile observaţii asupra pepinierei de meri şi pruni. Pepiniera 
sa era formată din 34 pruni şi 42 peri aduşi de la Diel Friggyes. în prezent se mândreşte cu 
mai mult de 50 exemplare din fiecare specie. (Jelenban, 1835, 195).

A.S.A., fond personal Mârki Sândor, Aradvârmegye helysegn^vtâra, 
mss., dosar nr.9-11, fasc.9, f.299-301.

c.20

BUTENI, Buken, Bewken, Bothyanfalwa, Bekeny, Buttyin, Korosbokeny 
1332. prima menţiune documentară, M. I. 381.
1336. Buken, Cs. I. 728.
1387-1552. Buchyn, dom. Losonczy, M. I. 225.
1446, 1483, 1498. Bewken, Cs. I. 728.
1484. dom. Bekesi, M. 1.229.
1510. dom. Simay, M. Helysegnevtâr, ms. I. 299.
1519. Botthyanfalwa, Fâbian, 221.
1525. Bottyanfalwa, 4 fam. dom. Şiriei, Prodan, Şiria, 93.
1555. Valentinus de Buken student la univ. din Viena, M.helysegnevtâr, ms. I. 
2".
1551-1561. Bekeny 4 sesii iob. dom. Losonczy, oppidum, M. Arad. es Zarând... 
Kozma, 13-33.
1574. în posesia begului Kurt, M. Helysegnevtâr, ms. I. 299.
1579. dom. Komiss, Bodea, 46.
1597. dom. Komiss, Fâbiân, 221.
1590-159l.conscr. otomană, Velics, Kammerer, 382.
1619. Bekeny, Veress, Doc. IX. 203.
1645. plângere împotriva jafului turcesc, Prodan, Iobăgia XVII. 564.
1715-1720. 30, resp. 41 fam. Acsâdy.
1742. 80 fam. Arh. Hofkammer, Viena.
1747. 150 fam. Ciuhandu, 199.
1771-1786. 205 fam. ANU. A. G. 3.688.
1777. înfiinţarea şc. rom. Popeangă, I. 112.
1784. Prodan, Horea, I. 79, 80, 83, 127, 560, 589, II. 187.
1799. erariul oferă spre vânzare, Kovâch, 96-98.
1800. 309. fam. ibidem, 62-78.
1808. oppidum Buttyin, harta lui Lipszky.
1824. cumpărat de fam. Dietrich, Kovâch, 107-114.
1823/1824. 109 elevi la şc. rom. Popeangă, II. 34.
1828. 516 fam. ţărani şi 10 meşteşugari, ANU. Conscr.
1834. 581 fam Kovâch, 114, 151, 158.
1851. Buttyin, 2.954. loc. Fenyes, I. 164.
1913. Korosbokeny, Somogyi, 155-156.
Evoluţia demografică:
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1857-3.149, 1869-3.313, 1880-2.769, 1890-3.034, 1900-3.245, 1910-3.628, 1922- 
3.083 loc. M. St. Kozl.
Suciu. I. 115.

Sate contopite cu Buteni:

BARDA, Kisbârd, Nagybârd
1149. prima menţiune documentară, Cs. I. 726.
1202-1203. villa Bard, doc. C. I. 24, 254.
1449-1456. Nagybârd, Kisbârd, ANU. DL. 29.781, M.I. 223, 390, Bânffy, I. 763. 
1553, 1562, 1563, Bardy, 17 sesii iob. ANU. Reg. Dec. E/159, dom. Losonczy. 
1601-1604. M.II. 158,220.
1715, 1720. -4 fam. Acsâdy.
1771-1786. 44 fam. ANU. A. G. 3.688.
1800. 50 fam. Kovâch, 74.
1806. Barda, harta lui Lipszky.
1851. 318 loc. Fenyes, I. 92.
Suciu. II. 294.

GROŞI, Gross 
1601-1607. M. II. 162.
1732. dom. Mutina, M. II. 304.
1742. 7 fam. Arh. Hofkammer, Viena. 
1746. 9 fam. Ciuhandu, 203. 
1771-1786. 21 fam. ANU. A.G. 3.688. 
1806. Gros, harta lui Lipszky.
Suciu. II. 334.

SALDOBADY, Szâldobâgy, Zadybach, Zadobad, Zoldobach 
1341. Zoldobach, doc. C. b. IV. 113.
1363. Saldobady, dom. Pâncotei, Doc. Hist. Val. 163-164. Bânffy, I. 244. 
1433. Cs. I. 785.
1521. Zadobad, Arh. St. Numberg, Br. Lit. 1056. dom. Brandenburg. 
1553. Zaldobad, dom. Losonczy, Cs. I. 785.
1574, 1601. M. II. 167. 189.
1913. Szolibade pusta, Somogyi, 156.
Suciu. II. 428.

TEKERES, Tekerescsiger 
1553. dom. Losonczy, M. I. 250.
1561.Kozma, 13-33 
1579, 1597. dom.
Fâbian, 224.
1612. dania principelui Gabriel Bâthory, Gyurikovich. 
1638. M. II. 168, 186.
Suciu. II. 410.

Komiss, dania principelui Bâthory Sigismund, Gyurikovich,

Sălaşe în hotarul comunei:

LAJOS MAJOR, 1913, 7 loc. M. St. Kozl.
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MAHLER PUSZTA, 1913, 19 loc. M. St. Kozl. 
SĂLIŞTE, 1913. Somogyi, 156.

Alexandru Roz, Kovâch Geza, Dicţionarul istoric al localităţilor din 
judeţul Arad, Arad, 1997, p.p.71-74.

c.21

Buteni, u. Buttin, Korosbokeny, r. Gurahonţ, R. Crişana.
1387 Buchyn (Mârki II-l 225), 1446 Bewken, 1484 Beken, 1498 Bewkewn 

(Csânki I 728), 1619 Bekeny (Veress,Doc. IX 203), 1745 Buttyen (Ciuhandu 199), 1808 
oppidum Buttyen vel Butyen vel Butyin aut Bokony, Bekeny, Buteni (Lipszky), 1828 
oppidum Buttyin alias Bokony (Nagy I 27), 1851 Bokony, Buttyin (Fenyes), 1913 
Korosbokeny (H).

Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol.I, 
Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, p.l 15.

C.22

Buken, 1202-1203 Buken, 1214 poss. Beken, 1326 Bwken, 1333 sacerdos villa 
Buken (Doc. Rom. C., a I 25, 365, b III 60, 249), azi pusta Bokony, la nord-est de Socodor, 
r. Criş, R. Crişana.

Coriolan Suciu, op.cit., voi.II, Bucureşti, 1968, p.305.

c.23

Buc, 1220 villa (Doc. Rom. C., a I 107), lângă Socodor, r. Criş, R. Crişana.

Coriolan Suciu, op.cit., voi.II, p.304.

c.24

Buteni, Butene, u. Bokeny, Kalotabokeny, r. Huiedin, R. Cluj.

1219-1294 Buken (Doc. Rom. C., a II 341), 1439 Beken, 1493 Bewken, 1496 
Beuken, 1519 Bekwn (Csanky V 338), 1519 Bekewn (Banffy II 487), 1666 Bokeny (Jako, 
Gyalu 179), 1733 Bolken (c. K), 1750 Biikeny (c. A), 1805 Bolkeny (c. D), 1850 Bokeny, 
Butyene (st. Tr.), 1854 Bolkeny, Buticiniea (Bul. 91), 1913 Kalotabokeny (H).

Coriolan Suciu, op.cit., vol.I, p. 115-

c.25

Butin, u. Temesbuttyin, Temesbokeny, r. Deta, R. Banat.
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1364 Bayton, 1436 Baython, 1455 Baythony, 1472 Kenezius de Falsew Baythyn, 
1479 Bwthyn, 1480 Bwchinfalva, Bwchynfalva, 1690-1700 Butyin, 1717 Budschin, 1723- 
1725 Puthin (harta Mercy), 1761 Piethin (Pesty, Krasso II-1 15-16, 97; Borovszki, Temes 
99), 1828 Butyin (Nagy I 375), 1851 Buttyin (Fenyes), 1913 Temesbokeny (H).

Coriolan Suciu, op.cit., vol.I, p.l 15.

c.26

Barda, 1744 (Mârki II-1 223-4), 1746, 1828 Barda (Ciuhandu 204, Nagy I, 28), pe 
lângă Buteni, unde partea de hotar la Barda îi păstrează amintirea, r. Gurahonţ, R. Crişana.

Coriolan Suciu, op.cit, voi.II, p.294.

C.27

Gross, 1746 (Ciuhandu 203), între Almaş şi Buteni, r. Gurahonţ, R. Crişana.

Coriolan Suciu, op.cit., voi.II, p.334.

c.28

Thellyws, 1553 (Mârki II-1 250), pe lângă Buteni, r. Ineu, R. Crişana.

Coriolan Suciu, op.cit., voi.II, p.410.

c.29

Thekeres, 1553 (Mârki II-1 250), lângă Buteni, r. Ineu, R. Crişana.

Coriolan Suciu, op.cit., voi.II, p.410.

c.30

Zaldobos, 1553 (Csânki I 785), în secolul al XVIII-lea s-a contopit cu Buteniul, r. 
Gurahonţ, R. Crişana.

Coriolan Suciu, op.cit., voi.II, p.428.

c.31

Wyfalu, 1477 (Csânki I 747), în secolul al XVIII-lea s-a contopit cu satul Buteni, 
r. Gurahonţ, R. Crişana.

Coriolan Suciu, op.cit., vol.II, p.425.
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c.32

7. Document. 1500-1717

Lista persoanelor care s-au născut sau au activat pe raza diecezei Zarandului şi au 
făcut studiile universitare în străinătate.

A) Cei care au studiat la Universitatea din Viena:

1535.
Valentinus Laczovicz de Buttyin.

Râcz Kâroly, A Zarandi egyhâzmegye tdrtenete, Aradon, 1880, 
p.p.l 18,119.

c.33

Târgurile (oppida, orăşelele) comitatului Zarand în anii 1552-1553

1. Siri (Vilâgos)
2. Galsa
3. Meszt (Muszka)
4. Pankota
5. Simând
6. Tot (Taucz)
7. Sebeş (Boros-Sebes)
8. Bokeny (Buken, Bewkewn, Buttyin)
9. Jeno (Boros-Jeno)
10. Betlenosi (localitate dispărută între Chişineu şi Zerind)
11. Varsâny (Gyula-Vărsând).

Mârki Sândor, Aradmegye, vol.l, p.p.l86* 188.

c.34

105. Nagy-Bekeny (Bekeny-ul Mare)

Această localitate era situată în ţinutul Zărandului pe malul stâng al Crişului Alb. 
Potrivit conscripţiei din 1561 satul aparţinea de cetatea Dezna, dar, din păcate, nu-i sunt 
consemnate numărul de porţi. în această perioadă a fost proprietatea văduvei lui Losonczy 
Istvân. Mai târziu, până în anul 1595 a aparţinut lui Radnoti Kendy Ferencz, care a mai avut 
în proprietate: cetatea Dezna cu cele 47 de sate care îi formau domeniul, cu târgul Sebiş, cu 
trei moşii şi şapte puste. în anul amintit (1595) Kendy Ferencz a fost învinuit de 
infidelitate, fiindu-i confiscată toată averea şi executat. în scrisoarea de donaţie a lui 
Bathory Zsigmond, emisă în Alba-Iulia la 24 aprilie 1597, satul este donat lui Ruszkay 
Komis Gaspar. A şi rămas în proprietatea familiei Komis până în anul 1658, cu excepţia 
unei scurte perioade, în care satul a fost donat de Bathory Gâbor lui Keresztesy Pal, dar, de 
la care, în scurt timp, Bethlen Gâbor l-a răscumpărat şi l-a dat înapoi familiei Komis, care 1-
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a avut în posesie până la căderea Ineului, când împreună cu cetatea Dezna s-au pierdut 
multe domenii. în 1651, la 2 februarie, Pankotai Andras căpitanul cetăţii Dezna scrie o 
scrisoare către Komis Ferencz, Corniţele suprem al Comitatului Cluj: „îmi ofer umila 
supunere Măriei Voastre ca domn al meu. Dumnezeu să vă alduiască şi să vă ţină în 
sănătate în Anul Nou, atât pe Dumneavoastră, cât şi pe cei care vă sunt apropiaţi. Acum, în 
31 (ianuarie - n.n.) a avut loc la Ineu Adunarea, în care, domnul vicecomite şi domnul 
Tisza Istvân, au fost aleşi ca delegaţi pentru Adunarea din Ardeal. Ei vor reprezenta cu 
cinste interesele Dumneavoastră şi pe ale Deznei, unde mulţi lotrii se găsesc. Le-am spus că 
Măria Ta, prin faptele tale, slujeşti şi te lupţi, atât pentru interesul voievodului Ardealului, 
cât şi al ţării. Măria Ta, să fii atent, că nu toţi din Ineu vă vor binele. Puteţi conta pe domnul 
Botta, pe domnul Nikodni, dar să aveţi grijă de domnii Vandza, Szentandrâsy Gyorgy şi 
Tamas, care pactizează cu căpitanul, care, la rândul său, cu toate că jură că nu vă vrea răul 
este împotriva Dumneavoastră. Lui îi este teamă că Dezna va cădea pe mâna turcilor. Ar fi 
o ruşine pentru mine şi pentru copiii mei să se întâmple acest lucru, fiindcă Dezna este 
socotită ca un bastion al Ineului. Eu le-am spus că Măria Ta are grijă de cetate. Am auzit de 
la judele din Dezna că pe acolo cam umblă turcii. Vă sfătuiesc să trimiteţi om vrednic 
acolo, altfel o să pierdeţi. Duminică au fost tăiaţi doi din locuitorii Ineului de către turci, iar 
ineoanii, ca ripostă, au ieşit şi l-au prins pe hotar pe paşa Muharin, cu alţi şase turci şi i-au 
tăiat. Pe paşa Sub l-au tăiat într-un alt sat. Cu excepţia beiului Olay, omorât în ţinutul 
Gyulei, nu a fost căsăpită o altă căpetenie turcească mai mare. Observând lucrul acesta, 
turcii au început să apară în jurul Gyulei ca iarba. Unii spun că vor să vină şi în ţinutul 
Ineului să-l prade. Am auzit că ar vrea să dea foc castelului Deznei, unde forţele noastre 
sunt slabe, fiindcă înafară de mine, de Tâlnok Peter şi de Mokra Mihok, alţi călăreţi nu 
există. Când turcul s-a retras a prădat tot ţinutul; pe Râtz Pâlt l-au găsit la compui din 
Bekeny; el a scăpat sărind în Criş, dar calul i-a fost luat. Am chemat 30 de dorobanţi. Cu ei 
sunt acum, dar nu prea mă pot baza pe aceştia. Dumneata să porunceşti să-mi trimită armată 
sau dorobanţi din Papmezo, fiindcă mi-e teamă că într-o noapte pier atât eu, cât şi caii 
Dar să nu vă faceţi griji din pricina mea, pentru că eu nu mă voi preda; nu ies de aici numai 
mort sau când cred că voi putea ataca. în legătură cu cele de mai sus l-am înştiinţat pe 
judele din Bekeny, care a venit la mine cu încă trei inşi; tot aşa pe judele din Sebeş. Şi lor şi 
celorlalţi juzi le-am spus să-mi dea de ştire, dacă află ceva despre turci. Despre mine pot să 
scriu că, datorită grijii lui Dumnezeu, mă simt mai bine cu piciorul. în încheiere îl rog pe 
Dumnezeu să aibă grijă şi de sănătatea Dumneavoastră. Dată în Dezna în ziua de 2 
Februarie, Anul 1651. P.S. Măria Ta poate îşi aminteşte că anul trecut am dat doi porci roşii 
în Convenţie, care nu mi-au fost plătiţi. Rog pe Măria Ta să poruncească să mi se dea în 
slănină contravaloarea lor, ori din Dezna, ori de la Papmezo; mă voi revanşa. Despre 
soarta Bekeny-ului după ocuparea Ineului de către turci, din lipsa datelor, nu putem spune 
ceva cu certitudine, doar că a avut aceeaşi soartă ca şi celelalte localităţi din ţinut. în 1726 
apare ca un sat pustiit, cu numele de Butyin, pe care l-a primit ca donaţie Ducele Raynaldo 
de Modena în 1732, decembrie 11. Buttyin-ul este o comună românească existentă şi astăzi 
în judeţul Arad, cu 2.996 de suflete.

mei.

Racz Kâroly, op.cit. p.p.219-220; scrisoarea, din Fâbiân Gâbor, Arad 
vârmegye leirâsa, Budan, 1835, p.p.86-89.
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c.35

Lista soldelor plătite în anii 900-1000 de cetatea Topincs (Buttyin), din sangeacul 
Jenoi, vilaietul Temesvâr.

(Budapesti-Velics-Kammerer, Defterek I. 381-2).

A.S.A., fond personal Mârki Sândor, Diplomatarium Aradiense, mss., 
dosar nr.3-4, fasc. 3, f.7 .

c.36

Este interesant să ştim ce potenţial militar aveau turcii pe teritoriul comitatelor 
Arad şi Zarand în jurul anilor 1590-1591. Pentru condiţiile de atunci era o forţă destul de 
însemnată.

în cetăţile Lippa, Totvârad, Arad, Vilâgos, Erdohegy, Jeno şi Topincs (Buttyin), 
erau staţionaţi 1.018 turci înarmaţi. [...]

După mărimea trupelor, situaţia pe cetăţi era: Boros-Jeno 345 soldaţi turci, 
Erdohegy 271, Lippa 247, Totvârad 58, Vilâgos 37, Arad 32, Topincs 28. [...]

La Topincs, cei 28 de soldaţi turci făceau parte din trupele de martaloţi. Efectivul 
staţionat aici era format dintr-un comandant (agă) şi 27 soldaţi. [...]

Martaloţii - erau pedestraşi de origine slavă, antrenaţi pentru incursiuni. Nu făceau 
parte din efectivele normale ale armatei otomane, ci din trupele auxiliare, conduse, însă, de 
un agă, în a cărui subordine erau szermagii, szerozii şi soldaţii. [...]

Salariul trupei otomane staţionate la Topincs era: 42.955 akţii, sau 1.539 fft.01 kr.,
sau 358 galbeni.

Mârki Sândor, Aradmegye, voi.II, p.p.16,17.

C.37

Buteni (comună)
în anul 1728 a fost sfinţită biserica de lemn cu hramul „Bunavestire”, care

cere aprobarea construirii unui nou locaş de
biserică de zid,

devenind neîncăpătoare, în anul 1794, parohia
cult. în anul 1802, protopopul Gavril Bucatoş al Butenilor, sfinţea noua 
înlocuită în anul 1929 cu actuala, care poartă hramul „Bunavestire”.

Pavel Vesa, Biserici de lemn de odinioară, Arad, 1997, p.29.

c.38

Parohia Buteni. Preoţi ortodocşi în perioada 1746 - prezent

I.
Popa Juon, 1746 
PopaToma, 1746 
PopaGyurka, 1746

402



■ I

II.
Lazăr, 1755 
Ieremie, 1755 
Georgiu Popovici, 1755

III.
Ieremia Popovici, 1767 (n. Buteni)
Ioan Popovici, 1767 (n. Roşia)
Petru Popovici, 1767 (n. Revetiş)
Lazăr Popovici, 1767 (n. Buteni), Iară parohie

IV.
Ioan Popovici, 1791-1810 
Ioan Iovici, 1791-1810 
Gavril Bucatoş, 1791-1823

V.
Popovici Ştefan, 1810-1833 
RujaNicolae, 1810-1833 
Bucatoş Teodor, 1825-1892 /

VI.
Suciu Mihai, 1836-1889 
Gurban Ioan, 1841-1898 
Coloja Teodor, 1893-1900

VII.
Bodea Ghe. Iuliu, 1894-1939 
Cosma Ioan, 1901-1942 
Roxin Florian, 1913-1930

VIII.
Lungu Ştefan, 1931-1949 
Bej an Petru, 1939-1962 
Gomic Dumitru, 1942-1949

IX
Baba Alexandru, 1952-1958, preot (Buteni) şi protopop stavrofor la (Sebiş) 
Goia Aurel, 1962-1975, preot (Buteni) şi protopop stavrofor la (Sebiş) 
Florea Roman, 1975-1983, preot (Buteni) şi protopop stavrofor la (Sebiş) 
Brădean Ioan, 1983-1993, preot (Buteni) şi protopop stavrofor la (Sebiş) 
Ciucur Marian, 1993-prezent, preot iconom.

Gheorghe Ciuhandu, Românii, P-P-j 99-200; Silviu Dragojrnr 
Statistici FD-, 1 martie 1909, nr.9, p.5; I. D. Suciu, Kami 
Constantinescu, Documente, p. 299, Pe.ru C « m
posesia autorului; Vasile Popeangă, Mărtuni... 1784-1918, p. •
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c.39

Barda (localitate dispărută)
în partea de sud a localităţii Buteni, în anul 1744 este atestat satul Barda, astăzi 

dispărut. La numai un deceniu este atestată şi existenţa unei biserici de lemn, nouă, cu 
hramul „Sf.Mc.Gheorghe”. în prima jumătate a secolului al XlX-lea satul a fost înglobat la 
Buteni, împrejurare în care biserica a dispărut.

Pavel Vesa, op.cit., p.22.

c.40

Joia Mare (sat, comuna Almaş)
[...] Până la construirea actualei biserici, credincioşii o frecventau pe cea din 

parohia vecină, Barda.[...]

Pavel Vesa, op.cit., p.46.

c.41

începuturile şcolii confesionale ortodoxe româneşti din Buttyin

Potrivit conscripţiei din 1777 satul avea o şcoală care funcţiona de 21 de ani, adică 
din 1756. Mai târziu, în 1789 este menţionat şi localul şcolii frecventat de 18-24 copii. 
Numele învăţătorului Ion Popovici, salariul său de 120 florini, 240 porţii de fân şi 14 
stânjeni de lemne, precum şi localităţile afiliate la şcoala din Buttyin: Bârsa, Chisindia, 
Groşi şi Barda au fost consemnate abea în conscripţia din 1791.

V. Popeangă, Un secol de activitate şcolară...1721-1821, p.H2-

c.42

în comuna Buttyin, deja în 1780, exista o capelă de lemn închinată Sf.Anton.
La 21 noiembrie 1790 ea a fost sfinţită de către Foder Lorincz, preot- episcop de Aletea şi, 
cu această ocazie, preotul de Sântana, Gubanoczy Jânos, a oficiat prima slujbă. Această 
capelă a devenit parohie în 1807. în anul 1818, pe malul pârâului Bok, a fost construită, din 
bugetul de stat, o biserică, sfinţită de Maros Gyorgy - episcop de Aletea şi de preotul din 
Sântmartin. în 1853 ea a fost renovată'.

Mârki Sândor, op.cit., voi.11, p.p.737,738-

Kapclanii din Buttyin între 1780-1807: Kovalovszki B61a, Kozma Elek, Gubandczy Jânos, Bartha Gâbor şi Boros 
Lâszlo; parohii: 1807-1812 Boros Lâszl6, 1813-1815 Kelemen Jânos, 1815-1817, aprilie 14 Bona J6zsef, 1817- 
1843 Pâvelka Pâl, 1843-1851 Lendvay Istvân, 1852 Nagy Antal, 1853-1865 Weitersheim Rudolf, 1865-1SSO 
Brunner Kâroly, 1880, decembrie 1 Szirmay Jânos, (1907 Nicolaus R6mer, 1913, 1916, Julius Mihâlyffy - n.n.).
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c.43

în 1781 la Buttyin s-a inaugurat o capelă romano-catolică, ridicată în 1807 la 
rangul de parohie. Biserica a fost construită în 1818. Capela din Boros-Sebes datează din 
1837. Parohiei din Buttyin îi aparţineau 39 subunităţi religioase, reprezentând mai mult de 
jumătate din plasa Boros-Sebes. Aceasta, din cauză că, în zona respectivă, romano-catolicii 
sunt destul de puţini, respectiv 1.191. Dintre unităţile bisericeşti aparţinătoare, cea mai 
importantă funcţionează la Boros-Sebes. Patronul parohiei din Buttyin a fost moşierul local. 
De necesităţile sufleteşti ale enoriaşilor se preocupă numai preotul.

Gaal Jcnfl, op.cit., p.585.

c.44

Epistolele parochului betranu
V.

[...] Eu sciu o biserica popistasia (catolică - n.n.) ridicata intr’o comuna (Buteni- 
n.n.) unde mai toti creştinii sunt ortodoxi, in satele de prin pregiuru - si mai vertosu. 
Biseric’a aceast’a pe vremea iobagiei au ridicat’o poporulu nostru cu robot’a, ea e nalta si 
mare intocmai ca cea catedrala a dvostre dela Aradu. Se deosebesce de a dvostre prin aceea, 
că are numai unu tumu, dar 
ca clopotele din tumu sunt numai doue si nici cât celu din seminariu si si pe unulu din 
acestea sta scrisu cu litere cirilice: „Acestu clopotu e a sântei biserice din Bard’a” (unu 
satu care pe vremea regulatiei (1834) s’a contopitu intr’altulu). Betranii din satulu cu 
biseric’a adeca vorbescu, ca creştinii noştri pe vremea aceea n’au sciutu face si clopote, dar 
clopotu trebuia ori de unde si deci se găsi la Bard’a, căci comun’a se imprasthia, biseric a 
se sparse, si clopotulu se adusa la popistasi. [...].

alu dvostre fara cesu; se deosebesce si prin aceea,cu cesu nu ca

Biserica şi Şcoala, 15/27 iunie 1886, nr.24, p.198.

c.45

Protopopiatul Buteni. Protopopi şi administratori protopopeşti în perioada 1783-1949

Bucatoş Gavril, 1783-1811 
Popovici Ioan, 1811-1825 
Popovici Teodor, 1825-1835 
Giulani Gavril, 1835-1851 
Bucatoş Teodor, 1852-1855 
Popescu Gheorghe, 1855-1864 
Munteanu Ioan, 1864-1868 
Machi Aurel Andrei, 1868-1874 
Gurban Constantin, 1875-1898 
Sturza Ioan, 1883-1884 
Georgea Ioan, 1898-1906 
MagerTraian, 1907-1909 
Bodea Ghe. Iuliu, 1909-1913

- protopop

- admin. prot.
- protopop

- admin. prot.
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Florian Roxin, 1913-1930 
Cosma Ioan, 1930-1931 
Ştefan Lungu, 1931-1949

- protopop
- adniin. prot.
- protopop.

Ed. I. Găvănescu, Mărturii, p. 14; Petru C. Bejan, Caiet mss. în posesia 
autorului.

c.46

în anul 1784 în Buttyin exista un preot incitator. Acesta, protopopul Bucatoş 
Gavril, la 2 august 1787, prin intermediul judeţului, a cerut domnului de pământ o suprafaţă 
de teren, cuvenită pentru construirea unei noi biserici. La 20 octombrie, directorul de stat 
din Oradea, Klobusiczky Antal, a dat ordin inginerului, Sziillo Jozsef, să stabilească în acest 
scop o suprafaţă egală cu o gospodărie iobăgească. Proiectul noii biserici a fost aprobat de 
guvern în 14 octombrie 1794.

Protopopul, Bucatoş Gavril, a fost cercetat în 20 februarie 1807 pentru incitare. 
Celălalt protopop, Giulani Gavril, primul profesor al Seminarului Ortodox din Arad (1822- 
1835) a îmbunătăţit imaginea comunei Buttyin.

Mârki Sândor, op.cit., voi.II, p.745.

C.47

[...] vom fi norocoşi (declara în 1785 judele din Buttyin - n.n.) dacă şi aceştia 
(răzvrătiţii, care încă acţionau prin pădurile din jur - n.n.) vor putea fi prinşi înainte de 
înverzi pădurea, căci altfel e de temut, ca nu cumva şi ceata acestora să înmugurească 
deodată cu arborii şi să producă fructe şi mai amare decât cele din anul trecut [...] din 
comunicare de încredere din Ardeal, am înţeles că tare se tem de înverzirea lui Horea; dar 
de aceasta nu poate fi prea mare teama, căci sunt pregătite dinainte săgeţile şi e uşor să ţii 
scut împotriva lor, ca să nu poată face rău. [...].

a

Magyar Hirmondd, 1785, p.p.187-189.

c.48

învăţători la şcoala românească din Buteni (confesională, respectiv de stat) în
perioada 1791-1950

IoanPopovici 1791-1799 
Iov Iovici 1799-1856 (cu întreruperi) 
Filip Lucea 1814-1816 
Manasie Popovici 1817-1818 
Teodor Coloja 1863, 1870-1872 
Ioan Bica 1864, 1856-1865 
Dimitrie Curta 1868, 1872-1873 
Simeon Birdeanu 1865-1870 
George Popovici 1873-1895
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Comeliu Creţiu 1874-1880
Petru Ţica 1880-1881
Berta Câmpianu 1878-1883
Ioan Ilica 1881-1890
Maria Popovici 1883-1890
Constanţa Popa 1890-1897
IoanLucaci 1890-1894
Ignuţa Crăciun 1893-1896
IoanNeamţu 1894-1896
Ioan Paul 1894-1895
Vasile Suciu 1895-1902
Petru Perva 1895-1923
Ioan Daul 1895-1896
Aurora Munteanu 1897-1898
Constanţa Munteanu 1898-1926
Ioan Roşu 1903-1909
George Indreica 1910-1912
Ion Muntean 1912-1913
Comeliu Vodă 1912-1927
George Dronca 1918-1924
Vasile Drincu 1919-1933
I. Ganea 1919-1921
Ioan Tămaş 1920-1921
Maria Gomboş 1920-1924
Ecaterina Dabija 1921-1922
Desideriu Borsiţzky 1922-1923
E. Popa 1925-1926
IoanPopescu 1925-1926
A. Mihăescu 1925-1926
Elena Ţinea 1926-1927
Emilia Borlea 1926-1931
Vasile Crucin 1927-1950
E.Frăteanu 1927-1931
E. Ignişca 1928-1931
Elisabeta Berdan 1929-1938
Letiţia Suba 1930-1933
Ioan Balaban 1931- până la pensionare
Gheorghe Beinşan 1931-1938
E. Paguba 1931-1932
Elena Pregea 1932-1938
Letiţia Fânaţa 1935-1947
Eva Ruiu 1936-1938
P. Ganea (educatoare) 1926-1931
Elena Balaban (educatoare) 1931- până la pensionare.

• Notă: numele şi datele sunt inerent lacunare din cauza precarităţii documentelor.

, Un secol de activitate şcolară... 1721 -!821. P-P- 112-113; 
Şcoala românească... 1821-1867, P;P^8’^ ’ ’ -

...1867-1918, p.p. 104,220,239,250,

V. Popengă 
V. Popeangă,
Popeangă, Şcoala românească
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A.E.O.R.A., gr.IV, dos.l 15-1932; Biserica şi Şcoala, 20 dec. 1881/1 
ian. 1882, nr.51, p.3; A.S.A., fond Protopopiatul Buteni, 1877-1910, 
dos. 1-2, fasc.l, f.265; fasc.2, f.384, 391,394; Calcndar/1893, p.33; 
Calendar/1894, p.30; Calendar/1895, p.49; Calendar/1896, p.48;
Calendar/1897, p.40; Calendar/1901, p.39; Calendar/1902, p.39;
Calendar/1906, p.57; Calendar/1918, p.51; Calcndar/1919, p.19;
Almanah/1936, p. 156; Almanah/1938, p. 156; A.Ş.G.B., matricole şi
cataloage din anii şcolari aparţinători perioadei 1918-1950.

c.49

Bokony, altfel Buttyin.
Sat în comitatul Arad cu locuitori catolici şi ortodocşi, cu păduri cu ghindă în 

hotar, cu moară şi pământ roditor. Din aceste puncte de vedere este un sat fruntaş, din 
categoria întâia. Dar, întrucât, recoltele trebuie transportate departe pentru vânzare, el poate 
fi considerat doar un sat de categoria a doua.

Vâlyi Andrâs, Magyar Orszâgnak leirâsa, vol.I, Buda, 1796, p.263.

c.50

Carierele din Szelezsân (Sălăgeni) şi Barda (lângă Buttyin) ofereau în secolele 
trecute piatra necesară pentru râşniţe de sare, monumente funerare, vălaie ş.a.

Mârki Sândor, op.cit., voi.II, p.852.

c.51

Buttyen sau Butyen sau Butyin sau Bokony sau Bekeny, prin partea locului 
Buteni, târg (orăşel) românesc din comitatul Arad, situat în tabela V, careul V, 49.

Ioannes Lipszky, Repertorium locorum objectorumque in XII Tabulis 
Mappae Regnorum Hungariae, Slovaniae, Croatiae et confiniorum 
Militarium Magni item Principatus Transylvaniae (...), Budae, 1808, 
p.87.

C.52

Barda, sat din comitatul Arad, situat în tabela V, careul X, 49.

Ioannes Lipszky, op.cit., p.37.

c.53

Gross, sat românesc din comitatul Arad, situat în tabela V, careul X, 50.

Ioannes Lipszky, op.cit-, p.218.
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c.54

Târgurile din Buttyin în anul 1828

Târgulu I la Stretenia (Februarie), târgulu II la Rusali (Iunie), târgulu III la tăierea 
capului sfanţului Ioan (9 Septembrie), târgulu IV una septimana înaintea Crăciunului. Toate 
de după calindariulu vechiu.

Adnotare din 1828, septembrie 21 pe copia documentului prin 
care se acordă dreptul de târg localităţii Buttyin, mss., f.4.

C.55

Târgurile (orăşelele) comitatului Arad în anul 1828

E-Luterani 
şi calvini

Orto
docşi

Romano-
catolici

TotalLocalitatea Case vrei
7.6.5.4.3.1. 2.

13.8247251916.9855.923Aradinum (oraş) 
Anna (Sancta) 
Buttyin, altădată 
Bokony, în 
districtul Boros-
Jenoiensi______
Dezna, (6, Uj)
Gyorok_______
Jeno (Boros) 
Jeno (Kis) 
Pankota (Neo et
Vetus)________
Paulis (Neo et 
Vetus)________
Petska (Râtz, 
Magyar)_____

2.811 3.77542102513.472993

2.456252.250181513

75848605141149 1.496232827437254 1.6343401.071520453 1.739211.478240220
4.042111212.912998512
1.91141.413494360
13.44134284.8978.4821.578

9632930Petris 31166 1.384960Radna 424268 1.042 i437 ■550Sebeş (Boros) 55246 2.2242.212Siklo [12448 4.898401154.002Simând
Soborsin

480596 93445725200152 7862740Vârad, (Toth) 44144 6.18684.989Vilâgos 1.189953 2.8272.792Zarând 35318
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Sate

Orto
docşi

E-Romano-
catolici

Luterani 
şi calvini TotalCaseLocalitatea vrei

3. 6. 7.2. 4. 5.1.
3186Barda 58 312
919Grosz 87 126 793

Ludovico Nagy, Notitiae politico-geographico-statislicae inclyti rcgni 
Hungariae, tomus II, Budac, 1828, p.p.26-30.

c.56

în anul 1830 inginerul constructor şi omul politic important din Ungaria acelei 
vremi, Dr. Beszedes Jozsef, s-a angajat să devieze apa abundentă a Crişului Alb printr-un 
canal de la Buttyin până la Gyulavarsând. Planul său era ca apa din canal, cu ajutorul a 54 
roţi, să pună în mişcare 17 mori de apă. în 1833, cu sprijinul palatinului şi a comisarului 
regal pentru dirijarea apei, contele Zichy Ferencz, s-a înfiinţat o societate pe acţiuni pentru 
construirea canalului, formată din oameni înstăriţi ai comitatului. Lucrările au durat şapte 
ani (1833-1840). Comitatul Arad a participat cu: 320.000 zile de lucru plătite şi 30.000 zile 
de lucru gratuite. Canalul, cu o lungime de 79, 3 km, 24 m lăţime şi 12 m adâncime, avea 
menirea să salveze de la inundaţii 42 sate şi puste, iar morile de pe apa lui să aducă un venit 
echivalent cu 372.000 zile de lucru pe an. Canalul începe de la Govojdia, dar capul său este 
la Buttyin, unde construcţia împărţitorului (stăvilarului) de apă a debutat la începutul lunii 
mai 1834 şi s-a terminat în data de 9 iulie 1836, când trei mori au început să funcţioneze. 
Planul iniţial prevedea trecerea canalului şi prin comitatul Bekes, dar conducerea acestuia a 
fost sceptică în privinţa rentabilităţii grandioasei lucrări, fapt pentru 
apa trebuia redirijată în Crişul Alb. Ulterior, însă, cei din Bekes au cerut continuarea 
lucrărilor, deoarece în oraşul Gyula Crişul nu mai avea debit, contribuind şi ei cu 210.000 
zile de lucru gratuite. Construcţia a rulat în Arad circa 100.000 forinţi anual şi a dat de lucru 
la mulţi oameni, care în unele localităţi au organizat procesiuni, umblând cu icoane pentru a 
mulţumi Domnului. în 5 noiembrie 1840 canalul a fost umplut cu apă pe toată lungimea lui 
şi cele 16 mori au început să funcţioneze. Interesant este faptul că iama apa canalului nu 
îngheaţă.

la Gyulavarsândcare

Mârki Sândor, op.cit., voi.II, p.p.536-537.

C.57

Primul mecanic (angajat) amintit în zona Aradului este Mejli Jânos de la moara
din Buttyin.

Mârki Sândor, op.cit., voi.II, p.831.
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III. Canalul de moară Nâdor

Ideea înfăptuirii canalului de moară Jozsef Nâdor (Palatinul Jozsef) de pe Crişul 
Alb a apărut în rândul moşierilor din această zonă în anul 1832, când Comisariatul Regal a 
hotărât să facă amenajări pentru eliminarea inundaţiilor şi urmărilor distrugătoare ale 
acestora, concomitent cu demolarea vechilor mori de pe apa Crişului. Moşierii interesaţi au 
adresat Adunării Generale a comitatului Arad din 2 aprilie 1832, cererea pentru construirea 
canalului şi pentru trimiterea inginerului hidrotehnic, Beszedes Jozsef, la faţa locului. La 
rândul ei Adunarea Generală a trimis o scrisoare forurilor superioare, al cărei rezultat a fost 
mandatarea inginerului, Beszedes Jozsef, de către Comisarul Regal, Zichy Ferencz, pentru a 
veni în zonă în vara aceluiaşi an, cu scopul strângerii datelor necesare întocmirii planului de 
construcţie, bugetar şi de conducere a lucrărilor viitorului canal şi a morilor aferente. încă 
în toamna-iarna lui 1832 proiectele canalului, împreună cu un angajament al moşierilor de a 
realiza împreună lucrarea au fost înaintate. La cererea Comisarului Regal, contele Zichy 
Ferencz, vicecomitele comitatului Arad, Fascho Jozsef, i-a invitat pe cei interesaţi de 
construirea canalului la o conferinţă desfăşurată între 27 şi 30 iunie 1833, unde proiectul de 
construcţie, planul bugetar şi contractul de bază înaintate de Beszedes Jozsef au fost 
dezbătute şi aprobate. Moşierii interesaţi, care din diferite motive nu au putut fi prezenţi, s- 
au alăturat celorlalţi în conferinţa din 2-3 septembrie 1833, astfel că, în aceeaşi lună, 
săpăturile au demarat.

Lucrările conduse de Beszedes Jozsef, ajutat de inginerii Halâsz Gâspâr, Lehr 
Lajos, Horvâth Lajos şi Haky Daniel, 
moşierilor, interesaţi în construirea canalului de moară, l-au ales ca preşedinte pe Fascho 
Jozsef, vicecomitele comitatului Arad. După terminarea lucrărilor a fost necesară reînnoirea 
şi completarea contractului de bază încheiat în 27-30 iunie 1833.

Discuţiile pe această temă au dus la adoptarea unei convenţii. Punctele acesteia au 
fost puse în dezbatere în zilele de 13 şi 14 iulie 1842, iar în 15 iulie acelaşi an a fost 
semnată de acţionari. Cu această ocazie construcţia a fost denumită „Canalul de moară, 
Palatinul Jozsef de pe Crişul Alb”, în semn de recunoştinţă faţă de Palatin pentru străduinţa 
şi aportul său la înfăptuirea lucrării. Prin acest contract de bază numit „compromissum s- 
au hotărât drepturile şi îndatoririle membrilor asociaţi, precum şi dispoziţiile în vederea 
întreţinerii canalului. Cele mai importante hotărâri cuprinse în contract erau: „Fiecare 
acţionar pune la dispoziţia Societăţii, în mod gratuit, porţiunea de pământ necesară 
construirii şi întreţinerii canalului. Porţiunea de canal aflată pe moşia unui acţionar îi 
aparţine, precum şi morile existente pe apa lui. Cheltuielile pentru lucrările comune sunt 
suportate de acţionari, în funcţie de numărul roţilor de mori aflate pe parcela lor. Orice 
construcţie artificială va fi întreţinută din fondul comun, în afara morilor, podurilor de 
trecere şi obloanelor de stăvilar. Anual, în luna rusaliilor, în decurs de două săptămâni, toţi 
acţionarii sunt obligaţi să cureţe nămolul din porţiunea de canal pe care o deţin. Pentru o 
întreţinere eficientă, proprietarii a patru mori învecinate sunt obligaţi ca la flecare 5 
săptămâni să ridice obloanele de stăvilar, de sâmbătă de la ora 6 până duminică la ora , 
adică 24 de ore. Orice hotărâre în activitatea Societăţii se ia cu majoritatea de voturi a 
membrilor. Societatea are dreptul, fără a apela la alte instituţii, să-i oblige pe cei care nu-şj 
îndeplinesc sarcinile din contract, să le respecte. Totodată, Societatea are dreptul să 
sechestreze şi să îngheţe veniturile acelora care nu-şi onorează sarcinile fizice şi financiare 
care le revin. Din trei în trei ani Societatea îşi alege un preşedinte neutru, adica fara 
proprietate asupra vreunei porţiuni de canal, respectiv mori. Preşedintele ales are o îgaţia 
să convoace adunarea acţionarilor cel puţin de două ori pe an, în lunile mai şi noiembrie.

terminat la 5 noiembrie 1840. Membrii Societăţiis-au
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Până în 1866 funcţia de preşedinte al Societăţii a fost îndeplinită de Fascho Jozsef. 
Beszedes Jozsef a fost solicitat să supravegheze întreţinerea canalului şi a morilor, ceea ce a 
şi făcut până la moartea sa în 1861. Pentru aceste servicii el a primit anual un onorariu de 
400 frt. Lehr Tolnai Lajos a fost şi el angajat ca supraveghetor cu un salar de 700 frt. pe an 
şi cu o casă de serviciu la Ineu. Ca jurist al Societăţii a fost ales Kâdas Jozsef cu un salar de 
200 frt. pe an. Casierul Societăţii avea un venit de 100 frt. pe an. Din 1841 canalul a avut 
şase paznici plătiţi cu 80 frt. pe an. Pentru întreţinerea canalului se plătea anual o taxă de . 
către proprietari în funcţie de numărul roţilor de mori. Astfel, pe o roată de moară, taxa a 
fost: în perioada 1 noiembrie 1840-31 octombrie 1844 - 70 frt. pe an, 1 noiembrie 1844-31 
octombrie 1847 - 50 frt. pe an, 1 noiembrie 1847-1865 - 52 frt. 50 krt. pe an. Din 1847 pe 
canal au funcţionat 70 2/4 roţi de moară. într-un singur an (1864) taxa a fost mai mare, 
adică 82 frt. şi 50 krt. pe an pentru o roată. [...].

Nu s-a dat o atenţie prea mare întreţinerii malului canalului, nici de către 
Asociaţie, nici de membrii acesteia. La începutul anilor 1860, cu toată opoziţia Asociaţiei 
canalului de moară „Jozsef Nâdor” şi fără nici o despăgubire, cei din comitatul Bekes au 
obţinut aprobarea de a-şi lega la canalul existent, propriul canal, construit între timp, 
folosind apa în interese proprii şi aducând astfel prejudicii mai multor proprietari de mori 
din apropiere. [...].

Canalul are forma unui S alungit, este construit de-a lungul văii Crişului Alb fiind 
un canal (sistem) deschis. în canal este dirijată apa Crişului Alb, care la Buttyin intră într- 
un spaţiu de acumulare, de unde printr-un sistem de stăvilare (din lemn) este dirijată în 
canal cu un debit de 2 m3 pe secundă. Cursul de sus (din zona de munte) are o lungime de 
30 km., fiind în legătură cu 15 pâraie şi 5 lacuri prin intermediul a 25 deschizături. Pe 
această porţiune s-au construit 7 mori. Partea de şes a canalului se întinde pe 52 km., are 10 
deschizături, 6 mori şi 2 legături între braţele canalului.

De la distribuitorul din Buttyin până la cel din Bekes canalul are o înclinaţie de 
51,189 m. înclinaţia pe porţiuni este:

de la distribuitor la moara Buttyin.........
înclinaţia la moara din Buttyin..............
de la moara Buttyin la moara Berza.......
la moara din Berza.................................
de la moara Berza la moara Algyest.......
la moara din Algyest..............................
de la moara Algyest la moara Monyoro.
la moara din Monyoro...........................
de la moara Monyoro la moara Bokszeg
la moara din Bokszeg............................
de la moara Bokszeg la moara Rovina... 
la moara din Rovina..............................

1,549 m 
...l,79m 
...4,25m 
...l,79m 
...2,15m 
,...l,71m 
... l,58m 
.. 2,12m
....l,47m
...l,66m 
....0,69m 
...2,18m

de la moara Rovina la moara Boros-Jeno....l,05m 
la moara din Boros-Jeno .4,12m
de la moara Boros-Jeno la moara Szollos....3,76m 
la moara din Szollos .2,18m

.l,70m
.2,05m
.l,37m
.3,08m
,0,83m
.2,61m
.0,28m

de la moara Szollos la moara Vărsând..
la moara din Vărsând...........................
de la moara Vărsând la moara Nadab...
la moara din Nadab..............................
de la moara Nadab la moara Szekudvar,
la moara din Szekudvar........................
de la moara Szekudvar la moara Siklo...

412



la moara din Siklo.....................
de la moara Siklo la moara Peel.
la moara din Peel......................
de la moara Peel la Bekes.........

...............2,26m

............... 0,99m
............... l,93m
...............0,28m
Total: 51,189 m cădere absolută.

[...]
De remarcat faptul că, acolo unde înclinaţia canalului este mai mare, Beszedes a 

mai avut în proiect construirea unor mori, pe care, însă, nu le-a mai înfăptuit. Asemenea 
locuri de mori se găsesc între Buttyin şi Berza, precum şi între Boros-Jeno şi Szollos.

Gaal Jen0, op.cit, p.p.430-436.

:

c.59

Tot opera lui Beszedes este şi canalul din Buttyin, care dirija apa Crişului în jos pe 
o lungime mai mare de 20 de mile, aducând un folos imens localnicilor. Când în şedinţele 
judeţene se discuta problema canalului, fiecare jude îşi prezenta părerea „umilă”, încercând 
să negocieze preţul şi cursul acestuia. în fine, Beszedes şi-a expus şi el punctul de vedere: 
„părerea mea nu este „umilă”, ci un document susţinut şi demonstrat de cifre', eu nu văd 
interesele personale ale domniilor voastre, ci binele ţării, motiv pentru care vă invit să nu 
negociaţi, să nu modificaţi planul iniţial, deoarece ştiinţa nu se tocmeşte, mathesis 
(matematica) nu face de dragul nimănui dintr-o dreaptă o curbă”. Şi nu a cedat nimic din 
proiectul original, canalul construindu-se aşa cum l-a conceput el, canal care şi astăzi e o 
binecuvântare pentru cei din zonă, atâta doar că, din păcate, nu este navigabil.

J6kai Mor, Magyarhon sz6ps6gei, Budapest, 1911, p.37.

c.60

Plasa Boros-jenoi, târguri

Butyin
Oraş-târg din comitatul Arad, care i-a adus renume baronului Dietrich Jozsef. 

Odinioară, localitatea se numea Bokeny, care pe vremuri s-a unit cu aşezările Szaldobagy, 
Ujfalau şi Szelistye, iar mai recent cu satele Gros şi Barda, astfel că târgul actual este 
format din şase localităţi. Este delimitat spre est de Sebiş, Govojdia şi Berindia, în sud de 
Chisindia, la vest de Cuied şi la nord de Bârsa. Târgul cuprindea 488 case de iobagi şi 83 
case de jelefi, având o populaţie de 2.637 locuitori. Populaţia, cu excepţia puţinilor 
maghiari, nemţi şi slovaci, era alcătuită în mare majoritate din români ortodocşi, care pe 
pământuri de bună calitate, împărţite în 90 de proprietăţi întregi luate în clacă, a trăit din 
insămânţările de toamnă şi de primăvară, precum şi din creşterea unui număr redus de 
taurine şi porcine. La veniturile locuitorilor se mai poate adăuga şi producţia de prune, care 
era renumită. Pădurile din stejar, fag, tei şi ulm, cu o suprafaţă de 4.000 holde, odinioară le- 
3 asigurat ghindă pentru creşterea animalelor, iar ulterior, meşterilor, lemn din belşug 
pentru confecţionarea uneltelor. Hotarul târgului este udat de apa Crişului Alb, peste 
un pod potrivit face legătura spre Sebeş. Pe acelaşi râu s-a construit un stăvilar mobil 
(zugău) puternic, despre care vom vorbi mai amănunţit în partea a IlI-a. Pe aşa-numitul 
pârău (vale) Chisindia, care taie târgul în două, se învârt roţile a patru mori de faină. Cel

care
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mai înalt munte (deal - n.n.) cu numele Măgura asigură localnicilor piatră de construcţie de 
bună calitate. Cei de credinţă veche (ortodoxă - n.n.) aveau protopop, în timp ce catolicii 
doar un administrator, dar amândouă confesiunile au biserici destul de bine construite, 
masive şi spaţioase. Comitatul avea organizat aici un centru ofiţeresc în sprijinul pretorului 
şi, totodată, un post de doctor cu o anexă ce servea ca spital. în Butyin se organizau 4 
târguri mari anuale şi, de asemenea, târguri mai mici săptămânale, în zilele de vineri. Pe 
lângă acestea locuitorii frecventau şi pieţele din Dezna şi Hălmagiu.

Fâbiân Gâbor, Arad vârmegye leirâsa, voi.II, Geographiai leirâs, 1835, 
mss. păstrat la A.S.A., fond familial Fâbiân-Schenk, nr.163, dosar 
nr.6, f. 156-158.

c.61

Tineri butinceni absolvenţi ai Institutului Teologic Ortodox-Român din Arad

Nr. Numele şi prenumele Promoţiacrt.
1. 2. 3.
1. Gurban Ioan 1838-39
2. Lustra Zaharie 1838-39
3. Şerb Ignatie 1838-39
4. Drăgan Petru 1864-65
5. Gurban Constantin 1868-69
6. Popa Dimitriu 1868-69
7. Cologea Teodor 1869-70
8. Popescu Alexandru 1878-79
9. Draga George 1882-83
10. Cacinca Ioan 1886-87
11. Popescu Nicolae 1894-95
12. Perva Antonie 1898-99

Teodor Botiş, Istoria Şcoalei Normale (Preparandiei) şi a Institutului 
Teologic Ortodox-Român din Arad, Arad, 1922, p.p.685,686,699,702, 
703,708,709,711,715,717.

c.62

Tineri butinceni absolvenţi ai Şcoalei Normale (Preparandiei) din Arad

Nr.crt. Numele şi prenumele Promoţia
1. 2. 3.

Iov Ioan1. 1841-42
2. Iovici Axentie 1841-42

Şerb Ignatie3. 1841-42
Şerb Ioan4. 1846-47
Radu Petru5. 1856-57
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1. 2. 3.
6. Cologea Teodor 1862-63
7. Draga George 1877-78
8. Bugariu Demetriu 1879-80 1

I9. Fica Petru 1880-81
■

10. Moţ Ilie 1883-84
11. Perva Antoniu 1885-86 i
12. Perva Petru 1886-87

■

13. Birdean Iuliana (elevă particulară ) 1887-88
14. Floruţiu Constantin 1889-90
15. Borlea Ioan 1894-95
16. Muntean Constanţa (elevă particulară) 1898-99 i

117. Borlea Aurel 1904-05
18. Dronca Gheorghe (curs special militar) 1915-16
19. Crâsnicu Irina Maria (elevă ordinară) 1919-20

Teodor Botiş, op.cit., p.p.436,439,450,457,468,469,470,473,474,475, 
476,480,484,489,496,498.

ţ

c.63

;Cercul electoral Buttyin-Buteni

1. Pentru alegeri generale (deputaţi dietali sau parlamentari):
a) . în perioada 1848-1875 cu 64 localităţi,
b) . în perioada 1926-1946, cu 8 localităţi în 1926; 16 localităţi în 1932; 13 
localităţi în 1938; 9 localităţi în 1940.

2. Pentru alegeri locale (reprezentanţi în Congregaţia comitatensă arădeană): 
a). în perioada 1870-1918 cu 6 localităţi.

Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.p.646,647; Tribuna, 6/19 august 1910, 
nr.166, p.2; Tribuna Nouă, 30 aprilie 1926, nr.93, p.3; Cuvântul 
Aradului, 2 mai 1926, nr.6, p.4; Biserica şi Şcoala, 17 ianuarie 1932, 
nr.3, p.7; Biserica şi Şcoala, 6 februarie 1938, nr.6, p.51; Biserica şi 
Şcoala, 21 ianuarie 1940, nr.4, p.30; Tribuna, 1/14 august 1904, 
nr.145, p.2; Tribuna poporului, 14 (26) noiembrie 1898, nr.215, 
p. 1047; Tribuna, 16/29 octombrie 1904, nr.196, p.6.

c.64

La 13 februarie 1849 centrele de adunat scrisori din localităţile Vilâgos (Şiria), 
Borosjeno (Ineu), Buttyin şi Joszâs-Boncsesd (Iosaş - Bonţeşti) au fost ridicate la rangul 
de poştă.

Mârki Sândor, op.cit., vol.II, p.p.884,885.
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c.65

Bdkony sau Buttyin, orăşel românesc în comitatul Arad, la sud de Boros-Sebes, la 
o milă apropiere de Crişul Alb: 205 catolici, 2.724 ortodocşi, 5 evanghelici, 20 reformaţi, 
catolicii şi ortodocşii au biserici, hotarul are livezi de pruni şi cariere de piatră. Aparţine de 
baronul Ditrich.

Fenyes Elek, Magyarorszâg geographiai sz6târa, Pesten, 1851, vol.I, 
p.164.

c.66

Gross, sat românesc în comitatul Arad, lângă Crişul Alb, aproape de Buttyin, 793 
ortodocşi, 26 catolici, hotar muntos.

Fenyes Elek, op.cit., voi.II, p.58.

c.67

Barda, sat românesc în comitatul Arad, aproape de Buttyin, 6 catolici, 312 
ortodocşi care au biserică, hotar muntos şi livezi de pruni.

Fenyes Elek, op.cit., vol.I, p-92.

c.68

Câţiva tineri stipendişti (bursieri) ai fundaţiunii „Simion Iosif Popovici Paffy” din
Buttyin

1. Antoniu Brânda, originar din Buttyin, rudă apropiată cu „groful” cum îl 
numeau localnicii pe Simion Iosif Popovici Paffy. Urmează gimnaziul din Arad şi după 
absolvirea celor 5 clase se dedică profesiei administrative, devenind notar în Cuveşti. 
Profită de stipendiu în perioada 1851-1854, fiind astfel primul bursier al fundaţiunii.

2. Dimitriu Popa, originar din Buttyin, studiază ca stipendist la Institutul Teologic 
Ortodox-Român din Arad în perioada 1867-1869, împărtăşind cariera de preot în Pecica.

(Ambii au avut un stipendiu în valoare de 120 fl. pe an).

3. Ioan Brânda, originar din Buttyin, fiul lui Antoniu Brânda, se bucură de 
stipendiu în anul 1887, apoi în perioada 1890-1894. încă licean, intră în gazetărie şi 
colaborează la „Tribuna” din Sibiu, condusă atunci de Ioan Slavici. După absolvirea 
Facultăţii de Filosofie din Cluj revine în ziaristică şi lucrează la mai multe ziare din ţară 
(„Tribuna Poporului” ş.a.) şi din Bucovina. întemeiază împreună cu S.Bocu şi Dr.I.Suciu 
săptămânalul „Revista Lipovei”, foaie socială, economică şi literară (4/26 octombrie 1895 - 
ianuarie 1896), al cărui redactor-responsabil, editor şi proprietar era Ioan Brânda. Moare în 
1902 la Arad.
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4. Ioan Papp, urmează teologia în oraşul Lipsea şi se bucură de stipendiu în 
perioada 1894-1896.

5. Nicolae Mihulin, originar din localitatea Prăjeşti, jud. Arad, vede lumina zilei 
la 29 martie 1878 într-o familie preoţească. Şcoala primară o face la Arad, iar gimnaziul în 
Arad, Sibiu şi Beiuş. După absolvirea şcolilor secundare îşi continuă studiile - ca stipendist 
al diecezei din fundaţiunea „Simeon Paffy” - la Facultatea Filosofică a Universităţii din 
Budapesta şi, mai apoi, a celei din Cluj, unde în anul 1909 obţine diploma de profesor 
pentru Istoria Naturală şi Geografie. Devine profesor la Institutul Pedagogic Diecezan, 
director la Liceul „Moise Nicoară” şi preot, după absolvirea ştiinţelor teologice.

6. Valerie Cologea, fiul unui preot din Buttyin, învaţă la şcoala civilă din 
localitate şi se bucură de stipendiu între anii 1899-1902.

7. George Vereş, originar din comuna Marţihaz, jud. Bihor, studiază ca stipendist 
la Institutul Teologic Ortodox-Român din Arad începând cu anul 1902. Termină studiile ca 
elev particular în anul şcolar 1905-1906.

8. Petru E. Papp, originar din comuna Lupoaia, jud. Bihor, studiază ca stipendist 
la Institutul Teologic Ortodox-Român din Arad între anii 1902-1905.

(Ultimii doi împărţeau noul stipendiu, în valoare de 400 fl. pe an, înfiinţat de 
Sinodul eparhial în 1869, pentru tinerii doritori de studii pedagogice sau teologice).

Petru E. Papp, Notiţe despre viaţa lui Simion losif Popovici Paffy, 
Biserica şi Şcoala, 23 ian. v. (5 febr.n.) 1905, nr.4, p.34; Teodor Botiş, 
op.cit.. p.p.399,400,703,719,720; Tribuna poporului, 28 noiembrie (11 
dec.) 1902, nr.221, p.3; Iulian Negrilă, Presa literară românească 
arădeană şi marea unire, Arad, 1993, p.p.93,180.

c.69

Spitalul din Buttyin

In Borosjeno şi Buttyin s-a format câte un fond pentru înfiinţarea unor spitale. 
Fondurile aveau ca sursă donaţiile şi o parte din amenzile încasate. în Borosjeno spitalul s-a 
construit în anul 1854. în Buttyin, însă, cu toate că donaţiile au început din anul 1855, 
adunându-se 37.491 frt. şi 78 kr., bani administraţi de comitat, spitalul nu s-a construit nici 
până astăzi (1898 -n.n.).

Gaal Jen6, op.cit., p.481.
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c.70

Populaţia Buttyin-ului şi a câtorva localităţi învecinate între anii 1857-1890

Modificări procentualeNumărul populaţiei
1880-
1890

1870-1857-Localitatea 1890188018701857 18801870
8.7.6.5.4.3.2.1. + 9,56- 16,42+ 5,203.0342.7693.3133.149Buttyin

+ 3,00- 16,13
- 12,86

+ 12,08 
+ 13,50

1.8511.7972.2622.056Almâs + 7,84294271311274Berindia + 3,49- 27,94+ 14,93355343476415Bohâny + 16,60- 19,55
- 11,98

+ 5,07758650808769Bonczesd + 12,23+ 5,721.8621.6591.8851.783Borossebes
+ 0,57+37,57 - 11,941.0541.0481.189857Dezna +12,16- 26,08+ 15,99

+ 8,82 
+ 14,24

1.0979781.2331.063Diecs + 9,01- 23,24473426555510Govosdia +44,12- 14,66503349409358Gurahoncz +41,37- 20,42+ 17,78369261528399Ignest +21,66- 18,52+ 9,31511420528483Joszâshely

Gaal Jen5, op.cit., p-39.

c.71

începând cu 1 ianuarie 1872 toate instituţiile juridice din Ungaria intră în 
subordinea tribunalului regal şi a judecătoriilor districtuale.

In comitatul Arad s-au constituit două tribunale (Arad şi Borosjeno) şi ŞaP e 
judecătorii districtuale (Arad, Borosjeno, Kisjeno, Nagy-Buttyin, Pecskâ, Radna şi 
Vilâgos).

4. Judecătoria districtuală din Nagy-Buttyin (Buteniul Mare), avea in 
subordine următoarele localităţi (reprezentând o suprafaţă de 154.847 mile patrate şi 38. 
locuitori): l.Algyest, 2.Almâs, 3.Bâltyele, 4.Berindia, 5.Berza, 6.Bogyesd, 7-B°“any, 
8.Bonczesd, 9.Boros-Sebes (pusta Komest), lO.Brusztureszk, 11.Buttyin, 12-Osi , 
13.Dezna (cătunele O-Dezna, Restyirâta şi Zugo), 14.Diecs (pusta Zemerd), 15.Doncseny, 
16.Dulcsele, 17.Fenyes, 18.Govosdia, 19.Gurahoncz, 20.Hodos, 21 .Holdmezes, 
22.Honczisor, 23.1gnest, 24.J6szâs, 25. Joszâshely, 26.Kakaro, 27.Kertes-Toplicza, 
28.Kiszindia, 29.Kocsuba, 30.Krokna, 31.Kujed, 32.Laâz, 33.Madrizesd, 34.Minyad, 
35.Monyâsza, 36.Musztesd, 37.Nadalbest, 38.Nyâgra, 39.Paizsân, 40.Prezest, 41.Ravna, 
42.Revetis, 43.Rossia, 44.Solymos-Bucsâva, 45.Szakâcs, 46.Szaturo, 47Szele.^an’ 

49.Szuszâny, 50.Valemâre, 51.Vaszoja, 52.Vojvogyen, 53.Zimbro, 54.Zoldes.48.Szlatina,

Tot din data de 1 ianuarie 1872 au fost numiţi la judecătoria din Nagy-
cu KissButtyimHomoy Gyorgyot ca jude districtual (cercual) şi Luka Jânost, împreună 

Zsigmond ca subjuzi districtuali.
Gaal JenO, op.cit., p.p.546,548,550.
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c.72

în anul 1875 se înfiinţează notariatele din Arad (2), Borosjeno (Ineu), Buttyin, 
Pecska (Pecica) şi Vilâgos (Şiria).

Mârki Sandor, op.ciL.vol.il, p.652.

c.73

Inaugurarea tronsoanelor liniei ferate Arad - Brad

Arad - Pâncota, 1877, februarie, 1
Pâncota - Ineu, 1877, mai, 12
Ineu - Sebiş - Buttyin, 1881,septembrie, 5
Sebiş - Gurahonţ - Iosaş, 1889, decembrie, 13
Gurahonţ - Iosaş - Hălmagiu Mare, 1895, noiembrie, 7
Hălmagiu Mare - Brad , 1896,decembrie, 6
Sebiş - Moniasa, 1893,august, 14.

i

Gaal Jcn6, op.cit., p.393.

C.74
i

iŞcolile confesionale ortodoxe în anul 1878

28. Buttyin. Şcoală de băieţi (înfiinţată în anul 1756 - n.n.). Două săli de clasă, 
învăţători: Creţu Cornel şi Popovici Gheorghe.

29. Buttyin. Şcoală de fete (înfiinţată în anul 1878 - n.n.).învăţătoare: Câmpian

Creţu Cornel, absolvent al preparandiei din Arad în 1875. Salariul: 320 frt. în 
bani şi produse în valoare de 180 frt.

Popovici Gheorghe, absolvent al preparandiei din Arad în 1868. Salariul: 320 frt. 
în bani şi produse în valoare de 180 frt.

Câmpian Berta, salariul: 300 frt. în bani.

Berta.

SzOlIossy Kâroly, Aradmegyc nepoktatâsi intczeteinek ndvtâra, Arad, 
1879, p.p. 13,38,41,49.

c.75

Şcoala confesională romano-catolică în anul 1878 

3. Buttyin. învăţător: Schmidt Jozsef. Salariul: 360 frt.

Szallessy Kâroly. op.cit., p.p. 18,51.
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c.76

Şcoala confesională evreiască în anul 1878

3. Buttyin, şcoala a fost înfiinţată în anul 1870. Avea o înzestrare destul de bună şi 
era frecventată de 20 de elevi. învăţător: Deutsch Lâzâr.

Deutsch Lâzăr, învăţător al comunităţii confesionale evreieşti din Buttyin, născut 
în satul Magyaros, comitatul Szabolcsm la 15 dec. 1827. Absolvent al şcolii de învăţători 
din Oradea. La început a predat sporadic: 1846-1847 la Szâsz-Medgyesen, 1847 la Arad, 
1850 la Beliu (Bihor). De aici a trecut efectiv la profesia de învăţător şi între 1853-1856 a 
predat la Cermei, 1856-1859 la Sebiş, iar din 1859 la Buttyin. Salariul: 300 frt.

SzOlIOssy Kâroly, op.cit., p.p.20,32-

c.77

Sciri scolastice

Buteni, 7 ianuariu 1880.

[...]. Fiindu că m’am incercatu a descrie nisce paşi pentru inaintarea invetiamentului dela 
noi, nu va fi de prisos a mai notifica si aceea, că in primaver’a anului trecutu (1879 - n.n.) 
s’au facutu la noi paşi pentru de a stărui la forurile superiore ca se infiintieze in Buteni unu 
gimnasiu. Pentru a usiora realisarea acestei dorintie, comun’a bisericesca a decretatu a oferi 
spre acestu scopu doue intravilane comasate, ce le are in mediloculu orasiului, pretiuite cam 
la 2.000 fl. era celelalte comune de prin pregiuru s’au angagiatu a ridica insusi ediflciulu, 
spre care scopu s’a si subscrisu pana acum vr’o 2.000 fl. totu in obligaţiuni dela omeni cu 
garanţia si este sperantia a se mai colecta si mai multu daca se va sci cu positivitate că 
gimnasiulu intr’adeveru se va ridica in Buteni, căci Butenii este unu locu centralu, la carele 
graviteza vr’o 80-90 comune; deci ce e mai firescu, de cât ca unu tienutu compactu ca si 
acest’a şi de altmintrea cu poporatiune nestricata se fia in stare fara greumente a contribui 
atât’a, cât se fia de ajunsu pentru ridicarea edificiului, mai departe - se pota da 
contingentulu de băieţi indestulitoriu pentru 
resplati spesele, ce s’ar face pentru intretienerea lui. [...].

gimnasiu, carele apoi se fia in stare aunu

B...’a.

Biserica şi Şcoala, 13/25 ianuarie 1880, nr.3, p-2l.

c.78

Buttyin (Bokony), orăşel în judeţul Arad, plasa Buttyin, lângă Crişul Alb, cu 
3.313 locuitori români, maghiari şi şvabi; situat în zonă de deal, cu multe păduri şi livezi de 
pruni.

vol.V,Magyar lexikon, az dsszes tudomânyok encziklopddiaja, 
Budapest, 1880, p.27.
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c.79

DIRIJORII CORULUI DIN BUTENI

1. Georgiu Popovici
- învăţător

2. Vasile Suciu
- învăţător

3. Ioan Roşu
- învăţător

4. George Indreica
- învăţător

5. Ştefan Ştefu
- învăţător

6. Cornel Vodă şi Vasile Drincu
- învăţători

7. Vasile Crucin
- învăţător

8. Gheorghe Beinşan
- învăţător

9. Teodor Mercea
- ţăran

10. Paul Paradenco
- profesor
ajutat de avocatul Romulus Cioflica (1947-1950) 
şi de ţăranul Gavrilă Ruja (1945-1947)

11. Gheorghe Comărnescu
- învăţător

12. Vasile Parfenie
- profesor

13. Gheorghe Comărnescu
- învăţător

14. Aurelia Muscă
- profesoară

15. Petru Micoloiu
- funcţionar

16. Romulus Botto
- profesor
ajutat de educatoarea Rozalia Pop Dipşan (1961-1965)

17. Slobodan Pasculovici

dirijor în perioada 1854-1892

dirijor în perioada 1892-1904

dirijor în perioada 1904-1910
î

dirijor în perioada 1910-1911 *
;

dirijor în perioada 1911-1912

dirijori în perioada 1912-1927
I

dirijor în perioada 1927-1938

dirijor în perioada 1938-1941

dirijor în perioada 1935-1949
i!
■:dirijor în perioada 1949-1953 1

'

dirijor în perioada 1947-1949

dirijor în perioada 1953-1955

dirijor în perioada 1955-1957

dirijor în perioada 1957-1961

dirijor în perioada 1957-1958

dirijor în perioada 1961-1965

- profesor
18. Ilie Luştrea

- ţăran
19. Paul Paradenco-Adameşti

- profesor

dirijor în perioada 1965-1967

dirijor în perioada 1951-1971

dirijor în perioada 1968-1979 
ajutat de profesorul Ioan Necola (1968-1979)

20. Slobodan Pasculovici
- profesor dirijor în perioada 1979-1981.

Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Arad. Corul
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Căminului Cultural Buleni 1881-1971; idem, Centenarul Corului din 
Buteni, 1981, p. 19.

c.80

Târgurile din Buttyin din anul 1882

Luni înainte seu după 2 Februariu, 8 Iunie, după taierea capului s.Ioan şi în 
septeman’a nainte de Craciunu.

Calendar/1882, p.35.

c.81

La noi comerţul cu comute se facea atât pentru asigurarea necesităţilor proprii de 
hrană şi animale de tracţiune, cât şi pentru export. Cu exportul se ocupau numai centrele 
trezoriale. Anual din comitatul Arad se exportau circa 1.500 - 1.800 capete de comute, în 
Elveţia, Germania şi Austria, în scopul sacrificării. Media pe 5 ani a vânzărilor de comute 
(boi, vaci, viţei) în târgurile mai mari a fost:

Târguri 1885 18951890
Buttyin 5.040 2.67010.450
Borosjeno 1.566 1.300737
Nagyhalmâgy 1.882 1.3911.748
Pecskâ 1.908 1.3291.546
Pankotâ 376 5.980976
Vilâgos 750 7151.915

[•••] Pe vremuri comerţul părţii de est a comitatului Arad era concentrat în târgurile 
din Buttyin şi Nagyhalmâgy. Aceste localităţi erau centrele unor zone mai mari. Populaţia 
împrăştiată în munţi îşi aducea animalele aici, pentru a le schimba pe articole industriale. 
Astăzi, ponderea lor a scăzut; Buttyin-ul şi-a împărţit influienţa cu Borossebes-ul al cărui 
târg a fost aprobat între anii 1820-1825.

Edvi-Illes Lâszl6, Az Aradi kereskcdelmi es iparkamara keruletenck 
kozgazdasâgi leirâsa, Arad, 1897, p.p.217.218.243.

c.82

Casă de Economii şi Ajutor în Nagy-Buttyin

Anul fondării: 1888 
Numărul acţionarilor: 68.
Numărul acţionarilor din cele 8 Case de Economii şi Ajutor, înfiinţate la sfârşitul 

secolului al XlX-lea în comitatul Arad, a fost de câteva sute, motiv pentru care şi rulajul 
monetar era modest faţă de bănci.

Gaal Jend, op.cit., p.343.
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c.83

Târgurile din Buttyin în anul 1888

12 Ianuariu, 14 Martie, 5 Iuliu, 12 Nov.

Calendar/l 888, p.20.

c.84

Târgurile din Buttyin în anul 1892

12 Ianuariu, 4 Martie, 5 Iuliu, 12 Nov.

Calendar/l 892, p.25.

c.85

Bokony - 2.B., Buttyin. Bokony a fost numele vechi, maghiar al acestei localităţi.

A Pallas Nagy lexikona, vol.III, Budapesten, 1893, p.614. !
1

c.86

Buttyin (Nagy-B. - Buttyin-ul Mare - Bokony), în marea (urbana) comună 
Buttyin din judeţul Arad, plasa Boros-Sebes, în anul 1891 trăiau 3.034 români şi maghiari; 
aici se găsesc: reşedinţa notarului public regal, administraţia financiară, gara, poşta şi 
telegraful, banca. Are o mare producţie de prune şi un târg de bovine foarte frecventat.

A Pallas Nagy lexikona, voi.IV, Budapesten, 1893, p.24.

c.87

Preţul lemnelor de foc (1 m3) la Buttyin 
în perioada 1893 - 1895

1893: 2 fH.
1894: 2 frt. 25 kr.
1895: 1 frt. 80 kr. - 2 frt.

Gaal Jen6, op.cit., p.336.
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c.88

Preţurile animalelor la târgul din Buttyin în anul 1894

Felul animalelor De Ia Până la
Cai (bucata) 30 60
Boi (perechea) 100 250
Vaci (bucata) 30 60
Viţei (bucata) 15 20
Porci graşi (100 kg.) 40 45
Purcei (bucata) 8 10
Oi (bucata) 4 5

Gaal Jen6, op.cit., p.332.

c.89

Formele de relief în plasa cadastrală Buttyin, anul 1895

Plasa
cadas
trală

Câmpie TotalDeal MunteCalitate 
a solului holde % holde Holde% %holde

Buttyin II 34.905 232.70015 34.905 15 162.890 70

Gaal JenO, op.cit., p.46.

c.90

Preţurile produselor agricole pe piaţa din Buttyin în anul 1895

Grâu/100 Paie/100Ovăz/100 Porumb/ 
100 kg.

Fân/100Lunile anului
kg- kg. kg.kg.

Ianuarie 600 480 500 500
Februarie 600 580 500 300
Martie 600 580 620 350
Aprilie 600 580 650 450
Mai 700 800 680
Iunie 700 100540 650 200
Iulie 550 650 120640 200
August 550 600 100750 300
Septembrie 650 100400 500 200
Octombrie 650 100500 450 200
Noiembrie 600 100490 520 200
Decembrie 600 100560 450 250
Media anuală 616 100564 570 286

Gaal JenO, op.cit., p.p.327-329.
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c.91

Principalele aşezări din comitatul Arad cu drept de a organiza târguri în anul 1895

1. Arad (3 târguri anuale)
2. Pecska (4 târguri anuale)
3. Elek (3 târguri anuale)
4. Kisjeno (3 târguri anuale)
5. Borosjeno (3 târguri anuale)
6. Buttyin (4 târguri anuale).

Glieorghe Ciuhandu, Românii, p. 191; Gaal JenO, op.cit., p.p.326,358.

c.92

Numărul animalelor aduse şi vândute la cele patru târguri anuale (1895) din Buttyin

VânduteAduseFelul animalelor
425Cai 825

1.2901.435Boi
7901.100Vaci
590Viţei

Porci
887

1.8502.575
370Oi 530

Gaal Jcn6, op.cit., p.358.

c.93

Felul pământului şi veniturile impozabile aferente din localitatea Buttyin, anul 1897

Venit netSuprafaţaFelul pământului Kr.Frt.CadraneHolde
4.3.2.0. 1. 629.037564Arabil 2.962 481.226136Grădină 204 94536Fâneţe 1.021127

Vie
96437Păşune 41623 573.0431.437Pădure 4.402

Stufăriş
1.599Productiv 8.319

Neproductiv_______
Total suprafaţă şi
venit net__________
Impozit funciar

924465
5714.2829238.785
063.642

Gaal Jcn6, op.cit., p.p.688.689.
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c.94

Felul pământului şi veniturile impozabile aferente din plasa cadastrală Buttyin, anul
1897

Suprafaţa Venit netFelul pământului Cadrane Frt.Holde cadastrale Kr.
2. 3. 4. 5.1.

Arabil 50.179 839 87.626 49
Grădină 4.970 211 23.190 28

3.908 946 8.264Fâneţe 11
Vie 8064 1.454 425

48Păşune 34.398 730 11.777
Pădure 130.592 1.195 31.536 65
Stufăriş
Neproductiv 8.380 1.052
Total suprafaţă şi venit 232.495 162.820 8127
net
Total impozit funciar 6141.519

. Plasa cadastrală Buttyin cuprindea următoarele localităţi: 
l.Almâş, 2.Acsuva, 3.Acsucza, 4.Bâltyele, 5.Berindia, 6.Berza, 7.Bodest, 8.Bohâny, 
9.Bonczesd, lO.Borossebes, 11 .Brusztureszk, 12.Buttyin, 13.Banesd, M.Bogyesd,
15.Brusztur, 16.Bugyesd, 17.Csill-Al, 18.Csucs, 19.Czermura, 20.Czohesd, 21.Dezna.

Gaal Jen6, op.cit., p.p.685,688.

c.95

BUTENI (Buttyn în maghiară), comună mare în comitatul Arad, situată într-o vale 
romantică în apropierea Crişului Alb. Are 648 case cu 3.034 locuitori (2.412 români, 
ceilalţi maghiari). Biserică frumoasă zidită din piatră în 1800, în condiţie bună, două şcoale 
de băieţi şi una de fetiţe. Teritoriul e de 8.786 iugăre cadastrale. în mare parte muntos, 
acoperit cu păduri. Agronomie, pomărit, industrie casnică pentru îmbrăcăminte şi obiecte 
din lemn, prăsire de vite comute şi porci. Târgurile de vite de la Buteni au un bun renume. 
Judecătorie cercuală, perceptorat, staţiune de cale ferată, telegraf şi poştă în localitate. 
Protopopiat greco-ortodox român.

C. Diaconovici, Enciclopedia Română, Sibiu, 1898, tomul 1, p.644.

c.96

!)• Comuna Buttyin
După natura lui, pământul Buttyin-ului este de două feluri: unul mai fertil şi altul, 

lângă Crişul Alb, de mai slabă calitate, mai puţin legat. în general, însă, dacă este bine 
lucrat şi în condiţii climaterice normale, el dă recolte bune. Holdele 
populaţia nici nu doreşte acest lucru. Gospodărirea zonei este satisfăcătoare, pământul e

sunt delimitate şinu
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:

bine lucrat cu plugul şi grapa de fier, seminţele folosite fiind alese cu grijă. Recolta de 
păioase este treierată cu batoza. Clădirile gospodăriilor sunt în stare satisfăcătoare. Nu 
există gospodării izolate. Oamenii acordă o mare atenţie creşterii bovinelor, urmărind, 
printre altele, şi obţinerea îngrăşământului natural, pe care îl folosesc insistent. Cei săraci 
îşi vând imediat surplusul de recoltă, pe care, cei mai înstăriţi, îl valorifică doar primăvara. 
Pieţele pentru desfacerea produselor sunt la Sebiş şi Iosaş, dar localnicii ajung, uneori, cu 
ele şi pe piaţa de la Hălmagiu, unde preţul grâului, în general, este mai mare decât la Arad. 
S-a extins şi vânzarea pe camătă a grâului, astfel că, de multe ori, unii îşi vând recolta, cu 3- 
4 ft. maja, înainte de a o secera. Populaţia Buttyin-ului se poate mândri cu o producţie 
deosebită la bovine, însă, pe lângă acestea* mai creşte şi porci, în special un soi foarte 
frumos de şes, oi şi capre. Dintre animalele mari destinate reproducerii, cele mai preferate 
sunt din rasa sură de stepă. Păşunea comunală are o întindere de 1.600 holde cadastrale. Cu 
toate acestea, ţăranii, care sunt foarte mândri de animalele folosite la tracţiune, le duc, 
uneori, pe păşunile de la şes şi se îngrijesc de cantităţile necesare de furaje. Terenurile cu 
pruni sunt mai mari decât cele cu vii, pe care le cultivă doar în grădini şi pe câteva dealuri. 
Nu prea acordă atenţie creşterii viermilor de mătase, în schimb au continuat să dezvolte 
albinăritul. Alte surse de câştig nu prea au, însă, mai practică meşteşugurile casnice şi 
eventual îşi rotunjesc veniturile prin munci prestate în grădinile şi gospodăriile celor 
înstăriţi. Românii sunt inteligenţi, harnici, economi şi majoritatea ştiu să scrie. Situaţia 
aceasta se datorează şi faptului că Buttyin-ul este un centru important în cadrul ţinutului, 
îndeplinind rolul unui loc de legătură între regiunile de munte şi cele de câmpie, inclusiv 
prin târgurile sale mari anuale şi prin cele săptămânale. Are şi personalităţi intelectuale. In 
localitate există bancă, judecătorie de plasă, perceptorat şi consiliu financiar. Populaţia 
un aspect fizic perfect, o bună putere de muncă şi se hrăneşte bine. Stă bine cu morala, însă 
consumul băuturilor alcoolice este şi aici cam pronunţat. Oamenii trăiesc o viaţă 
patriarhală, liniştită, sunt paşnici, răbdători şi respectuoşi, dacă nu-i tulbură nimeni. Peisajul 
comunităţii Buttyin este foarte plăcut şi împrejurimile romantice. Este înconjurată de munţi 
înalţi iar pe partea dreaptă se află Crişul Alb. Prin mijlocul localităţii curge pârâul Bokony. 
Satul are o moară mare de apă, cu patru pietre, pe Canalul Morilor, care tot la Buttyin se 
ramifică din Criş, pentru ca numai la Gyula să se verse iarăşi în Crişul Alb.

!

are

Gaal JenO, op.cit., p.p.l 90,191.

c.97

Târgurile din Korosbokeny în anul 1901 

12 Ianuariu, 4 Martie, 5 Iuliu şi 12 Noemvre.

Calendar/1901, p.65.

c.98

„Butinceana”

Institut de Credit şi Economii, Societate pe Acţiuni în Buteni, comitatul Arad.

băncilor române, anul IX, 1908, Sibiu, Tiparul tipografieiAnuarul 
Arhidiecezane, 1907, p.188.
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Nota autorului: „Butinceana” a fost înfiinţată puţin înainte de anul 1907. Arhiva 
primăriei Buteni - fond 1921-1922, dosar nr.30/1921-1922, nenumerotat, act nr. 1.364 din 
23 XII 1922 - îi atestă prezenţa şi în anul amintit (1922), când „Butinceana” îşi prezintă 
statutele spre publicare. Din păcate, alte informaţii lipsesc.

c.99

„Codrul”

Institut de Credit şi Economii, Societate pe Acţiuni în Buteni (Korosbokeny, 
comitatul Arad). Telefon Nr.8. Membru la „Solidaritatea”.

Anul fondării: 1908.
Capital social (la fondare): 100.000 kor., în 2.000 acţiuni a 50 kor.
Dreptul de votare în adunarea generală: fiecare acţiune dă 1 vot.
Semnarea firmei se face în limba română, maghiară şi germană prin 2 membrii din 

direcţiune, sau 1 membru din direcţiune şi un îndreptăţit la semnarea firmei.
Publicaţiunile oficiale se fac în „Budapesti Kozlony”.

Direcţiunea (în 1910): Prezident: Raicu m.p.; Viceprezident: Dr.Popa m.p.; 
Contabil: St.Peneşiu; Alexandru Nica m.p., Ioan Cosma m.p., Dr. Grozda m.p.; Comitetul 
de supraveghere: E.Comşa m.p., Romul Coţoiu m.p., Salustius Barbul m.p., Patriciu 
Covaciu m.p.

Profit curat (31 dec. 1909): 7.632 kor, 85 fii.

Direcţiunea (în 1916): Prezident: Florian Roxin, protopresbiter; Viceprezident: 
Ioan Cosma, preot, ambii din Buteni; Alexandru Nica, preot, Almaş; Terente Micluţia, 
preot, ambii din Cuied; Miron Grecu, preot Bârsa; Petru Truţia, Dr.Romul Veliciu, avocaţi, 
ambii din Arad; Comitetul de supraveghere: Petru Vasilon şi Virgil Antonescu, funcţionari 
la „Victoria” Arad; Dr. Aurel Grozda, avocat, Buteni; Avram Giurgiu, preot, Hodiş; 
Patriciu Covaciu, învăţător, Boros-Sebes.

Profit curat (1916): 7.573 kor.

Direcţiunea (în 1923): Director executiv: Florian Roxin; Preşedinte: Ioan Cosma; 
Contabil: Ioan Frenţiu; Membrii permanenţi: Aurel Grozda, Constantin Gruia, Terentie 
Micluţa, Alexandru Nica, Sabin Dan.

Tribuna, 1910, nr.47, p. 12; Anuarul băncilor române, anul XIX, 1918, 
Sibiu, Tiparul tipografiei Arhidiecezanc, 1917, p.22; Biserica şi 
Şcoala, 9/22 aprilie 1923, nr.15, p.8 .

c.100

ADEVĂRUL. Foaie religioasă. Koros-Bokeny (Buteni), judeţul Arad, Budapesta 
apoi iar la Koros-Bokeny (Buteni), 1908-1910; ianuarie 1911 - octombrie/noiembrie 1915. 
A apărut o dată pe lună. F = 23x16. Redactor responsabil: Vasiliu Berbecaru. în numărul 1 
din ianuarie 1911 se menţionează că această publicaţie este foiţa Comunităţii baptiştilor din 
Ungaria, indicând ca membri ai comitetului literar pe Teodor Sida, Ioan Ţirban, Georgiu
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Florian, Emeric Erdos, Adam Suciu . A publicat ca supliment separat o foiţă lunară 
„Aurora” (1911-1915); (1918-1919), care şi-a schimbat titlul în martie 1911, în „Razele 
Aurorei”. Tiparul tipografiei baptiştilor din Ungaria, Budapesta. Descrierea este făcută după 
I.Podea, Românii din America. Ziaristica română, în „Telegraful român”, Sibiu, nr.28 
din 10/23 martie 1912, p. 112.

Iulian Negrilă, op.cit., p. 168.

c.101

Buteni, Korosbokeny, (Arad,Sebiş)

Suprafaţă: 8.868 j.c., nr. locuitori, după statistica ungară din 1910: 3.632. Nr. 
locuitori după statistica românească din 1920: 3.083.

Români:
Unguri:’
Germani:
Evrei:
Alţii:
Case:
Secretariat comunal, judecătorie cercuală (de ocol), perceptorat, poştă, telegraf, 

distanţă 5 km de gară.

2.572
236 (secui şi maghiari) 
107 (saşi şi şvabi)

81
87

614

C. Martinovici, N. Istrati, op.cit., p.45.

c.102

4. Comune fruntaşe cu 3 - 5.000 locuitori

65. Buteni

19231910 ModificăriStructura populaţiei
3.236 + 3802.856Români
250425 - 175Unguri

Germani 6497 -33
73152 -79Evrei

102 52 -50Alţii
3.6753.632 + 43Total

Buteni (Korosbokeny), Arad, comună fruntaşă românească, distanţa 5 km. de gara
Cociuba.

Nicolae Istrati, Indicatorul comunelor din Ardeal şi Banat, Cluj, 1925, 
p.p.17,77.
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c.103

Korosbokeny (înainte Buttyn), comună mare în judeţul Arad, plasa Boros-Sebes, 
în 1910 cu o populaţie de 3.632 locuitori, români şi maghiari; are tribunal şi administraţie 
financiară, gară, poştă, telegraf, bancă, centrală telefonică, fiind, totodată, şi reşedinţa 
notarului public regal.

Revai Nagy lexikona, voi.XII, Budapcsi, 1915, p. 172.

c.104

Comercianţi şi meseriaşi - Korosbokeny, 1910

Partenie Dragici - comerciant 
Vichenţie Cătană - meseriaş 
Gligor Frenţ - meseriaş.

Tribuna, vineri, 19 martie/l aprilie 1910, nr.62, p.5.

c.105

Bokony (Buttyin), este o comună mare (urbană) în judeţul Arad, plasa Boros- 
Sebes, cu 3.300 locuitori.

A Franklin Kizi lexikona, vol.I. Budapesta, 1911, p.417.

c.106

Aurora, revistă lunară, apare în comuna Buteni (jud. Arad), apoi la Budapesta şi 
din nou la Buteni, din fbr. 191 l-oct./nov. 1915 şi în 1918, redactată de D. Sicoe şi V. 
Berbecaru. îşi schimbă titlul în Razele Aurorei din mart. 191 l.A. este supliment la 
Adevărul (1908-1915), apărut în aceleaşi localităţi.

Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, Dicţionarul presei româneşti 
(1731-1918), Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1995.

c.107

în regiunea noastră (a Aradului - n.n.) prima fanfară s-a înfiinţat în Biserica 
(baptistă - n.n.) din Buteni, în anul 1912. Fraţii au chemat de la Pesta pe profesorul de 
muzică, Iosif Creiss, spre a instrui şi a forma o fanfară. Fanfara a început să cânte, şi cu ea 
au plecat în misiune. A fost unul din cele mai bune mijloace de a aduna popor pentru 
predica Evanghelia.

a

Ştefan Cioca, Biserica Baptistă din Chitichaz, 1891-1993, 
Ketegyhâza, 1993, p. 13.

430



c.108

Buttyin (Kom.Arad), 1912-1913

Proprietatea 
asupra 

imobilului în 
care se 

desfăşoară 
afacerea |H|

înscrie
rea în 

breaslă

Modul în 
care sunt 

plătite 
serviciile

De câţi ani 
funcţionea
ză afacerea

Valoarea
capitalu-Nr. Numele şi 

prenumele
Aface-

crt. rea lui (r|

6.0. 3. 4. 5. 7.1. 2.
Bienenstock

Davidne 30.000 H1. han 3 pe cont

Feinkuchen
Siiszmann2. han 10 15.000 Rpe cont

Cazan
de 6.000 H3. Klein Jeno 20 pe cont

vinars
Cazan

de 10.000 HKlein M. 304. pe cont
vinars
CazanRoth

Henrik de 15.000 R H305. pe cont
vinars
Sifonă-Theuerholz 3.00066. pe contN. ne

Bonităts-lexikon fDr Ungam, Kroatien und Slavonien, 1912-1913, 
p.64.

c.109

95. Korosbokeny. (Buttyin)

Plasa Borossebesi (Şebis). Suprafaţă, 8.668 holde cadastrale. Numărul locuitorilor, 
3.632. Majoritatea români, unguri, circa 500 de suflete. Situată lângă Crişul Alb pe drumul 
oficial Hălmagiu-Micalaca. Aici se ramifică din Criş canalul Jozsef Nâdor. Comuna e 
străbătută de părăul (valea) Chisindiei. Actualele păduri mai importante sunt Măgura, 
Barda, Cuntenitul şi Patraneasa. Numele vechi, Bokeny. Mai demult, cu acesta, s-au unit 
aşezările Szâldobâgy, Ujfalu şi Szelestye, iar în anii 30 ai secolului XVIII Gros şi Barda, 
astfel că localitatea actuală este rezultatul contopirii a şase localităţi (Fâbiân). Borossebes- 
ul (Sebişul), Gavojdia, Borosberend-ul (Berindia), Chisindia, Cuiediul şi Bârsa îi 
delimitează hotarul. în trecut, unele părţi ale acestuia, s-au numit Bodiş (= Saldobogi), Buia 
şi Văleni. Tradiţia locală consideră că, probabil, numele aşezării (Butyin) poate fi pus în 
legătură cu îndeletnicirea unor înaintaşi, care confecţionau butoaie în centrul comunei 
(hardo = românescul bute); altfel spus, de la meseriaşii Butinari s-a ajuns la actuala 
denumire Butyin. Hotarul se împarte în patru părţi: Valea Mică, Valea Mare, Bodiş şi Tăul 
Turcului. Valea Mică se găseşte înspre Hodişul de Zarand, fiind o regiune deluroasă cu
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păduri. în pădure se găseşte un şanţ numit Inie. Denumirile topografice: Mlaka, Szelibadsz, 
Sărătura, Morminţi, Czarinyor, Valea Seacă, Zăboi, Gura Văii, Sztupinyi, Unghiul Morii, 
Slegutor, Tyboyka, Naintea Govojdiei, Milasu, Szelistye, Balta Lungă, Popeşti, Cotul 
Popeştilor, şi Adzsag - sunt, de fapt, părţi de hotar, păşuni sau ogoare. Valea Mare se află 
înspre Cuied. Aici există Câmpul Savului (după numele familiei Sava) şi Cuntenitul - 
pământuri deluroase şi de slabă calitate. Bodişul este spre Chisindia; aici se găseşte ţarina 
Satul Nou. Tăul Turcului este o zonă muntoasă şi stâncoasă cu păduri situată spre Chisindia 
şi Căcărău. Aici sunt: Măgura, Valea Macsânii, Valea Omiţei, Blidăriţa, Turcuresul, 
Văratecul, Măturişu, Capul Văii, Vârful Berii, Patraniasa, Cemaia, Lacul, Ciciora şi, 
totodată, ogoarele Mirişte, La Barda şi La Groşi. Tot aici este un izvor: Fântâna Boilor a 
cărui apă vara e rece, iar iama călduţă. Astăzi populaţia se ocupă cu agricultura, dar pe 
vremuri muncea şi la pădure. în rândul ei există şi meseriaşi. Străzile sunt ordonate. 
Numele lor: Strada Principală, Strada Pădurii, Strada Cuiediului. Piaţa centrală se numeşte: 
Dr.Baross Ferenc. Numărul caselor, 650. Clădirile importante sunt cele administrative, 
odinioară sediul ofiţeresc al plasei. Proprietari: în trecut baronul Dietrich şi baroana 
Remekhâzy Josefa, mai nou: Mahler Tamâs, Metal Nâthân, Baumann Lajos şi Poszert 
Ferenc (au avut şi mori mari de apă). în secolul al XVI-lea: Bekeny, Beken, Buchyn (sat 
din Zarand), a fost al familiei Losonczy. în 1597 l-a primit Komis G.; în 1732 a devenit 
moşia ducelui Raynaldo de Modena. Aici s-a născut actriţa Fây Szerena.

Somogyi Gyula, Arad sz. Kir. Vâros es Arad vârmegye kOzsdgeinek
leirâsa, Arad, 1913, p.p. 155-156.

c.110

Buteni, Buttyin, comună, comitatul Arad, cercul Borossebiş, locuitori 3.245, 
români 2.597, ceilalţi: unguri, evrei, germani şi slovaci; protopopiat şi parohie greco- 
orientală Arad şi filie a parohiei greco-catolice Igneşti (Oradea), poştă în localitate.

Silvestru Moldovan, Nicolau Togan, Dicţionarul numirilor de 
localităţi cu poporaţiune română din Ungaria, Bucureşti, 1915, p.41.

C.lll

Târgurile din Buteni (Buttyin) în anul 1918

După călindariu vechiu. în fiecare luni, premergătoare ori următoare, care e mai 
aproape de Stretenie, întâmpinarea Domnului, de Tăierea capului Sf.Ioan sau de Crăciun. 
Vinerea târg de mărturie.

Calendar/1918, Ed.Calea Vieţii, com.Torontal, p.40.

c.112

SOLUL PĂCII. Foaie religioasă. Kdros-Bokeny (Buteni), judeţul Arad: ianuarie- 
februarie/martie 1919. Apare o dată pe lună. F = 24x16. Redactor-responsabil: Vasiliu 
Berbecar. Editor: Tipografia baptiştilor din Ungaria. întrucât în 1919 era în al XlI-lea an al 
apariţiei, înseamnă că a apărut, de fapt, în 1908. Descrierea exemplarului din 1919 s-a făcut
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după cel existent la Biblioteca Szecheny din Budapesta.

Iulian Negrilă, op.cit., p. 181.

c.113

4. Fabrici de ţiglă, cărămidă şi alte produse argiloase în anul 1919

Possert F. - Butinul Mare.

Cristea S. Negrescu, Ardealul nostru: Transilvania, Banatul, Crişana, 
Maramureşul. Din punct de vedere geografic, economic, administrativ 
şi mai ales financiar. Bucureşti, 1919, p. 186.

c.114

Ultimul mare proprietar de pământ din Buteni expropriat în anul 1922

Methan Nathan (moşier - proprietar).

Felul pământului Iugăre cadastrale Stânjeni patraţi
Arătură 205 511
Păşune 141 1.118
Pădure 997 96
Livezi cu pomi 42
Intravilan 1.584
Total în Buteni 1.387 109

Moşia se întindea pe teritoriul a două localităţi: Buteni şi Joia Mare, unde mai avea 
570 jugăre cadastrale cu pădure şi 911 stânjeni patraţi teren intravilan. Aşadar, suprafaţa 
totală a moşiei era: 1.957 jugăre cadastrale şi 1.020 stânjeni patraţi. In momentul 
exproprierii (25 decembrie 1922) proprietarul era absenteist.

A.S.A., fond Serviciul Agricol, dosar nr. 92/1922, f. 182.

c.115

Butinceni îndreptăţiţi la împroprietărire în urma reformei agrare din 1921

în localitatea Buteni: 280 români şi 2 străini. Act redactat în 30 septembrie 1922.

A.S.A., fond Serviciul Agricol, dosar nr.92/1922, f. i 35.
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c.116

Proprietari de stupi - Buteni 1922

Proprietari: 1 (fără ştiinţă de carte).
Număr stupi: 10 primitivi, 10 sistematici cu rame.
Total: 20.
Cantitatea de miere: mijlocie la stupii primitivi, 4 buc., mijlocie la stupii 

sistematici, 6 buc., mijlocie pe regiune, 5 buc.
Cantitatea totală: 100 kg.

A.S.A., fond Serviciul Agricol, dosar nr.92/1922, f. 184.

c.117

„Aurora”

Bancă Populară, Societate Cooperativă de Credit şi Economii în Buteni, jud. Arad. 
Anul înfiinţării cooperativei: 12 decembrie 1923.
Numărul membrilor: 205.
Capital social: 119.613,41 lei.

Direcţiunea (în 1926): Preşedinte: Todor Luguzan m.p.; Contabil Cooperator: N. 
Bercea m.p.; Membrii consiliului: Todor Dârlea m.p., Todor Moţ m.p., Todor Brânda m.p., 
Const. Chişana m.p., Simion Brânda m.p., Petru Boc m.p., Simion Burza m.p.; Cenzori: I. 
Lazar m.p., Ardelean Gheorghe m.p.

Beneficiul netto (31 decembrie 1925); 22.584,10 lei.

Preşedinte (în 1936): Teodor Luguzan.
încasări (fără solduri de la bilanţ în 1937): 64.972 lei.
împrumuturi acordate: 33.000 lei.
Beneficiu: 5.478 lei.

Tribuna Nouă, miercuri 17 februarie, 1926, p.2; Buletinul Camerei de 
Comerţ şi de Industrie din Arad, nr.4/1931, p.210; Almanah/1936, 
p. 156; Anuarul Cooperaţiei Române, 1 ianuarie 1938, Bucureşti, 
1939, p.p.252-253.

c.118

Buteni, 1924

Buteni. Comună rurală în judeţul Arad, lângă râul Crişul Alb; 3.600 locuitori. La 5 
km. de gara Cociuba. Tribunal, administraţie financiară Arad, primărie, judecătorie de ocol, 
percepţie, notariat public. Abator, 1 biserică ortodoxă, 1 biserică romano-catolică, 1 
israelită, 1 casă de rugăciuni baptistă, 1 şcoală primară, şcoală de ucenici meseriaşi, 
grădiniţă de copii, azil, cazinou, cerc cultural, cooperativă de consum.

Avocaţi: Dr. Dan Sabin, Dr. Grozda Aureliu, Dr. Popper Alexandru.
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Notar public: Roman Ştefan.
Băcănii: Brânda şi Co., Bratu Mihail, Coloja Teodor, Klafter Hermina, Floruţ 
Ioan, Floruţ Gruia, Krajcsovitz Ioan, Mureşan Filip, văd. Reich Bemard.
Bănci: Banca „Aurora”, Banca Asociată, Institutul de Credit „Codru”.
Birturi: Bejan Petru, Bratu Mihai, Floruţ Gruia, Mureşan Filip, Reich Bemard 
văd., Ruja Gheorghe, Sida Şofron, „Societatea de Consum”.
Blănari: Brânda Teodor, Catinca Antoniu, Coloja Teodor, Draga Petru, Moţ Ilie, 
Onaga Ion, Ruja Gheorghe.
Brutari: Schwertoffer Gheorghe.
Cărămidării: Fraţii Kunstler, Şaigo Antoniu.
Cafenele: Fischer Elena.
Cinematografe: Hălmăgean Teodor.
Cismari: Ancateu Teodor, Andraş Teodor, Hogia Ioan, Ilica L., Millig Ferdinand, 
Miclea Francisc, Papp Ladislau, Bot Ioan, Stepan Teodor, Trif Ioan, Trif Zaharie, 
Zimmerman Francisc.
Cofetării: Guiaş Andrei, Şpiac Petru.
Croitori: Gianti Ioan, Oana Gheorghe, Gurban Nicolae, Weinsberger Solomon. 
Dogari: Doncea Vasile.
Expeditori: Faur Iuliu.
Farmacie: Lakatos Karol.
Ferăstraie (gatere): Dr. Dan Sabin.
Fierari: Budaş Augustin, Frenţi Gligor, Matcău Mitru, Necula Adolf, Onaga 
Octavian, Stepan Ioan.
Fotografi: Gaiţă Ioan. Hălmăgean Teodor.
Frânghieri: Filinescu Ioan.
Frizeri: Eppel Antoniu, Frantz Petru.
Grădinari: Kiss Emeric, Komecker Francisc.
Hoteluri: Fischer Regina.
Lăcătuşi: Borisz Gligor, Poller Carol.
Măcelari: Bejan Petru, Brânda Teodor, Csuma Geza, Doncea Petru, Horga 
Constantin, Ruja Gheorghe.
Mecanici: Borisz Gligor, Borisz Ladislau, Poller Carol.
Medici: Dr. Felter Ignacz.
Moaşe: Brânda Veselina, Crişan Maria, Isler Ştefan văd.
Mori: Moara comunală, Giura Mitru, Iurânyi Adolf văd.
Pălărieri: Csordas Mihail.
Perieri: Raşca Ioan.
Restaurante: Fischer Elena.
Rotari: Horac Carol, Vert Petru.
Şelari: Kempf Antoniu.
Tăbăcari: Bugi Ignaţiu, Gaiţă Ioan, Miclea Ioan, Pop Ioan, Pop Iosif, Parscuta 
Vasile, Şaigo Antoniu.
Tâmplari: Halic Pavel, Hălmăgean Ioan, Lupaş Gheorghe, Roszeţer Ştefan, Ploder 
Ştefan.
Tapiţeri: Kempf Antoniu.
Negustori de vite: Ardelean Gheorghe, Luguzan Teodor, Motrea Ion.
Zidari: Corbăceri Teodor, Kovacs Anton, Fiţusc Anton, Resch Francisc, Urs Ioan.

Ardeal, 1924 (Foaie de dicţionar în limba română, franceză, germană 
şi maghiară), p. 1675.
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c.119

„Victoria”

Institut de Credit şi Economii. Societate pe Acţii în Arad, filiala Buteni.

Anul înfiinţării filialei Buteni: 1925.
Modalitatea înfiinţării: fuziunea Institutului „Codrul” din Buteni cu Institutul 

„Victoria” din Arad.
Directorul filialei (în 1925): Băbuţă Cristea.

Directorul filialei (în 1936): Giurgiu Ioan.

Tribuna Nouă, 10 iunie 1925, nr.123, p.2; Biserica şi Şcoala, 29 
noiembrie 1925, nr.48, p.3; Almanah/1936, p. 156.

c.120

Târgurile de vite din Buteni în anul 1927

Martie: Luni înainte de Bunavestire, 
August: Luni înainte de Sf. Ştefan r. cat., 
Decembrie: Luni înainte de Crăciun.

Calendar/1927, p.p.29,35,39.

c.121

BISERICA. Primul lucru ce-ţi opreşte privirea când te apropii de centrul comunei, 
e frumoasa şi monumentala clădire a bisericei ortodoxe, construcţie asupra căreia ne vom 
opri o clipă gândul, nu atât ca exterior, cât ca interior.

Construcţie nouă din anii 1927-29, linia ei exterioară urmează cu mici modificări, 
plus lipsa turlei principale, planul obişnuit al bisericilor ortodoxe, pline de acea eleganţă şi 
duioşie, am putea spune, ce apropie. Deosebirea esenţială o simţi însă atunci când intri 
înăuntru. De unde la majoritatea bisericilor noastre există o diferenţă între măreţia 
exteriorului şi spaţiul mic al interiorului, la biserica din Buteni, ca şi la catedrala din Arad, 
interiorul are aceiaşi perspectivă de măreţie ce-ţi lasă sufletul să alerge şi să se înalţe. In 
interiorul bisericei din Buteni, nimicnicia nu o simţi în raport cu persoana ta, ci cu măreţia 
şi puterea Dumnezeirei, astfel că îngenuncherea în această biserică depăşeşte gestul devenit 

obligatoriu, transformându-se într’un gest reflex spre care te îndrepţi ca să-ţioarecum
mărturiseşti smerenia în faţa unei forţe pe care o accepţi fără să o discuţi. Iar această 
biserică unde exteriorul se armonizează atât de frumos cu interiorul, desigur că nu poate fi 
decât tot opera unor oameni la care gândirea se armonizează cu fapta.

Lângă Sebiş, o comună mândră de trecutul ci: BUTENI, Tribuna 
Română, 10 februarie 1944, nr.29, p.3.
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c.122

Buteni, (3.083 loc.), com. rur., jud. Arad, pl. Sebiş, of. P.T.T. La 5 km. de g. 
Cociuba.

Mincrva, Enciclopedie Română, Cluj. 1929, p.241.

c.123

Buteni, 1930

Com. Rurală în jud. Arad; lângă râul Crişul Alb; 3.600 locuitori. Gara Sebiş la 5 
km. Poştă, telefon, telegraf. Tribunal. Administraţie financ.: Arad. Primărie. Jud. de Ocol. 
Percepţie. Notar public. Abator. 1 biserică ort., 1 rom. cat., 1 isr. Casă de rugăciuni baptistă. 
2 şcoli primare.

Avocaţi: Dr. Dan Sabin - Dr. Grozda Aureliu - Dr. Popper Alexandru - Berdan 
Gh. - Dr. Muntean Aurel.

Notari publici: Dr. Roman Ştefan.
Băcănii: Bienenstock Iuliana - Codrean Fica - Faur Gh. - Klafter Hermina - 

Floruţ Iovu - Floruţ Gruia - Kraicsovici Ioan - Mureşan Filip - Suhajda Ignaţie.
Bănci: Banca Aurora - Banca „Victoria” (Filiala) - Banca agr. Arad-Cenadană

(filială).
Birturi: Bejan Petru - Faur Gheorghe - Floruţ Gruia - Kraiciovici Ioan - Mureşan 

Filip - Ruja Gheorghe.
Blănari: Brânda Teodor - Coloja Teodor - Draga Petru - Moţ Ilie - Onoaga Ion -

Ruja Gheorghe.
Brutari: Schwerthofer Gheorghe - Toth Ioan.
Cărămidării: Csuma Carol - Fraţii Kunstler.
Ceasornicari: Burtic Gheorghe - Katz Chaim.
Cinematografe: Halmajan Teodor.
Cismari: Ancateu T. - Balcu Traian - Hodja Ion - Ilica L. - Milig Ferdinand - 

Pat Ion - Pop Ludovic - Stanco Pavel - Triff Ioan - Triff Zacharie - Zimmerman Francisc. 
Cofetării: Gulyâs Andrei - Spiac Petru.
Croitori: Gulyâs A. - Guia Gheorghe - Gurban Nicolae - Kaufman Iţic.
Dogari: Doncea Vasile.
Farmacii: Lakatos Carol.
Ferestraie: Dr. Dan Sabin.
Frizeri: Epel Antoniu - Frantz Petru.
Lăcătuşi: Boris Gligor - Poler Carol.
Măcelari: Bejan Petru - Brânda Teodor - Csuma Geza - Doncea Romulus - Ruja

Gheorghe.
Medici: Dr Felter Ignaţ.
Moaşe: Brânda Veselina - Crisan Maria - Iecler Ştefan văd.
Mori: Comuna Buteni - Giura Mitru - Jurânyi Adolf văd.
Perieri: Raşca Ioan.
Restaurante: Sebestyen M.
Rotari: Horak Carol - Vert Petru.
Şelari: Sebestyen Mihai.
Tăbăcari: Dârlea St. - Miclea Ion - Pap Ion - Pap Iosif- Parcuta Vasile - Sajgo
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Antoniu.
pioder Ş^mpIarî: Hal,C PaVel “ HalmaJan Ioan “ Lupaş Gheorghe - Rohrsetzer Ştefan

Tapiţerii Kempf Antoniu.
Zidari: Corbaceri Teodor — Resch Francisc.

Anuarul României pt. comerţ, industrie, meserii şi agricultură, Ed. 
Rudolph Mosse S.A. (societate anonimă), Bucureşti, 1930, p.78.

c.123 bis

Localităţi cu peste 2.000 de locuitori în anul 1930 

10. Buteni, comună rurală, 3.625 locuitori.

Dicţionarul Enciclopedic, Cartea românească, Bucureşti, 1931.

c.124

Satul Buteni

Satul nostru se numeşte Buteni. Este aşezat pe valea râuleţului Chisindia, mai mult 
pe stânga şi aproape de râul Crişul-Alb. Am fost la Criş, dar până să ajungem la râu, am 
trecut mai întâi canalul Morilor, care se desparte din râu mai spre răsărit de satul nostru.

Canalul Morilor curge pe la miazănoapte de satul nostru şi se uneşte cu râuleţul 
Chisindia, după ce a trecut de sat, mai la vale spre miazănoapte. Se numeşte canalul 
Morilor, pentru că apa lui repede, în curgerea sa pune în mişcare roţile a mai multor mori, 
care macină grăunţe.

Pământul satului Buteni este deluros spre miazăzi şi apus; iar spre miazănoapte şi 
răsărit, este o câmpie joasă, plecată spre râul Crişul-Alb.

Dealungul satului trece şi şoseaua mare care formează strada principală. Se 
numeşte Calea Ardealului, pentrucă duce departe spre răsărit prin satele Ardealului.

Această cale intră în sat dinspre miazănoapte, pela cimitir, trece prin mijlocul 
satului, prin piaţa mare spre miazăzi. Când trece peste râuleţul Chisindia, cam din dreptul 
Sinagogii, se îndreaptă spre răsărit.

Pe strada aceasta principală se află multe clădiri publice:
1) Oficiul protopopesc şi bisericuţa veche ortodoxă.
2) Judecătoria de ocol unde se judecă neînţelegerile dintre oameni.
3) Piaţa mare. Aci se află biserica ortodoxă cea nouă. Este cea mai mare şi mai 

frumoasă biserică dintre toate câte se află prin satele de prin prejurul nostru.
4) Alături de biserică este şcoala mare şi primăria.
5) De partea cealaltă a stradei, se află biserica romano-catolică şi biserica baptistă.
Se mai află încă multe case particulare mari, prăvălii, bănci unde se împrumută

oamenii şi adună economii.
Sinagoga este casa de rugăciune a Evreilor. Se află la capătul de miazăzi al satului.
A doua şcoală e lângă biserica ortodoxă veche. Pe şoseaua Sebişului e grădina de 

copii. în faţa grădinii de copii, se află oficiul poştal unde se adună şi distribue scrisorile.
Spre răsărit şi spre apus, din strada principală, se despart mai multe strade, care se
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întretaie cu altele îndreptate dealungul satului.
Cum s’a desemnat schiţa împrejurimilor şcoalei, tot astfel se desemnează şi schiţa

sau planul satului.
Se desemnează mai întâi râuleţul Chisindia şi iazul ce se desparte pe stânga lui. Se 

desemnează apoi strada principală şi stradele celelalte. Se însemnează după aceea clădirile 
publice şi pieţele la locul cuvenit, ţinând seamă de punctele cardinale.

Satul Buteni este mare. Locuitorii săi sunt, de naţionalitate, Români. Ei sunt 
urmaşii Romanilor, care au stăpânit ţinuturile noastre de pe vremea împăratului Traian.

Se mai află în sat puţini Nemţi, Unguri şi Evrei. Toţi trăesc în bună înţelegere. 
Sunt oameni harnici şi cinstiţi. Muncesc pământul, cultivă pomi, cresc vite, se ocupă cu 
negoţul şi cu diferite meşteşuguri.

în satul nostru se ţin de 4 ori pe an târguri mari de ţară, iar târgul de săptămână se 
ţine în fiecare zi de Vineri. Toate aceste târguri sunt vestite. Se adună lume multă şi din alte 
sate depărtate. Fiecare vinde ce are de prisos şi cumpără ce-i trebue.

Târgurile se ţin în marginea de miazănoapte a satului, pe câmpia din jurul
cimitirelor.

Pe marginea de răsărit a comunei noastre, trece un drum de fier industrial. Pe aci 
se cară cu trenul lemnele din pădurile bieţilor Românaşi, de pe dealurile Chisindiei şi a 
Păiuşanilor.

Pe drumul Sebişului se află abatorul unde se taie vitele şi, pe canalul morilor este o 
moară mare unde se macină grâu şi porumb. La marginea de miazăzi a satului, se află două 
fabrici de ţiglă şi cărămidă.

în 1919, pe pământul satului nostru, s’a dat o luptă mare între armata română şi 
armata ungurească bolşevică. în această luptă, a căzut ucis colonelul Paulian, la podul de 
piatră de pe şoseaua ce duce la satul Bârsa, pe când armata română urmărea în goană
armata ungurească.

în amintirea acestui erou român, s’a dat numele „Paulian” satului vecin de pe 
dreapta Crişului Alb.

Comei Vodă, Tau Ion, Savu Dorea, Geografia judeţului Arad pentru 
clasa a H-a primară, Ed. Scrisul Românesc S.A. Craiova, 1931, p.p.36- 
38 (lecţia: Satul Buteni).

c.125

Buteni (plasa Sebiş) în anul 1936

Târgurile se ţin în ziua de Luni, după sărbătoarea întâmpinarea Domnului; Luni 
după sărbătoarea Rusaliilor; Luni după sărbătoarea Tăierea capului Sf. Ioan; prima Luni 
înainte de sărbătoarea Crăciunului. Piaţa săptămânală se ţine în fiecare zi de Vineri.

Primăria Comunală Telef.l 
Notar Sirca Alexandru 
Subnotar Igrişan Dimitrie 
Primar Ghiura Constantin 
Subprimar Coloja Petru 
Casier comunal Popa Teodor 
Funcţionar Popa Teodor 
Postul de jand. Telefon 3 
Şeful postului Adam Gheorghe
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Şeful of. P.T.T. Frăteanu Petru

Şeful judecător Dr. Pânigay Âd. 
Ajutor Gheorghiu Gheorghe 
Grefier Frenţiu P. Gligor 

Pregea Ioan
Funcţionar Brânda Zaharie 

FaurIoan 
Mercea Ioan 
Frenţiu Iuliana 

Dir. cărţii fund. Jurconi Lazar 
Funcţionar Mateaş Ioan 
Percepţia Telefon 9 
Perceptor Fânaţa Petru 
Controlor Iuliu Varga 
Impiegat Olari Teodor 
Păz. reg. Preda Maxim 
Agent Stepan Dumitru 

Trifu Petru 
Impiegat def. Farcaşi Petru 
Impiegat stag. Leahu Mihai 

Vâradi Petru 
Giura Dumitru 
Lakatos Sigismund

■*»"

•»r

•»»"

Notar public Dr. Bârsan Ionel 
Adv. Dr. Grozda Aurel Telef.4 

Dr. Dan Sabin 
Dr. Popper Alexandru 

- Dr. Muntean Aurel 
Berdan Gheorghe Telef. 5 
Dr. Horga Alexandru 
Dr. Speter Avram 

Pr. ort. Lungu R. Ştefan protopop
- Bodea Iuliu
- Cosma Ioan 

rom. cat. Kurcsics Gavriel

■»>

-»»" ■»»

“»»*• ■»»

Dir. şc. Vasile Crucin 
învăţător Ioan Balaban

Gheorghe Beinşan 
învăţătoare Elena Pregea 

Letiţia Fânaţa 
Elisabeta Berdan 
Eva Ruiu 

Cond. grăd. de copii Elena Balaban

Dr. Feier Gheorghe, medic 
Farmacist Tellman Andrei 
Moaşe Crişan Catiţa

"»»■

-»»-
■»»
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Banca „Victoria” filială dir. Giurgiu Ioan 
Banca „Aurora” preşed. Luguzan Teodor

Clubul Sportiv „Crişul” Preşed. Iovi Floruţ
Casier Farcaş Petru
Dir. sportiv Fratean Petru

Comerţ mixt Fica Codreanu 
Iovi Floruţiu 
Mihai Floruţiu 
Faur Gheorghe 
Iuliu Klein 
Strenk Timotei 
Piacsek Ştefan

Com. mixt şi cârc. Braiţ Simion
Krajcsovitz Ioan"»■ ■»>"

Cârciumă Bejan Petru 
Filip Mureşan 
Floruţi Gruia 

Fabr. de sifon Strulovics Marton

■»*

Fabr. de ţiglă Cosma şi Bartha
Kunstler Desideriu 

Moara Fraţii Iurânyi Telef.10 
Ghiura Mitru 
Comunală 

Tâmplar Halic Pavel 
Ruja Simion 
Roszetzer Ştefan 
Lupaş Gheorghe 
Moţ Ioan 
Buna Constantin 
Lungu Ioan 

Dogar Doncia Vasile 
Croitor Gurban Nicolae 

Livius Farcaş 
Lustrea Ioan 
Borlea Teodor 

Blănar Alexandru G. Ruja 
Moţ Vasile 

Brutar Tot Ioan
Molnâr Gheorghe 
Schfertofer Gheorghe 

Pantofar Popa Gheorghe 
Popa Mihai 
Suba Teodor 
Pat Ioan 
Birău Gheorghe 
Ginga Ioan 
Melik Nândor 
Czimmerman Francisc

•»"

-»»■

"»■

"»>■

■>>”

■»»"

441



Antoniu”»* "»»"
Papp Ladislau 
Andraş Todor 
Perva Gheoghe 

Tăbăcar Miclea Ioan
Sajgo Antoniu 
Papp Iosif 
Papp Ladislau 
Pocuţa Vasile 
Dâriea Ştefan 
Motrea Ioan 

Cojocar Ruja Gheorghe 
Draga Petru 
Moţ Ilie 
Onoga Ioan 
Maximan Gheorghe 
Coloja Teodor 
Sbârcea Traian 
Dan Teodor 
Niculiţă Aurel 
Olariu Ştefan 
Brânda Teodor 

Măcelar Doncia Romulus 
Csuma Geza 

Lăcătuş mecanic Dărău Ioan
Borisz Gergely 
Poller Carol 
Vramiţa Ilie 
Perva Ioan

■»»”

■»»"

■»"

■»»"

■»>“

■»"

•»»

■>»"

■»>"

->»-
■»>"

"»»"
“»»“

"»»■

->»-
Ferar Frenti Gligor 

Budâs Gusztâv 
Stepan Ioan 
Hanga Florea 

Tinichigiu Izsâk Desideriu 
Pantea Teodor 
Filip Teodor 
Radu Gavril 
Poszkuta Petru 

Bărbier Frânez Petru 
Eppel Antoniu 
Scfertofer Francisc 

Antrepr. Corbăceri Teodor 
Zidar Resch Francisc 

Branth Andrei 
Eppel Ioan 
Eppel Gheorghe

■»»“

■»"

-»»■

-»»-
-»»"

Almanah/1936, p.p.155-157.
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c.126

Comuna Buteni din jud. Arad va avea în curând o uzină electrică

Buteni. [...]. Unul din dezideratele locale, a căror înfăptuire a întârziat [...] este şi 
înfiinţarea unei uzine electrice în comuna Buteni, care să deservească şi comunele mai 
importante din împrejurimi. [...].

Locuitorii comunei Buteni au făcut primul pas rezervând din bugetele comunale 
suma de 1.100.000 lei, bani depuşi la administraţia financiară din Arad, exclusiv pentru 
uzina electrică. Deasemeni, o listă de subscripţie lansată în acest scop, la care au contribuit 
toţi fruntaşii comunei, cuprinde suma de peste 500.000 lei, la care s-ar mai adăuga şi 
contribuţia urbarială de vreo 300.000 lei. Deci, contribuţiile totale însumează aproape suma 
de două milioane lei, un fond suficient pentru acoperirea a trei sferturi din cheltuielile pe 
care le-ar necesita construirea uzinei electrice.

N-ar rămâne decât imboldul autorităţii centrale şi o cât de neînsemnată contribuţie 
materială din partea acesteia, ca lucrările de construcţie să înceapă într-un timp cât mai 
apropiat şi comuna Buteni să se vadă cu o uzină electrică, înlesnindu-i-se calea spre 
înflorire şi progres.

Mijloacele sunt suficiente şi nu e nevoie decât de o încurajare, care, avem credinţa, 
că nu va întârzia să vină.

Dacia, 22 iulie 1939, nr.2, p.5.

c.127

Korosbokeny (Buteni), comună în judeţul Arad, aparţinătoare României. în 1930 
avea 2.821 locuitori.

Uj Id6k lexikona, 15-16, Budapcst, 1939, p.3.997.

c.128

Piaţa săptămânală şi târgurile din Buteni în anul 1941

Piaţa săptămânală de alimente, mărfuri, cereale şi animale în fiecare Miercuri, 
târguri: a) Miercuri în săptămâna în care cade întâmpinarea Domnului (Februarie), b) 
ultima Miercuri din luna Mai, c) întâia Miercuri din luna August, d) întâia Miercuri din 
luna Octomvrie, e) Miercuri înaintea Crăciunului (5 târguri mari).

Calendar/1941, p. 161.
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c.129

Societatea de lectură „Sfântul Gheorghe” a studenţilor şi elevilor din Buteni

A fost înfiinţată în vara anului 1941 sub patronajul protopopului Ştefan Lungu, 
ales preşedinte de onoare al Societăţii. Preşedinţii care au condus Societatea au fost: Floruţ 
Teodor (1941-42), Zeno Sirca (1942-44), Teodor Ruja (1944-46) şi Gheorghe Parscuta 
(1946), când Societatea se autodesfiinţează. în cadrul Societăţii au funcţionat cu succes 
următoarele formaţii culturale şi sportive: o echipă de teatru, un cor condus de dirijorul 
Teodor Mercea, o formaţie de dansuri, o echipă de volei şi una de fotbal numită 
„Studentul”. Erau organizate spectacole (Buteni, Sebiş, Moneasa, Bocsig, Hălmagiu), unele 
urmate de baluri. Din banii încasaţi a fost ridicată o troiţă în memoria colonelului 
Constantin Paulian (general post-mortem), ucis mişeleşte în primăvara anului 1919 la al 
doilea pod pe drumul Buteni-Bârsa în locul numit „Valea Mică”, de grupul comunistului 
Vass (ungur din Sebiş), adept al ideologiei bolşevice a lui Bela Khun. La sfinţirea troiţei - 
28 VII 1942
omorât colonelul, a participat tot satul în frunte cu fanfara şi corul bisericii ortodoxe, slujba 
fiind oficiată de protopopul, Ştefan Lungu, împreună cu preoţii Iuliu Bodea şi Ioan Cosma. 
Pe troiţă a fost imprimat următorul text: ACEASTĂ TROIŢĂ S-A RIDICAT ÎN ZIUA DE 
28 VII 1942 DE CĂTRE SOCIETATEA ORTODOXĂ SF. GHEORGHE A 
TINERETULUI INTELECTUAL DIN COMUNA BUTENI.

în anul 1947, la sesizarea organizaţiei judeţene P.C.R., comunistul Dărău Ioan 
Mangli (din Buteni) a tăiat troiţa şi a aruncat-o sub podul de la Valea Mică. Ulterior, 
preotul, Petru Bejan, a recuperat-o şi a reînălţat-o în cimitirul ortodox, la căpătâiul celor trei 
ostaşi români căzuţi în seara zilei de Joia Mare a Paştelui din 1919, când a fost eliberată 
localitatea Cacarău (azi: Joia Mare).

Membrii fondatori:
1. Floruţ Teodor, student Academia Teologică Arad
2. Crişan Teodor, student Politehnică Timişoara
3. Sirca Zeno, student Universitatea Cluj
4. Dan Ioan, student Facultatea de Drept Cluj
5. Ardelean Teodor, elev Liceul Industrial Aurel Vlaicu Arad
6. Giura Petru,
7. Giura Ilie,
8. Halic Pavel,
9. Luştrea Dumitru,
10. Lucaci Petru,
11. Popa Teodor,
12. Rad Ioan,
13. Zimbran Ilie,
14. Comea Comeliu, elev Liceul Avram Iancu Brad
15. FaurIoan,
16. Guia Gheorghe,
17. Guia Teofil,
18. Lakatos Ioan,
19. Lakatos Ştefan,
20. Popovici Mircea,
21. Dobrescu Agripina, elevă Liceul Central Bucureşti
22. Comea Emil, elev Liceul Constantin Diaconovici Loga Timişoara
23. Bârsan Alexandrina, elevă Liceul Elena Ghiba Birta Arad

sculptată de elevul Mircea Terebenţiu şi amplasată pe locul unde a fost

-»■

-»■

~y,~

">»"
"»■ ”>»■

"»»""»■

"»■

"»■

■»>"

“>»■

444



24. Berdan Gabriela,
25. Brânda Catiţa,
26. Brânda Zina,
27. Chişana Florica,
28. Coloja Maria,
29. Dronca Maria,
30. Farcaş Florica,
31. Farcaş Ecaterina,
32. HalicOlga,
33. Mercea Maria,
34. Şpiac Ana,
35. Lucaci Ana, elevă Liceul Industrial Arad
36. Morar Petre, elev Liceul Industrial de aviaţie Bucureşti
37. Guia Cornelia, elevă Liceul Industrial Brad
38. Guia Otilia,
39. Guia Tina,
40. Guia Teodor, elev Liceul Industrial Oradea
41. Mercea Teodor
42. Stepan Ioan, elev Liceul Industrial Polizu Bucureşti
43. Florea Ilie, elev Liceul Moise Nicoară Arad
44. Fica Ioan,
45. Moţiu Petru,
46. Ruja Teodor,
47. Jurany Eduard, elev Liceul Maghiar Arad
48. Parscuta Gheorghe, elev Liceul Samuil Vulcan Beiuş
49. Popovici Lucia, elevă Liceul Teoretic Beiuş
50. Coloja Iosana, elevă Liceul Teoretic Oradea
51. Popescu Ioan, elev Liceul Teoretic Târgu Jiu
52. Doncea Vasile, elev Gimnaziul Industrial Baia de Criş
53. Burza Lena, elevă Şcoala Normală Beiuş
54. Dronca Elena,
55. Dronca Maria,
56. Gurban Zeni,
57. Hălmăgean Florica,
58. Parscuta Ecaterina,
59. Parscuta Maria,
60. Crucin Zoe,
61. Iurânyi Eleonora, elevă Şcoala Notre Dame Arad

înscrişi după anul 1944:

62. Faur Ioan Lanu, elev Liceul Comercial de băieţi Arad
63. Ghergari Ioan,
64. Onaga Gheorghe,
65. Poca Petru,
66. Faur Doina, elevă Liceul Elena Ghiba Birta Arad
67. Horga Florica, elevă Şcoala Normală Beiuş
68. Comarnescu Maria, refugiată din Bălţi, Basarabia
69. Comarnescu George,
70. Comarnescu Nataşa,
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71. Comamescu Petru,
72. Comamescu Varia,
73. Bocăneţ Gheorghe, refugiat din Bucovina
74. Cobzarenco Ludmila, refugiată cu Şcoala Normală Mihai Viteazul din 

Chişinău
75. Dmzenco Mihai,
76. Şchiopu Ioan,
77. Ursu Ioan,

(Pentru eventualele omisiuni, autorul T.R. îşi cere cuvenitele scuze).

■»»"*»»“
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Teodor Ruja, mss. în posesia autorului.

c.130

Piaţa săptămânală şi târgurile din Buteni în anul 1949

Piaţa săptămânală de alimente, mărfuri, cereale şi animale în fiecare Miercuri, 
târguri: a) Miercuri în săptămâna în care cade întâmpinarea Domnului (Februarie), b) 
ultima Miercuri din luna Mai, c) întâia Miercuri din luna August, d) întâia Miercuri din 
luna Octombrie, e) Miercuri înaintea Crăciunului.

Calendar/1949, p. 156.

c.131

PALMARES

1949 • Arad • Locul I 
Primul concurs judeţean 
1951 • Bucureşti • Menţiune
Primul concurs republican al formaţiilor de amatori 
1957 • Oradea • Locul I
Festivalul pentru formaţiile artistice de amatori - regiunea Crişana 
1961 • Bucureşti • în finala celui de-al Vl-lea Concurs artistic republican 
1967 • Bucureşti • Menţiune 
Cel de-al \TD-lea Concurs artistic republican
1969 • Bucureşti • Locul II
Cel de-al IX-lea Concurs artistic republican
1970 • Suceava • Locul I şi titlul de laureat al Festivalului „Ciprian Porumbescu” 
1970 • Premiul special al Uniunii Compozitorilor şi titlul de „laureat” şi steagul de

„Colectiv nuntaş” în mişcarea artistică de masă
1974 • Marele premiu al Festivalului „Cîntarea Patriei” organizat de Televiziunea

Română
1975 • Premiul Craiul Munţilor şi Sarmis, Deva

Premiul Ion Vidu al Festivalului Coral din Lugoj 
Premiul Festivalului Coral „Cetatea de foc”, Reşiţa 

La edinik Festivalului naţional „Cîntarea României” 1977, 1979, 1981 a obţinut
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unul din primele trei locuri pe ţară.
Corul a participat la turnee în R.P.Ungară şi R.S.F.Iugoslavia, înregistrând pentru 

televiziunea şi radioul din ţările respective şi a fost programat în cadrul unor programe 
româneşti.

Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Arad, 
Centenarul corului din Buteni, 198i, p.17.
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Abrevieri
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I.D.Suciu, Radu 
Constantinescu, 
Documente
I.
Mârki Sândor, 
Aradmegye

M.F.A. 
M.O.L.B. 
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From Bucin to Buteni 
- Brief presentation -

Buteni, a village situated in Arad County, on the Middle Valley of 
the Crişul Alb was always a debated subject for historians. Beginning with 
Perecsenyi Nagy Lâszlo (the first period of the XIX'th Century) going on 
with Mârki Sândor (at the end of the same Century) and ending with 
Gheorghe Cihandu and Pavel Vesa (historians living in the XX'th Century) 
the importance of the village was underlined in the context of some 
synthesis regarding Arad County. Its history was important for some local 
intellectual as well as who wrote about it in their graduation papers. Its too 
concrete character and the distance in time of the iniţial writings along with 
the discreet form (manuscripts) of the most recent ones kept them away 
from the normal/ordinary reader.

These are the causes which determined us to write this book. It is a 
book destined for everybody, containing all kinds of information: ordinary 
and extraordinary which we acquired throughout our research. Named it 
“From Bucin to Buteni” refused ab initio to present it as an ordinary 
monographic book, giving it the change of combining some complementary 
and repairing monographic essays.

It was a beautiful trip full of unknown events of unknown people, 
willing to talk about their lives, of faraway, forgotten places, of Iove mixed 
with hate, of life build on death.

Of all these we fmd out in the first twenty chapters combined with 
an iconic material which fits perfectly into the frame.

The last part, called “Annex” offers some proving elements 
structured on their content and implicit form, in two distinct registers: I - 
Documents and II - Dispositions. From time to time the reader would be 
asked to consult them in order to formulate his / her own opinions and 
reasoning regarding our theoretical finalities.

These finalities are connected to the things discussed in the 
preceding chapters: the ancient habitation of Văii de Mijloc of the Crişul 
Alb, the archaic name Bucin (spelled Buchyn in the medieval chancery) of 
the village, its first certification in 1334 and of course its later evolution 
(political, social, economical, religious, educaţional etc.) till the name 
Buteni (1920 and the next twenty years) so I would respect my first 
for writing this book: From Bucin to Buteni.

To actual and unexperimented the second half of the XX1 Century 
was left out purposely. Its analysts are going to appear only when this 
period is itself history.

reason
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The translation of the texts from Latin (all sorts of papers related to 
donations, conscriptions, petitions, the right of organizing a yearly fair) and 
from Hungarian (clear descriptions and dispositions - whose titles are 
reproduced in their original state) wanted to get closer to the readers less 
accustomed to the medieval linguistic subtleties.

Without the help of those who store the materials (archives from the 
country and from abroad, museums, libraries and many private collections) 
our intentions would have failed in writing something less valuable. This is 
the reason why we would like to thank them all for their help.

Printed for the anniversary of 670 years of documentary attestation 
of the village, the book had the support of Buteni Village Hali represented 
by the mayor Mr. Radu Lucian BLAGA together with his local councilors 
whom we also would like to thank warmly.
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De Bucin â Buteni 
- Resume -

La localite de Buteni, situee dans le departement d’Arad sur la 
Vallee du Criş Blanc a toujours represente un sujet attrayant pour Ies 
historieurs. Commen^ant par Perecsenyi Nagy Lâszlo dans la premiere 
pârtie du XIX'e siecle, continuant avec Mârki Sândor (â la fin du meme 
siecle) et terminant avec Gheorghe Ciuhandu et Pavel Vesa (historiens du 
XX'C siecle) l’importance de la localite a ete soulignee dans le contexte de 
quelques syntheses sur la region d’Arad.

L’histoire de la commune a constitue egalement le sujet des theses 
de licence de quelques intellectuels locaux, theses soutenues â la fin de leurs 
etudes universitaires. Mais vu le caractere succinct et eloigne dans le temps 
de la majorite des approches initiales, ainsi que la forme discrete 
(manuscrits) de celles plus recentes, nous Ies avons deliberement mises â 
l’ecart, tout en menageant le lecteur habituel.

Nous avons donc decide d’ecrire ce livre-ci, ouvert â toutes Ies 
informations edites et inedites auxquelles nous avons pu parvenir tout le 
long de nos peregrinations. En l’intitulant “De Bucin â Buteni” nous lui 
avons refuse des le debut le caractere de monographie proprement - dite, lui 
accordant juste la chance d’une fusion d’essais complementaires et 
reparateurs.

Ce fut un beau voyage, plein d’evenements et d’histoires inconnues, 
de gens de loin, voulant nous parler de leur vie, des lieux et des habitats 
oublies on disparus, d’amour mele â la haine “de vie bâtie sur la mort”.

Les vingt premiers chapitres nous parlent largement de tout cela, en 
y ajoutant des documents iconographiques adequats.

La pârtie finale, intitulee Annexes, offre quelques elements 
justificatifs structures d’apres leur contenu et leur forme implicite dans deux 
registres bien distincts: I- Documents et II - Notes et commentaires. De 
temps â autre le lecteur sera prie de bien vouloir les consulter pour lui offfir 
de cette maniere l’occasion de se faire ses propres opinions et arguments sur 
nos finalites theoriques qui ont mis en relief (dans les chapitres precedents) 
le peuplement bien lointain de la Vallee du Criş Blanc (au milieu de son 
parcours), la forme archaique Bucin (orthographie Buchyn dans les vieilles 
chancelleries) du nom de la localite, sa premiere attestation documentaire en 
1334 et, bien entendu, toute son evolution ulterieure (politique, sociale, 
economique, religieuse, scolaire etc.) jusqu’â Buteni (1920, les deux 
decennies y comprises), pour respecter l’ambition de base du livre: “De 
Bucin â Buteni”. Trop jeune et pas encore sedimentee la 2'e moitie du XX e
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siecle a ete eludee â bon escient, ses analystes allant apparaître lorsqu’elle — 
meme sera devenue histoire.

La traduction des textes du latin (actes de donation, conscriptions, 
petitions, le droit d’organiseur des foires annuelles), et du hongrois (breves 
descriptions et commentaires - dont Ies titres ont ete reproduits tels quels) a 
eu comme but le meme rapprochement du lecteur moins habitue aux 
anciennes subtilites linguistiques.

Sans l’aide des depositaires des documents utilises (archives du pays 
et de Fetranger, musees, bibliotheques et bien des collections privees) notre 
demarche aurait echoue dans la reiteration des considerations sous ouverture 
ni vigueur. C’est la raison pour laquelle nous Ies remercions 
chaleureusement et sincerement encore une fois.

Imprime â Foccasion de ses 670 ans d’attestation documentaire de la 
localite, le livre a eu aussi toute Fattention de la Mairie de Buteni dans la 
personne du maire - M. Radu Lucian BLAGA et de ses conseillers locaux, 
auxquels nous adressons notre profonde et sincere gratitude.
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