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INTRODUCERE 

 

Istoriografia ecleziastică şi culturală maghiară analizează de mult timp cu mare 

interes problemele istoriei parohiei reformate din Cluj, însă accentul a fost pus mai 

degrabă pe principalele evenimente ale dezvoltării acesteia, pe construirea bisericilor şi a 

instituţiilor de învăţământ, respectiv pe studiul biografiilor parohilor şi a profesorilor. 

Principalele momente din istoria parohiei din secolul al XVII-lea au fost prezentate de 

Gerő Szász, Elek Jakab şi József Pokoly, însă prelucrarea majorităţii surselor referitoare 

la aceasta i se datorează lui János Herepei care a organizat şi arhivele parohiei. Studiile 

complexe mai recente ale lui Gábor Sipos ne-au oferit o imagine de ansamblu asupra 

dezvoltării parohiei în secolul al XVII-lea, iar circumstanţele înfiinţării parohiei au fost 

dezvăluite de András Kiss.  

Istoria parohiei reformate din Cluj are însă şi anumite problematici asupra cărora 

cercetările nu s-au focalizat încă. Prelucrarea surselor documentare aferente din arhiva 

parohiei şi din arhiva oraşului, respectiv studiul mai aprofundat al bibliografiei de 

specialitate ne oferă şi posibilitatea de a cunoaşte şi de a ne familiariza cu problemele de 

gestiune ale parohiei, respectiv de a clarifica şi aduce completări afirmaţiilor anterioare 

privind dezvoltarea parohiei în secolul al XVII-lea.  Strădaniile ne sunt îngreunate şi de 

faptul că ne lipsesc în mare măsură acele studii fundamentale privind istoria economică 

a anumitor instituţii din Transilvania secolului al XVII-lea, care să prelucreze sursele şi 

datele referitoare la aceasta. Nu am avut posibilitatea de a ne baza nici pe alte cercetări 

parţiale. 

Principalul scop al lucrării noastre este prezentarea parohiei reformate din Cluj, una 

din cele mai importante parohii reformate din Transilvania, ca instituţie administrativă, 

analizând patrimoniul şi veniturile acesteia, respectiv caracteristicile organismului său 

de gestiune şi ale modalităţilor sale de gestiune. În fond, dorim să răspundem la 

întrebarea care a fost fondul politico-economic al dezvoltării şi consolidării rapide a 

parohiei în secolul al XVII-lea, totodată care a fost tipologia acestora şi care au fost 

etapele de transformare a gestiunii economice şi a administraţiei. Din cauza lacunelor 

surselor din prima jumătate a secolului al XVII-lea (deşi am inclus în analiza noastră şi 

datele care ne stau la dispoziţie din acea epocă) în teza noastră am reuşit să analizăm 

modalităţile de funcţionare şi administrare a parohiei în special cu privire la a doua 
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jumătate a secolului. Din cauza schimbărilor de la nivelul politicii ecleziastice survenite 

în anii 1690, am delimitat în timp studiul nostru la anul 1690, reprezentând anul încetării 

existenţei Principatului al Transilvaniei.   

La elaborarea tezei am folosit în primul rând documentele arhivei parohiei reformate 

din Cluj referitoare la secolul al XVII-lea, care se află în Arhiva Eparhiei Reformate din 

Ardeal. Pe lângă acestea am studiat registrele ale consiliului orășenesc şi registrele 

contabile ale funcționarilor orașului aflate în Direcția Județeană ale Arhivelor Naționale, 

filiala Cluj, registrele conventului Cluj-Mănăştur şi ale cancelariei princiare (Libri Regii) 

aferente perioadei cercetate, aflate în Arhiva Naţională Ungară, respectiv registrele 

contabile şi diplomele din secolul al XVII-lea ale parohiei unitariene din Cluj, aflate în 

Arhivele Bisericii Unitariene din Transilvania.  

Din punctul de vedere al metodologiei, capitolele tezei sunt în special descriptive, 

însă în capitolul III şi V am utilizat şi metode de statistică istorică. În cadrul analizelor 

economice şi în aplicarea operaţiilor statistice am respectat metodele utilizate în lucrările 

lui Erik Fügedi, Richárd Hörcsik, István Rácz şi László Makkai citate mai jos, cum ar fi 

gruparea, adunarea şi calculele procentuale. Pe parcursul elaborării tezei am încercat să 

comparăm procesele şi fenomenele studiate cu procese şi fenomene similare sau conexe, 

respectiv să descoperim analogiile aferente acestora. 

 

 

 

STRUCTURA ŞI REZULTALELE TEZEI 

 

În Capitolul I, prin prezentarea Bisericii Reformate din Transilvania am dorit să 

răspundem la întrebarea cum a devenit Biserica Reformată din secolul al XVII-lea 

principala biserică a Principatului Transilvaniei. Acest lucru ne ajută să înţelegem şi de 

ce a ajuns parohia reformată din Cluj la egalitate cu parohia unitariană din a doua 

jumătate a secolului al XVII-lea, atât din punct de vedere social, cât şi din punctul de 

vedere al numărului de enoriaşi.  

În procesul complex al reformei din Transilvania, între 1555 şi 1605 s-a format şi 

sistemul celor patru biserici acceptate în Principatul Transilvaniei, sistem care s-a păstrat 

atât pe parcursul suzeranităţii acestuia, cât şi pe o perioadă mai îndelungată după 

pierderea independenţei. Ioan Sigismund nu a reuşit să încheie o înțelegere între 
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confesiunile protestante din Principatul Transilvaniei, iar principii Báthory şi Habsburgii 

nu au reuşit să realizeze reinstaurarea bisericii catolice. Începând din 1605, odată cu 

alegerea principelui reformat Ştefan Bocskai s-a format un context ideal, adică 

principele, majoritatea membrilor Dietei și a populaţiei erau de aceeaşi confesiune, 

neexistând astfel ameninţarea vreunui conflict religios intern. După acest moment, 

Biserica Reformată din Transilvania a devenit principala biserică a Principatului 

Transilvaniei.     

În a doua parte a capitolului am analizat pe scurt forma de organizare a Bisericii 

Reformate din Transilvania, ceea ce ne ajută să ne familiarizăm şi să evaluăm în mod 

corespunzător formele de organizare ale parohiei reformate din Cluj din secolul al XVII-

lea şi a transformărilor care au survenit în sânul acesteia. La începuturile sale, 

conducerea Bisericii Reformate din Transilvania era bazată pe un sistem ierarhic 

episcopal, însă din secolul al XVII-lea laicii, din rândul patronilor bisericii, au început să 

deţină roluri mai importante în ceea ce priveşte administrarea problemelor laice ale 

bisericii. După înfiinţarea adunării mixte laico-ecleziastice în anul 1682 şi constituirea 

curatoriumului mixt format din zece membrii, organizarea Bisericii Reformate din 

Transilvania s-a transformat în structură sinodo-consistorială, care era diferită de forma 

de organizare sinodo-presbiterială  prin faptul că în cazul primei forme laicii erau 

reprezentaţi doar de membrii Dietei.   

Capitolul II urmăreşte principalele evenimente petrecute în sânul Parohiei Reformate 

din Cluj pe parcursul secolului al XVII-lea, prezentând acele cauze politice care au 

facilitat formarea şi dezvoltarea rapidă a acesteia. La începutul secolului al XVII-lea, 

într-un oraș cu o populaţie majoritară unitariană, a devenit necesară, în special din 

motive politice, înfiinţarea parohiei reformate. Parohia reformată din Cluj a fost 

înfiinţată cu sprijinul principelui Gabriel Báthory, care i-a donat parohiei biserica din 

cetatea veche în anul 1609, cedându-i în 1610 cele mai importante două venituri 

necesare pentru funcţionarea acesteia: a patra parte a dijmei orașului şi sumele alocate 

anual din venitul vămii tricesima din Cluj. Donaţia privind cele două venituri a fost 

perpetuată şi de următorii principi. După înfiinţarea învăţământului de nivel colegial, 

parohiei i-au fost alocate şi alte fonduri, aceasta obţinând sume de bani alocat anual de 

către principi din veniturile provenite din sare. 

În partea a doua a capitolului, în vederea cunoaşterii caracteristicilor gestiunii şi 

administrării patrimoniului parohial, am prezentat procesul prin care s-a realizat 
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participarea coordonatorilor laici în administrarea parohiei. Totodată, am determinat 

competenţele funcţionarilor laici şi am schiţat activităţile celor mai importanţi 

funcţionari, prin care aceştia au contribuit la dezvoltarea continuă şi spectaculoasă a 

parohiei.   

Între anii 1609–1652, parohia reformată din Cluj a fost condusă de primul paroh, a 

cărui activitate a fost coordonată şi supravegheată de episcop şi de protopop. Activitatea 

sa a fost sprijinită de patronii bisericii, de consiliul ecleziastic şi de curatori (epitropi). 

Însă începând din anul 1625, funcţionarii laici au început să joace un rol din ce în ce mai 

important în administrarea problemelor laice ale parohiei, în supravegherea 

patrimoniului bisericesc şi în administrarea veniturilor parohiale. Se întâmpla întrucât 

Gabriel Bethlen, prin scrisoarea sa de donaţie datând din anul 1625, a dispus alegerea 

unor bărbaţi de încredere din rândul enoriaşilor parohiei reformate din Cluj, care să 

supravegheze patrimoniul şi toate veniturile parohiale, să elaboreze un registru contabil 

exact, să plătească salariile din încasări, respectiv să se îngrijească de întreţinerea 

elevilor şi de clădiri. Prin ordinul din 1625, Gabriel Bethlen nu a transferat în 

competenţa funcţionarilor laici doar gestionarea veniturilor donate, ci şi administrarea 

întregului patrimoniu parohial.    

Funcţionarii laici parohiali au fost aleşi în mod cert din rândul patronilor amintiţi în 

repetate rânduri de către sursele istorice. De aceea, putem considera că patronii bisericii 

au preluat treptat, începând din 1625, administrarea problemelor laice şi gestionarea 

patrimoniului parohial, în timp ce primii parohi deţineau roluri de coordonare doar în 

materie ecleziastică. Patronii erau cetăţeni din elita orașului, meşteşugari, comercianţi şi 

nobili rezidenţi din Cluj. 

În anul 1652, parohia a adoptat forma de organizare consistorială, prin care s-a 

instituţionalizat conducerea duală a parohiei, adică participarea în egală măsură a feţelor 

bisericeşti şi a funcţionarilor laici în administrarea problemelor laice ale parohiei. 

Principalele obligaţii a consistoriului parohial erau administrarea bunurilor mobile şi 

imobile deţinute de parohie, reprezentarea intereselor parohiei, alegerea parohilor şi 

revocarea acestora, coordonarea şi supravegherea activităţii funcţionarilor laici. Membrii 

consistoriului erau cetăţenii din elita clujeană, nobilii ai comitatului cu drept de reşedinţă 

şi funcţionarii princiari, care probabil înainte făceau parte din rândul patronilor. Din 

analiza competenţelor şi a activităţilor funcţionarilor laici, a curatorilor (epitropilor), a 

dijmarilor, a paracliserilor, a funcționarilor însărcinați cu administrarea sumelor 



9 

 

provenite din trasul clopotului, şi a vechililor reies caracteristicile funcţionării şi 

administrării parohiei ca instituţie. Din studierea surselor reiese că principalul 

administrator al patrimoniului şi a veniturilor parohiale era curatorul şef, care gestiona şi 

banii, în timp ce dijmarii parohiei se ocupau în special de gestionarea veniturilor în 

natură şi a clădirilor. 

Numărul reformaţilor din Cluj a crescut constant, pe de o parte datorită celor care s-

au mutat în oraş, iar pe de cealaltă parte din convertirea unitarienilor. La început însă, în 

Clujul cu o populaţie majoritar unitariană, reformaţii nu aveau dreptul de a participa în 

administraţia orăşenească. Obţinerea acestui drept a necesitat intervenţie princiară. 

Reformaţii au obţinut un sfert din locurile din administraţia orăşenească în anul 1638, iar 

în 1655 procentul acestora a crescut la jumătate. Din studiu, reiese că majoritatea 

cetăţenilor reformaţi distinşi care deţineau funcţii publice proveneau din rândul 

funcţionarilor laici ai parohiei reformate.  

În capitolul III care se ocupă de patrimoniul bisericii, am prezentat clădirile din oraş 

şi bunurile pe care le deţinea în satele învecinate, respectiv alodiile şi sesiile din satele 

respective, respectiv modul în care acestea au intrat în proprietatea parohiei.    

Parohia reformată din Cluj a intrat în posesia imobilelor necesare funcţionării acesteia 

pe de o parte prin donaţiile princiare, iar pe de cealaltă parte prin drept de ipotecă, prin 

moştenire sau cumpărare de la persoane fizice. Din donaţiile princiare proveneau 

biserica din cetatea veche şi biserica de pe Uliţa Lupilor, respectiv mănăstirea, în locul 

căreia s-a construit mai târziu colegiul. Cea mai mare parte a patrimoniului imobiliar al 

parohiei, care nu provenea din donaţii princiare, o constituiau clădirile din oraş şi 

bunurile din satele învecinate. Parohia le asigura angajaţilor săi ecleziastici o locuinţă în 

oraş sau cazare temporară închiriată pe tot parcursul serviciului acestora, respectiv a 

obţinut un spaţiu de depozitare a veniturilor sale nepecuniare.    

Din analiza surselor am constatat că bunurile din afara oraşului au intrat în posesia 

parohiei prin moştenire şi drept de ipotecă. Parohia deţinea o parte de moșie pe veci în 

Aiton,  Gădălin şi Feiurdeni, obţinând totodată posesia satului Feleac prin drept de 

ipotecă, respectiv jumătate din fânaţul la locul numit Tarcsaházi din Cluj, şi din moara 

din Cluj şi Apahida, respectiv alte părți de moșii în Filea de Jos, Filea de Sus, Săcel şi 

Apahida. Parohia şi-a exercitat dreptul de cumpărare, de dobândire a donaţiilor şi 

moştenirilor pe bunurile din oraş şi pe alte bunuri externe întocmai ca şi moşierii, 

bucurându-se și de grija cu care principii reformaţi favorizau biserica reformată. 
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În acest capitol ne-am focalizat şi asupra situaţiei iobagilor parohiei, întrucât acest 

lucru scoate la lumină şi caracteristicile rolului de moşier a parohiei. Pe baza analizei 

situaţiei iobagilor de pe proprietăţile parohiei reformate din Cluj reiese că în a doua 

jumătate a secolului al XVII-lea, dările pe care aceştia erau obligaţi să le plătească erau 

similare cu cele ale celorlalţi iobagi de pe teritoriul Principatului Transilvaniei. Conform 

caracteristicilor epocii, gospodăria alodială a parohiei nu era semnificativă, totodată o 

treime din sesiile parohiei erau goale, iar numărul iobagilor şi a jelerilor acesteia era în 

continuă scădere din cauza evadărilor. Din cauza lipsei generale a forţei de muncă, 

principala preocupare a parohiei reformate din Cluj era să-şi păstreze iobagii, să 

populeze sesiile goale şi să-şi recupereze iobagii evadaţi. În funcţie de numărul de iobagi 

deţinuţi, parohia se număra în rândul moşierilor cu stare ai comitatului, a nobilimii 

mijlocii. 

În Capitolul IV am analizat problema forului dominal (sedes dominalis) al parohiei 

reformate din Cluj. Întrucât parohia deţinea moșii în afara zidurilor oraşului, aceasta 

avea obligaţia de judecare a iobagilor săi, în calitate de moşier. Întocmai ca şi în cazul 

scaunelor de judecată a moșierilor din Transilvania, şi parohia deţinea un for dominal cu 

jurisdicţie limitată, care putea să-şi judece proprii iobagi, cu excepţia cazurilor capitale 

care erau de competenţa scaunului comitatului. Prin studierea modului de funcţionare a 

forului dominal al parohiei prin intermediul mai multor procese derulate de acesta a 

reieşit că funcţionarii parohiali au derulat procesele prin proceduri scurte sau formale, 

respectiv că forul dominal dezbătea şi cauze urbariale pe lângă cauzele penale, civile şi 

acţiuni private. Sub supravegherea comitatului, parohia acţiona în cadrul proceselor 

forului dominal conform dispoziţiilor legale. 

Una din principalele obiective ale tezei a fost şi analiza detaliată a particularităţilor 

administrative şi de gestiune prin prezentarea modalităţilor de gestionare a încasărilor şi 

a  cheltuielilor. În Capitolul V, am determinat şi analizat, pe baza documentelor rămase, 

încasările şi cheltuielile parohiei, clasificându-le pe categoriile de grâu, vin şi numerar. 

În ciuda faptului că din lipsă de surse nu este posibilă stabilirea totalului încasărilor şi 

cheltuielilor anuale ale parohiei, noi am încercat să răspundem la întrebarea privind 

modul în care administraţia parohiei reformate din Cluj a reuşit să-şi asigure fondurile 

materiale necesare funcţionării acesteia.  

Cu privire la gospodărirea parohiei, putem constata că administrarea patrimoniului şi 

a banilor parohiei era asigurată de către curatori în a doua jumătate a secolului al XVII-
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lea, în timp ce majoritatea veniturilor era administrată de dijmari şi de funcționari 

însărcinați cu administrarea sumelor provenite din trasul clopotului, fiecare întocmind 

câte un registru cu privire la aceste venituri. Registrele contabile erau de tipul registrelor 

de evidenţă, și utilizau o metodă contabilă asemănătoare cu contabilitatea în partidă 

dublă, ţineau evidenţa încasărilor şi cheltuielilor în natură şi a celor pecuniare, la finele 

anilor economici întocmeau câte un bilanţ şi mai rar câte un inventar privind patrimoniul 

mobiliar şi imobiliar al parohiei. 

Principalele trei grupe ale veniturilor parohiei reformate din Cluj le reprezentau 

veniturile din grâu, vin şi veniturile pecuniare. Veniturile sale în natură proveneau în 

special din grâul dijmuit, grâul vămuit din mori, cerealele alodiale şi din vinul dijmuit. 

Din date se poate constata că veniturile provenite din dijmă reprezentau o sursă 

semnificativă şi constantă de venit pentru parohie. Din ilustrarea procesului de colectare 

şi depozitare a grâului şi a vinului dijmuit, respectiv din modul de împărţire a acestora 

reiese că dijmuirea reprezenta o sarcină importantă pentru funcţionarii care derulau 

această activitate. 

Printre încasările în bani ale parohiei reformate din Cluj se numără veniturile alocate 

din vama tricesima şi din saline, respectiv sumele provenite de la fundaţii, din donaţii, 

din vânzarea vinului şi a cerealelor, din impozitele impuse iobagilor, respectiv din 

dobânzi şi din banii din cutia milei.     

Veniturile provenite din vama tricesima şi din saline, respectiv banii fundaţiilor erau 

gospodăriţi de curatorul şef, care păstra banii în lădiţa bisericii. Vânzarea bunurilor 

mobile şi imobile, moştenirile, sumele provenite din împrumuturile restituite şi sumele 

preluate de la ceilalţi funcţionari reprezentau încasări cu valoare neregulată şi fluctuantă. 

Cele două categorii principale ale încasărilor dijmarilor le reprezentau sumele preluate 

de la curatorii şefi şi sumele provenite din vânzarea veniturilor în natură. Se poate 

constata că valoarea veniturilor provenite din vânzarea recoltelor se ridica în anumiţi ani 

la valoarea încasărilor curatorului şef. 

Printre cheltuielile în natură se numărau cantităţile plătite funcţionarilor, cantităţile 

vândute sau cele din rezervă. Cheltuielile pecuniare constante ale curatorului şef erau 

reprezentate de sumele plătite funcţionarilor necesare derulării activităţii acestora, 

decontarea cheltuielilor de transport, cheltuielile aferente soluţionării cauzelor judiciare 

şi impozitele, iar printre cheltuielile ocazionale se numărau achiziţia de imobile şi 

împrumuturile acordate. Curatorul şef se străduia să dea cu împrumut cu dobândă 
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veniturile parohiale provenite din fundaţii, donaţii, respectiv din rezerva necheltuită a 

veniturilor parohiale, acoperind din dobânzi alte cheltuieli survenite.   

Cheltuielile pecuniare ale dijmarilor erau reprezentate de salariile funcţionarilor 

parohiali, costurile de întreţinere a elevilor, respectiv cheltuielile cu construcţiile, 

reparaţiile şi întreţinerea. Comparând salariile parohilor clujeni şi salariile parohilor 

orăşeneşti şi ai curţii princiare reiese că salariile parohilor clujeni erau similare cu cele 

ale parohilor reformaţi ai curţii princiare transilvane şi cu salariul episcopului. 

Am putut efectua mai multe analize detaliate pe baza registrelor contabile ale 

funcţionarilor cu privire la administrarea parohiei reformate din Cluj, dar având în 

vedere că registrele funcţionarilor se refereau la ani diferiţi, nu am putut realiza un bilanţ 

anual complet privind gestiunea parohiei. 

Pe parcursul studierii surselor am constatat că în a doua jumătate a secolului al XVII-

lea gestiunea parohiei era de tip gospodăresc, la fel ca şi în cazul altor instituţii 

ecleziastice ale epocii. Din colaborarea funcţionarilor care administrau patrimoniul şi 

veniturile parohiale s-a reuşit, în general, acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi 

funcţionare a parohiei. Funcţionarii vindeau sau reţineau în rezervă surplusul în natură în 

cazul în care încasările parohiale creşteau, în timp ce surplusul din încasările pecuniare 

erau utilizate pentru achiziţionarea de imobil, respectiv pentru creditarea cu dobândă, 

conform regulilor fundaţiilor.  

În concluzie putem afirma că teza oferă o prezentare şi o analiză detaliată asupra 

condiţiilor de înfiinţare şi consolidare a parohiei şi asupra procesului prin care s-a 

realizat participarea funcţionarilor laici ai parohiei reformate din Cluj la administrarea 

acesteia, respectiv prin care s-a instituţionalizat dubla administrare ecleziastico-laică a 

parohiei în secolul al XVII-lea. Din studierea surselor am evidenţiat activitatea 

funcţionarilor laici în ceea ce priveşte administrarea patrimoniului şi a veniturilor 

parohiale, modalitatea în care se luau în posesie bunurile, rolul de moşier al parohiei şi 

jurisdicţia forului dominal, situaţia iobagilor, respectiv caracteristicile registrelor 

contabile ale parohiei. Unul din principalele rezultate ale tezei îl reprezintă analiza 

detaliată a caracteristicilor administrării prin prezentarea modului de gestionare a 

încasărilor şi a cheltuielilor.  

Teza prezintă o latură a istoriei parohiei reformate din Cluj din secolul al XVII-lea 

care, necesita o interpretare din perspectivă istorico-economică şi socio-istorică şi din 

aceste motive nu a captat interesul cercetătorilor până în prezent. Rezultatele cercetării 
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vor putea fi valorificate pe viitor în studierea modului de organizare şi administrare a 

altor instituţii ecleziastice, respectiv sperăm să atragă atenţia asupra domeniilor încă 

nedescoperite ale istoriei economice a secolului al XVII-lea, respectiv asupra unor surse 

neexploatate ca de exemplu registrele contabile ale instituţiilor.  
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