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Dezvoltarea spectaculoasă pe care istoria 
medicinei a cunoscut-o în ultimele decenii 
a permis stabilirea în linii mari a apariţiei 
şi impactului – îndeosebi demografic şi 
mental – al celor mai puternice epidemii 
care au afectat spaţiul românesc în decursul 

secolelor. Studiile şi cercetările în acest sens au fost în măsură să aducă un plus de 
înţelegere în legătură cu evoluţia şi provocările ivite cu acest prilej, proiectând în paralel 
şi o nouă lumină asupra a ceea ce s-a desemnat a fi ,,istoria omului fizic”. 

La nivel mondial transformarea diferitelor calamităţi într-unul din cele mai 
privilegiate domenii de cercetare ale scrisului istoric s-a datorat într-o mare măsură 
apariţiei în 1929 a revistei Annales d’distoire economique et sociale. Spiritul inovator impus 
de aceasta, recursul la interdisciplinaritate şi intenţia de a reliefa cât mai deplin cu 
putinţă viaţa oamenilor şi a societăţilor trecute a dus în timp la constituirea a numeroase 
domenii noi ale istoriei dintre care unele, precum demografia şi antropologia istorică, 
vor beneficia din plin de rezultatele la care cercetările legate de principalele epidemii 
ajunseseră între timp.

În cadrul preocupărilor ştiinţifice româneşti primele abordări temeinice ale 
fenomenului epidemiologic au apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
celui următor şi s-au datorat mai cu seamă unor medici1. Demersul început de 
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1  Dintre titlurile cele mai importante care au apărut în acest interval se remarcă cele aparţinând 
lui Ştefan Stânca, Mediul social ca factor patologic, Bucureşti, 1891, Dr. Nicolae Manolescu, 
Igiena ţăranului roman, Bucureşti 1899, Dr. Victor Babeş, Boalele ţăranului roman şi Studii asupra 
pelagrei, ambele apărând la Bucureşti în 1902, Dr. N. Urbeanu, Insuficienţa fiziologică calitativă 
a hranei ţăranului roman şi cauzele care o determină, Bucureşti, 1913 etc. (Troian Stoianovich, 
Georges C. Haupt, Vie materielle et comportaments biologiques, în Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisation, nr. 1/ 1962, p. 88).
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aceştia va fi continuat ulterior prin contribuţiile unor autori precum Valeriu Bologa, 
Alexandru Lenghel, Anton Cservény, J. Walter Loew, Candid Muşlea, Samuil Izsak, 
Paul Cernovodeanu, Paul Binder, Florian Dudaş, Valeriu Leu, Toader Nicoară etc. 
Rămâne demn de precizat şi faptul că spre deosebire de alte subiecte problematica 
epidemiilor a continuat să fie abordată şi după instaurarea regimului comunist, 
strădaniile depuse în acest sens găsindu-şi o materializare concretă în apariţia unor 
volume colective de studii şi note ce au valorificat un mare număr de documente şi 
tipărituri vechi consacrate acestui aspect. Rezultatele acestora confirmă faptul că dintre 
numeroasele boli care au cauzat mari pierderi de populaţie şi serioase perturbaţii 
asupra vieţii economice la nivelul spaţiului românesc cu începere din veacul al
XVIII-lea, un loc de frunte l-a ocupat variola (popular cunoscută şi sub numele 
de vărsat), frecvent comparată din aceste considerate cu cel mai temut Cavaler al 
Apocalipsului, şi anume ciuma. În acest sens se pronunţa şi textul unei circulare din 
1814, potrivit căruia din cauza variolei «mai mult decât o mie într-un an, tocma ca 
de ciumă mor (…) şi mulţi după ce să scoală rămân nedepliniţi, orbi, surzi, şchiopi 
sau în toată viaţa lor neputincioşi şi bolnavi»2.

Apărută în Transilvania mai cu seamă în cursul secolului al XVIII-lea, aceasta a 
continuat să-şi manifeste forţa destructivă până inclusiv în primele decenii ale secolului 
al XIX-lea. Descoperirea vaccinului antivarioloc în anul 1798 a determinat din partea 
autorităţilor o intervenţie rapidă menită a pune capăt mortalităţii ridicate ce i se putea 
imputa direct, între iniţiatorii dintâi ai acesteia remarcându-se mai cu seamă medicii 
Francisc Nyulas, autor al lucrării Kolozsvári tehen-himlö (,,Vaccina în Cluj”), apărută 
în 1802 şi Michael Neustaedter care a scris în 1803 o broşură în germană, tradusă un 
an mai târziu şi în limba română sub titlul Cuvânt prescurtat despre ultuirea vărsatului 
de vacă3. Ca urmare a persistenţei pericolului variolic, în 1817, aceasta din urmă a 
beneficiat de o nouă editare şi traducere în limba română sub titlul Scurtă învăţătură 
pentru vărsatul cel mântuitor în introducerea ei specificându-se că ,,Întră nevoile cele mai 
necăjitoare de trupul omenesc, întră duşmanii cei mai mari a frumuseţei, a sănătatei 
şi vieţii aceluaş trup, iaste boala vărsatului sau a bubatului”4. Succesele obţinute în 
decursul anilor au făcut ca eficienţa combaterii bolii să fie tot mai sporită, acest aspect 

2  Valeriu Leu, Epidemii şi mentalităţi în Banatul Luminilor, în Banatica, II, 1993, p. 204; Idem, 
Banatul între arhaic şi modern. Mentalităţi în Veacul Luminilor, Reşiţa, 1993, p. 18.

3  Andrei Veress, Orânduieli româneşti vechi tipărite în Ardeal (1744-1848), în Revista Arhivelor, an 
II, nr. 3, 1926, p. 358-359; Valeriu Bologa, Samuil Izsak, Fapte şi oameni. Din trecutul medicinei 
în patria noastră, Bucureşti, 1926, p. 59-66; I.D. Suciu, Gh. Popiţi, Relations serbo-roumaines dans 
l’Empire austrichien entre 1780-1850, în Revue roumaine d’histoire, tom IX, nr. 2, 1970, p. 248; 
Gheorghe Brătescu, Grĳa pentru sănătate. Primele tipărituri de interes medical în limba română 
(1581-1820), Bucureşti, 1988, p. 29; Nicolae Bocşan, Populaţionismul în politica reformistă a 
Habsburgilor în Banat în secolul al XVIII-lea, în Sabin Manuilă. Istorie şi demografie. Studii privind 
societatea românească între secolele XVI-XX. Coordonatori: Sorina Bolovan, Ioan Bolovan, Cluj 
Napoca, 1995, p. 83. 

4  Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simionescu, Bibliografia românească veche, 1508-1830, tom III, 
Bucureşti, 1912-1936, p. 181.
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fiind confirmat, printre altele, şi de rezultatele cercetările medicului Szotyori Joséf 
(1767-1833) din intervalul 1826-1831 sintetizate în două articole ample şi pe alocuri 
surprinzător de moderne publicate în Tudományos Gyüjtémeny (,,Colecţia ştiinţifică”) 
şi Orvosi Tár (,,Arhiva medicală”)5. 

Un rol aparte în popularizarea cunoştinţelor privind combaterea eficientă a variolei 
va reveni, ca şi în atâtea alte cazuri, înaltelor feţe bisericeşti şi preoţilor. Acestora li se 
va şi datora de altfel şi una din primele tipărituri publicate direct în limba română cu 
caractere chirilice, sub titlul Învăţătură de bubatul de vacă pentru dezrădăcinarea şi istovirea 
bubatului firesc (1804), avându-l ca autor pe mitropolitul ortodox de origine sărbă Ştefan 
Stratimirovici6. Efortul acestuia a fost continuat de episcopul Vasile Moga care încă 
din 1811 poruncea preoţilor aflaţi sub jurisdicţia sa «să dojenească poporul să-şi ducă 
copiii la altoit pentru vărsat (şi să) stea de faţă la altoit»7; un an mai târziu, sfaturi la 
fel de energice erau lansate de către Nicolae Stoica de Haţeg: «Creştinii, spunea el, 
să-i învăţăm, să-i îndemnăm ca pruncii săi cu bubat de vaci să-i oculeze, ca pruncii 
să nu moară, nici să se schimonosească»8; pe un ton şi mai categoric se pronunţa în 
acelaşi timp vicarul Ioan Nemeş într-o circulară scrisă la Năsăud la sfârşitul lui 1812; 
,,Străduiţi-vă a îndemna norodul să-şi aducă pruncii la oltuit, că cei cari nu aduc sânt 
ca nişte ucigaşi a pruncilor când mor de vărsat…”9. 

Documentele inedite identificate în Arhivele Statului-Direcţia Judeţeană Bihor care 
stau la baza acestui articol se înscriu şi ele în acest vast efort, prin ponderea numerică 
remarcându-se mai cu seamă cele emise de către reprezentanţii Bisericii greco-catolice, 
urmaţi de cei ai celei ortodoxe şi reformate. În număr total de 9, acoperind intervalul 
cuprins între anii 1812 şi 1831, acestea oferă o imagine de ansamblu a luptei de 
îndepărtare a pericolului variolic, constituindu-se în paralel şi într-un barometru al 
nivelului atins de ştiinţa medicală în raport cu temuta boală în prima parte a secolului 
al XIX-lea.

Prezenţa variolei în cadrul arealului circumscris comitatului Bihorului a putut 
fi constatată documentar de mai multe ori în intervalul de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea şi începutul celui următor, pierderile de populaţie tânără fiind în multe 
cazuri cutremurătoare, explicând astfel şi tăria impactului mental pe care aceasta a 
reuşit să-l producă. Indirect ea este atestată şi de existenţa în Oradea a câtorva din 
principalele lucrări ale vremii privind variola şi vaccinul antivariolic, precum cea a 

5  Iosif Spielmann, Szotyori Joséf (1767-1833), în Revista medicală, an IX, nr. 3, Târgu Mureş, 1963, 
p. 345-349.

6  Constantin Simionescu, O publicaţie necunoscută din anul 1804 despre popularizarea vaccinării 
antivariolice în Transilvania, în Din istoria luptei antiepidemice în România. Studii şi note. Sub 
redacţia dr. G. Brătescu, Bucureşti, 1972, p. 183-186.

7  Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), Cluj Napoca, 1939, 
p. 46.

8  Nicolae Stoica de Haţeg, Scrieri. Cronica Mehadiei şi a Băilor Herculane. Poveşti Moşăşti, Varia. 
Ediţie întocmită de Damaschin Mioc şi Constantin Feneşan, Timişoara, 1984, p. 202.

9  Iulian Marţian, Documente bisericeşti, în Arhiva Someşană, nr. 9, Năsăud, 1928, p. 125.



164

lui Eduard Jenneri, Disquisitio de causis et effectibus variolarum vaccinorum (Viena, 1799), 
a tomului lui Jean de Carro, Observations et Experiences sur l’inoculation de la vaccine 
(Viena, 1801) ori a cărţii lui L. Sacco, Trattato di vaccinatione con osserationi sul giovardo 
e vajuola pecorino (Milano, 1809)10.

În ciuda faptului că în spaţiul românesc variorizarea s-a dovedit a fi un procedeu 
cunoscut încă din cursul veacului al XVIII-lea (atât pentru combaterea bolii, cât şi cu 
rosturi cosmetice) generalizarea s-a a avut de înfruntat numeroase obstacole, numărul 
celor care nu erau pe deplin convinşi de binefacerile sale continuând să fie mare. 
Astfel, într-o circulară bisericească din anul 1806 aparţinând parohiei reformate din 
localitatea Cacuciul Nou (Bihor), se insista ca părinţii să aibe încredere deplină în 
acest mod de prevenire a îmbolnăvirilor şi să accepte fără nicio împotrivire efectuarea 
vaccinării. În speranţa sporirii eficienţei în cuprinsul circularei au fost inserate şi câteva 
informaţii în legătură cu istoricul procedeului variolizării, precizându-se că pentru 
prima dată acesta a fost utilizat de către doctorii turci, iar mai apoi a fost perfecţionat 
de către medicul englez Edward Jenner11. Rezultatele nu par a fi fost cu toate acestea 
spectaculoase, pentru regiunea Bihorului nefiind cunoscut până în momentul de faţă 
niciun document care să confirme efectuarea unor revaccinări în intervalul imediat 
de după anul 1800, precum în cazul altor spaţii geografice din cadrul Transilvaniei12. 
Insistenţa repetată în favoarea introducerii şi generalizării vaccinării, tonul adesea 
imperativ din cadrul documentelor de faţă, precum şi mortalitatea intempestivă 
înregistrată în anii în care variola a fost prezentă în arealul supus atenţiei noastre 
demonstrează, în esenţă, acelaşi lucru. 

Cercetările mai vechi sau cele recente legate de evoluţia demografică a Bihorului de 
la începutul secolului al XIX-lea au demonstrat faptul că aici a continuat să funcţioneze 
încă acel ,,vechi regim biologic” descris de Fernand Braudel, caracterizat printr-o 
rată a mortalităţii foarte crescută, ce o depăşea mai cu seamă în anii tulburi pe cea 
a natalităţii. Sarcinile apăsătoare aplicate locuitorilor agravate şi mai mult odată cu 
războaiele în care monarhia habsburgică se lăsase antrenată la cumpăna dintre secolele 
XVIII-XIX, precum şi succesiunea unor ani nefaşti din punct de vedere climatic şi, 
implicit, al producţiei agricole, au atras după sine o creştere alarmantă a ratei sărăciei 

10  Florian Dudaş, Românii din Oradea în Epoca Luminilor, Oradea, 1996, p. 100.
11  Originar din Berkley, comitatul Glacester, acesta - precizează în continuare textul circularei 

- a făcut numeroase cercetări în acest sens înainte de a lua decizia aplicării vaccinului său 
în rândul populaţiei în 1798, luând hotărârea de a fi testat în prealabil pe un eşantion de 
aproximativ 500 de persoane. Cercetările sale au pornit de la constatarea că acele persoane 
care se îmbolnăviseră o dată ca urmare a contactului cu vaci bolnave nu mai cunoşteau o a 
doua infectare (Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană Bihor (în continuare: A.N.-D. J.Bh.), 
Fond Colecţia Registrelor de Stare Civilă (în continuare: F.C.R.S.C.), Parohia reformată Cacuciul 
Nou,  dos. nr. 204 , f. 118-120). 

12  Ca, de pildă, a Braşovului, unde, la 25 ianuarie 1806 protopopul Gheorghe Haines le făcea 
cunoscută preoţilor aflaţi în subordinea sa necesitatea efectuării revaccinării. (Sterie Stinghe, 
Documente privitoare la trecutul romînilor din Şchei, vol. II. Braşov, 1902, p. 289-291). 
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şi au deschis drum larg unor perioade de foamete dintre care s-a detaşat cea mai 
teribilă pe care perioada premodernă a cunoscut-o de-a lungul întregii Transilvanii, 
manifestată între anii 1813-181713. Diminuarea standardelor cantitative şi calitative 
ale regimului nutriţional implicit prin includerea în cadrul alimentaţiei umane a 
unor făinuri obţinute din coajă de copac, rumeguş, coceni de porumb etc. a avut ca 
rezultat direct o slăbire substanţială a sistemului imunitar a organismelor, favorizând 
răspândirea variolei şi înregistrarea unor pusee repetate de mortalitate datorate 
acesteia.

Urmărirea evoluţiei ratei deceselor având această cauză la nivelul spaţiului bihorean 
prin utilizarea registrelor de stare civilă (în majoritatea covârşitoare a cazurilor acestea 
se dovedesc a fi cele mai exacte surse documentare în indicarea dimensiunilor numerice 
a a pierderilor de populaţie) ne-a permis să constatăm atât deficienţele demice datorate 
acestei nenorociri, cât şi insistenţa, pe alocuri chiar obsesivă, în favoarea răspândirii 
vaccinării în rândul copiilor văzută ca unul din principalele instrumente ce putea 
contribui la diminuarea mortalităţii infantile14. Primele rate mai mari ale mortalităţii 
datorate vărsatului au putut fi consemnate în Bihor în secolul al XIX-lea cu începere 
din 1802, când, spre pildă, în cadrul parohiei reformate din Oradea au fost consemnate 
un număr de 67 de decese din care 11 în luna mai (dintr-un total de 17), 9 în iunie 
(din 22), 15 în iulie (din 24), 12 în august (din 22), iar 20 au avut loc în intervalul 
septembrie-decembrie15. Noi manifestări virulente au fost confirmate apoi în 1805 
(de exemplu în cadrul parohiei reformate din Ciocaia)16, şi în 1808 când în parohia 
din Suplacul de Barcău au fost consemnate 37 de decese17. Deloc întâmplător, aşadar, 
manifestarea unor crize demice de proporţii mari a fost înregistrată cu începere din 
1814, al doilea an din cei cinci ai Marii Foamete dintre anii 1813-1817, dovedind o dată 
în plus strânsa dependenţă dintre debilitatea fizică şi viteza propagării epidemiilor: 
din numărul total de 77 de decese înregistrate în localitatea Vadu Crişului cu acest 
prilej, 61 s-au datorat variolei, vârsta celor decedaţi variind între 0-45 ani18; în cadrul 
parohiei reformate din Suplacul de Barcău s-au înregistrat 16 decese având această 
cauză dintr-un total de 4219; în cadrul parohiei reformate din Urvind 35 de decese din 
totalul de 57, toate consemnate în intervalul ianuarie-mai20, adică perioada cea mai grea 

13  Ioan Ciorba, Marea Foamete din Transilvania dintre anii 1813-1817 (în continuare: Marea 
Foamete…), Oradea, 2007.

14  Cele mai exacte pentru această perioadă se dovedesc a fi cele aparţinând parohiilor reformate, 
în cadrul acestora alături de date legate de vârsta celui decedat, de ziua în care a survenit 
decesul etc. fiind oferite şi informaţii în legătură cu cauza morţii.

15  A.N.-D. J.Bh., F.C.R.S.C., Parohia reformată din Oradea, dos. nr. 728, f. 164-166.
16  Idem, Parohia reformată din Ciocaia, dos. nr. 299, f. 89-98.
17  Idem, Parohia reformata din Suplacul de Barcău, dos. nr. 1168, f. 110-111. 
18  Monografia comunei Vadu Crişului. Coordonatori: Aurel Chiriac, Liviu Borcea, Oradea, 2005, 

p. 40.
19  A.N.-D. J.Bh., F.C.R.S.C., Parohia reformată Suplacul de Barcău, dos. nr. 1168, f. 114-115.
20  Idem, Parohia reformată Urvind, dos. nr. 1375, f. 60 v.-61 v.
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de peste an din punct de vedere al asigurării necesităţilor nutriţionale, circumscrisă 
„sudurii”; decese din aceiaşi cauză apar înregistrate şi în registrul parohiei reformate 
din Abrămuţ21 şi Aleşd (19 decese din totalul de 41)22. Cazuri de moarte având ca şi 
cauză vărsatul apar şi în ceilalţi ani de manifestare ai foametei: în cadrul parohiei 
reformate din Telechiu pentru anul 1815 sunt înregistrate 5 decese dintr-un total de 
1723; în parohia reformată din Olosig (Marghita) 16 dintr-un total de 2724 etc. Puseele 
de mortalitate din aceşti doi ani rezultate din coroborarea efectelor devastatoare 
ale foametei şi variolei explică strădaniile menite a stopa consecinţele acestor două 
flagele, combaterea celei din urmă fiind susţinută în acest interval de nu mai puţin 
de 4 circulare din cele ce stau la baza investigaţiei noastre, lor alăturându-li-se altele, 
precum cea identificată în Registrul parohiei ortodoxe din Calea Mare25 sau cea trimisă 
de Congregaţia comitatului Bihor Consistoriului din Oradea la data de 10 august 
1816 prin care se ordona „ca oltuirea versatului de vaca spre impedecarea varsatului 
firesc prin preoţi şi dascăli(i) besericilor se se facă”26. În acest context trebuie plasată 
şi publicarea în urbea orădeană a lucrării lui Michel Hazuka, Sermo de variolis humanis 
et utilitate vaccinae occasione inchoata insitiones generalis habitus (1815)27.

În pofida augmentării preocupărilor având ca scop stoparea răspândirii bolii 
aceasta a continuat să-şi manifeste virulenţa şi în intervalul ce a urmat Marii Foamete, 
în cadrul parohiei reformate din Oradea, de pildă, în anul 1819 provocând un număr 
de 95 de decese dintr-un total de 16928 în cea mai mare majoritate a cazurilor copii 
sub 5 ani. Registrul amintitei parohii înregistrează o nouă explozie de mortalitate 
având aceiaşi cauză şi pentru anul 1823 când au fost consemnate un total de 104 
decese29. Impactul demic al epidemiei din acest an este confirmat şi de registrul 
parohiei reformate din Oradea care consemnează pentru acest moment 49 decese 
datorate vărsatului30 şi poate fi intuit în cazul parohiei ortodoxe din Oradea-Velenţa 
unde numărul de decese înregistrate este superior celorlalte din intervalul 1805-
1827 cu excepţia anilor 1816 şi 181731. Nici deceniul al IV-lea nu a fost scutit de rate 

21  Idem, Parohia reformată din Abrămuţ, dos. nr. 10, f. 35.
22  Idem, Parohia reformată din Aleşd, dos. nr. 34, f. 54-61.
23  Idem, Parohia reformată din Telechiu, dos. nr. 1279, f. 38-39.
24  Idem, Parohia reformată din Olosig (Marghita), dos. nr. 666, f. 68.
25  ,,În Cale Mare am trimis porunca în 14 zile (ale lui) octombrie cum că şi nu să îngroape 

o(a)menii la beserică ce şi să facă temetău afară din sat şi pruncii cari nu au făcut dă vărsat 
să(-)i ducă la doftori să(-)i oltuiască şi ai vesti norodului în beserică. Octombrie, 14 zile 1815” 
(Idem, Parohia ortodoxă din Calea Mare, dos. nr. 215 a, f. 27).

26  Idem, Fond Episcopia Greco-Catolică de Oradea (în continuare: F.E.G.C.O.), Parohii greco-
catolice, Girişul de Criş, dos. nr. 2, f. 92.

27 Valeriu L. Bologa, Iosif Ursan, Histoire de la variolisation et de la vaccination dans les pays habités 
par les roumains, în Archeion, XI, Roma, 1929, p. 37.

28  A.N.-D. J.Bh., F.C.R.S.C., Parohia reformată din Oradea, dos. nr. 819, f. 43-47.
29  Ibidem, f. 57-62.
30  Idem, Parohia reformată din Oradea, dos. nr. 730, f. 65-68 v.
31  Idem, Parohia ortodoxă din Oradea-Velenţa, dos. nr. 845, f. 16-50.
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crescute ale mortalităţii datorate variolei, prezenţa lor fiind consemnată mai cu 
seamă în 183432.

Preocupările generale de combatere a variolei confirmate de documente precum 
cele supuse discuţiei în rândurile de faţă trebuiesc încadrate în cadrul mai larg al 
politicii populaţioniste urmărite de autorităţile habsburgice în Transilvania încă de 
la intrarea acestei provincii în stăpânirea Imperiului. Acoperind un apreciabil număr 
de problematici acestea şi-au lărgit cu începere mai cu seamă din a doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea şi mai mult sfera de interes, insistând îndeosebi pe ideea 
întocmirii unei evidenţe cât mai stricte a populaţiei şi din cadrul acesteia a numărului 
de contribuabili direcţi, pe dezvoltarea agriculturii prin adoptarea unor metode mai 
eficiente de prelucrare a pământului şi a unor plante noi, pe eficientizarea industriei, 
mineritului, ameliorarea regimului nutriţional etc. Prin ponderea numerică frecventă, 
combaterea epidemiilor s-a situat în cadrul acestei politici pe un loc de frunte, pierderile 
de populaţie datorate lor şi bulversarea vieţii social-economice ce le însoţea aproape 
întotdeauna nemulţumind profund factorii decizionali din conducerea Imperiului 
Habsburgic. Strădaniile acestora de a eficientiza la maxim măsurile luate în diferite 
momente îşi găsesc confirmarea, între altele, în creşterea numărului de ordonanţe, 
circulare şi tipărituri publicate în română, latină, maghiară şi germană şi de implicarea 
în difuzarea mesajului acestora în rândul populaţiei a dascălilor şi preoţilor. Slabul lor 
impact de la început trebuie pus pe seama conservatorismului unei lumi de departe 
majoritar rurale, puţin dispusă să se deschidă noului sau oricărei inovaţii considerată 
prea radicală şi imposibil încă de supus unei verificări. În lupta cu tradiţionalismul 
acesteia şi cu străduinţa de impunere a obligativităţii vaccinării copiilor s-a încercat 
o întreagă gamă de măsuri dintre cele mai diverse, de la cele blânde şi cu caracter 
recomandativ până la cele ameninţătoare din rândul cărora, alături evident de altele, 
s-a detaşat cea referitoare la neoficierea slujbei religioase de înmormântare a copilului 
nevaccinat şi decedat din cauza variolei33. Înhumarea fără ca în prealabil să se oficieze 
şi să se facă toate cele necesare „odihnirii trupului şi sufletului” era percepută în acea 
perioadă ca una din cele mai mari nenorociri, ce îl putea arunca pe răposat definitiv în 
chinurile iadului. „Păstorii sufletelor” erau prin urmare îndemnaţi prin circulara din 
4 mai 1812 (Anexa I) să-i convingă pe credincioşi că „moartea care din firescul iulat 
adeseori urmează” putea fi „înconjurată” prin vaccinare, trebuind prin urmare „să 
se silească şi precum cu fiinţa sa aşa şi cu alte moraliceşti şi religionalnice din legea 
creştinească/sfaturi poporului încredinţarea întru această oculaţie să-i arate” în plus 
fiindu-le trasată şi sarcina de a „trimeate câteva exemplare tipărite a cuvântării de 
îndemnare ” şi altor preoţi ca „între popor să se împartă”.

O implicare consistentă în combaterea flagelului va avea episcopul greco-catolic 
de Oradea, Samuil Vulcan. Reprezentant de prim rang al Iluminismului românesc, 
înaltul prelat a făcut din preocuparea de diminuare a impactului epidemiologic o 

32  Idem, Parohia reformată din Oradea, dos. nr. 819, f. 95-101; Idem, Parohia greco-catolică 
din Oradea, dos. nr. 842, f. 144-151.

33  Nicolae Stoica de Haţeg, op. cit., p. 202.
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constantă a activităţii sale, lupta împotriva vărsatului fiind îndeaproape secondată în 
cazul lui de cea contra bolilor apărute cu prilejul Marii Foamete dintre anii 1813-1817 
prilej cu care a decis chiar ridicarea postului Paştelui34 şi a holerei. Pentru o mai bună 
evidenţă a populaţiei nevaccinate şi a celei care nu contractase încă boala la începutul 
anului 1815, a impus preoţilor aflaţi în subordinea sa întocmirea unor tabele în care 
să „se scrie toţi teneri feciori şi fetele quarii sunt de 15 ani mai jos si inche nu s-au 
ultuit, nice au făcut de versatul firesc” pe care „in temp de o lună se mi le trimită la 
Orade” (Anexele III şi IV). Calificând boala drept „stricătoare şi omorâtoare” Samuil 
Vulcan caracteriza vaccinul ca un „dar de la Dumnedeu” recomandându-i prin urmare 
aplicarea şi încurajând repetarea lui în caz că prima vaccinare nu ar fi fost eficientă 
(...şi de nu s-a prinde trebue a doao oară se si ultuiască”). Recomandările din cadrul 
acestei circulare au fost completate de altele cuprinse într-un nou document emis în 
vara aceluiaşi an în care accentul cădea în principal pe rolul preoţilor care „nu numai 
din ambon” ci cu toate ocaziile aveau datoria de a-i convinge pe părinţi de necesitatea 
aplicării vaccinului la copii (Anexa V). În pofida strădaniilor, rezultatele nu au fost cele 
dorite, episcopul orădean văzându-se nevoit chiar şi la o distanţă de peste un deceniu 
de la acest moment să ceară preoţilor „qua (...) în santele cuventari cotră poporu pre 
aquesta tare şi il dogenesca si si-l sternească spre întrebuinţiarea şi folosirea altuirii 
versatului” (Anexa VI), „fiindu de mare folosu qua oltuirea versatului de vacă in ţera 
quatu de tare si se laţeasca şi reutatea versatului omeniloru aşia de stricăcioasă şi se 
împedice după putinţia şi se se şteargă” (Anexa VII). Într-un alt loc acesta informa „Qua 
folositoarea altuire a bubatului de vacă in poporu mai cu bună urmare si se laţească 
din voia şi porunca Preinaltului Imperatu s-a tipăritu in tote limbele poporelor quare 
se află in aquesta monarchie scedule dogenitore spre înplinirea questei detorie” (Anexa 
IX). Acelaşi mesaj îl întâlnim şi în textul unei însemnări de pe un Triodion aparţinând 
parohiei ortodoxe din Valea Crişului în cuprinsul căruia se preciza că preoţii „când vor 
boteza prunci la tot părintele sau la nănaşul acelui botezat să-i deie o ţidulă (...) în care 
(...) va scrie doftorul atunci când va altoi vărsatul. Pentru aceea părinţii sau nănaşii celui 
botezat ţidula acea va fi îndatorat foarte tare sub mare pază a o ţinea până va altoi cel 
botezat”35. Cu începere din deceniul IV practica eliberării unor certificate de vaccinare 
va lua amploare, unul din cele mai vechi publicate până acum datând din 183336. Lipsa 
acestuia, precum şi neefectuarea vaccinării putea atrage după sine mai multe consecinţe, 
mergând până la neprimirea copiilor la cursurile şcolare37.

34  Ioan Ciorba, Marea Foamete…, p. 175; A.N.-D. J.Bh., F.E.G.C.O., Parohii greco-catolice, 
Şuncuiuşul de Beiuş, dos. nr. 1, f. 1; Idem, Girişul de Criş, dos. nr. 2, f. 92.

35  Titus L. Roşu, Însemnări şi inscripţii bihorene, vol. I-II, Oradea, 1999, p. 245. De altfel, începând 
cu primele decenii ale secolului ai XIX-lea registrele de stare civilă au început să înregistreze 
numărul copiilor vaccinaţi şi a celor care încă nu au beneficiat de acest avantaj (Criatian 
Apati, Ioan Ciorba, Însemnări de pe registrele de stare civilă ale parohiilor ortodoxe din Bihor 
(sfărşitul secolului al XVIII-lea - 1848), în Cele Trei Crişuri, nr. 7-8, Oradea, 2006, p. 26-28). 

36  Vasile Vărădean, Un certificat de vaccinare de acum un veac, în Revista Institutului Social Banat-
Crişana. Buletin istoric, XII, Timişoara, 1943, p. 443-448.

37  Nic. Togan, Documente istorice, în Transilvania, XXXI, Sibiu, 1900, p. 120.
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Fără îndoială, aşadar, variola a reprezentat una din cele mai grave nenorociri 
ce s-a abătut asupra spaţiului bihorean în primele decenii ale secolului al XIX-lea. 
Lupta împotriva ei prin generalizarea vaccinului antivariolic a constituit o prioritate 
a politicii populaţioniste a epocii, găsindu-şi o crudă justificare în pierderile masive 
de populaţie, precum şi în convulsiile provocate la nivelul vieţii economice, sociale 
şi a sensibilităţilor. 

ANEXE38

I
Cinstite D(o)m(nu)le Prese Konsistornialnice şi Protoprezbiter

Înălţatul ţiitoriu de loc Sfat crăesc unguresc prin milostivul său intimat de supt datumul 
30 noemvre anu(l) (1)813 şi nr. 28769 a tot preamilostiveaşte arătându-mi cumcă a sa 
Preasfinţie Kesaro-Krăiască şi Apostolicească Mărire neîncetat portând grĳă despre acelea 
care fericirea credincioşilor săi supuşi şi de ţinerea vieţii aceloraş din minton ce atunci a 
tot preamilostiveşte a porunci s-au milostivit ca spre lăţirea cunoscutei şi care aşa însă în 
toate moştenitoarele provincii austriceşti introdusă iaste a oculaţiei altuitului de bubat 
planul şi pentru Ţeara Ungurească să se vestească şi aceea însă arătându-i cum că după ce 
acel plan s-au lucrat şi prin cel mai inalt loc s-au aproceluit şi întărit la toate jurisdicţiile/
stăpânirile supt ziua de astăzi, fiind de acolo trimis şi pentru ţinerea prescris, pentru ca 
şi poporul/norodul a bunului acestui invent dreapta conoştinţă să aibă şi hasna carea 
neamului omenesc agoniseaşte să vadă a tot preaîndurat îmi preaporunceşte ca pe toţi 
păstorii sufletelor spre aceea să-i îndrepte precum eu barem de doao ori trecute an prin 
cuvântarea Dumnezească oculaţia poporului să i-o comendăluiască la toate întâmplările 
şi însă moartea care din firescul iulat adeseori urmează arătându-i şi sfătuindu-l cumcă 
acelea toate prin oculaţie se pot înconjura spre aceasta să-l îndeamne pre lângă oculaţie 
care în tot anul de doao ori se va primi de faţă a fi să se silească şi precum cu fiinţa sa aşa 
şi cu alte moraliceşti şi religionalnice din legea creştinească/sfaturi poporului încredinţarea 
întru aceasta oculaţie să-i arate. Mai pre urmă cu prilejul botezării cănd inimile pruncilor 
aşa încă cătră alea mai tare sunt aplecate şi mai mare grĳă pentru ţinerea nou născutului 
(...)39 a fi cuviincioasă despre oculaţie îndreptare păruncilor să deae întru altele deanpreună 
şi trimeate câteva exemplare tipărite a cuvântării de îndemnare pentru ca acelea prin 
păstoriu(l) sufletelor între popor ca se împartă. Aşadar vei avea C. Dmta. a curentălui 
la toţi preoţii, protoprezbiterii raturilor din Districtul Oreazii Mari ca eu pe poporeanii 
spre darea fiilor lor a se oltui a(-)i îndemna şi în tot fealul şi modul, dându-le de doao 

38  Deoarece documentele de faţă provin din fonduri arhivistice şi secvenţe temporale diverse, 
am preferat ca în reproducerea lor intervenţia noastră să fie minimală, ea traducându-se 
faptic mai ales prin introducerea cratimelor şi prin înlocuirea majusculelor cu litere mici în 
cazul substantivelor comune (ex: Numele-numele, Poporul-poporul, Tierii-tierii, Jurisdicţiile-
jurisdicţiile etc.). Astfel se explică întâlnirea unor cuvinte în forme diferite (ex: altuit-oltuit-
ultuit, şi-si, quare-care etc.).

39  Text rupt.
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ori preste an cuviinţare despre folosinţele oculaţiei şi oltuitului de varsat şi ceatindu-le şi 
coprinderea exemplarelor lui dinspre adăosatele aci cătră aceal a(-)i sfătui precum cu plida 
fiinţei sale de faţă când se va lucra acelea, aşa şi cu de-a cumintele îndemnări cătră părinţi 
cand aduc acel pre careva nou născut al său a se boteza. Întru altele preaporuncindu-le 
acoperământul lui D(u)mnezeu rămas.

4 mai 1812.         Voitoru de bine  
       Semnătura: indescifrabil
A.N.-D.J.Bh., Fond Episcopia Ortodoxă Oradea, dos. nr. 7, f. 57.

II
Pre cinstite in Christos frate!

Din adăugatul in copie Intimat in anul trecut eşit şi aquum luat (...) şi făcută despre 
plinire lui ordinatie, Frăţia ta mai pe larg o vei intelliege. Inse si de impărtăsascie qua 
sel publicăluiti preoţilor prin districturi si dupe tenurul lui aquum si in tot annul de 
doao ori cu raţie la inimă pătrunzătoarese se aretaţi si se adeveriti poporului folosul 
inoculatii vărsatului şi involuitele aice si in tipar scoalelor exemplare se le citiţi in 
Biserici si cu cei ce stiu ceti se le imperteşiţi. Dat la Orade in Episcopeaska nostra 
residentie în 21 mai 1814. Episcop Samuil.

A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., Parohii greco-catolice, Auşeu, dos. nr. 1, f. 34.

III
Prea cinstite in Christos frate!

Cinstita varmeghie intru urmarea inaltelor porunci au orenduit a Deputăţiei de 
Doctori şi de Chirurgi quari se poarte de grige de ultuirea varsatului de vaca in prunci 
quari inche nu s-au ultuit, nice au avut varsatul firesc.

Inse vădind deputatie acesta qumque oameni nu e quum voesc a arăta prunci se se 
ultuiasce, au facut relatie la cinstita varmeghie pre cum che pone se vor conservalui 
teneri quari trebuie oltuiţi nu pote să fie mie quum mergere inante in lucrul acesta, 
deci ne-au cercat laudata varmegie qua se poruncim preoţilor de subt jurisdicţia 
nostra se indemne in poporele seale pre toţi prunci cei de ultuit, adechu quari nu au 
fost varsati sau ultuiti.

Pentru acea iti corenteluim Fratiei tale qua dupe aice alăturata tabella in districtuli 
se faceti a se scrie toti teneri feciori si fetele quarii sunt de 15 ani mai jos si inche nu 
s-au ultuit, nice au făcut de versatul firesc si facutele tabella in temp de o luna se mi 
le trimită la Orade. 

Lange aceasta orenduim qua si Fratia ta si ceilalti preoti a acestuiasi eparhii 
prodicaluind se invingeti poporul despre folosul ultuirii varsatului de vaca si despre 
stricaciunea ce o pricinuieste varsatul firesc si se aretati că dar dela Dumnedeu este 
aflarea acestei mislociri asupra boalei de verastu quare atatu stricare au pricinuit si 
primesce intre cei ne ultuiti si tare cu bagare de samă au si de acea parenti chari nu 
voru se lecuiesc pruncii sei cu acest liacu.

Si cha se nu remane in nime indoiala despre lucrarea acestei mĳlociri veti spune 
omenilor quumche ultuirea este numai impotriva versatului celui mai mare stricătoriu 
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şi omorâtoriu si quare in lipsă se se prindă si de nu s-a prinde trebue a doao oară se 
si ultuiască, iară in quatiu despre varsatul cel mic San Zappor, acestui nu mai trebuie 
nice acesta, dache se tienu in caldura nu este stricatoriu.

Afară de aceea nici ceva să vă fie quumche de aquum inainte in conscriptia se va 
pone si acea rubrică in chare se vor insemna tineri quare trebuie ultuiti, quarele nu 
mai trebuie.

Beius, la 27 februarie 1815. Episcop Samuil Vulcan.
A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., Parohii greco-catolice, Auşeu, dos. nr. 1, f. 35 v.-36.

 
IV

Prea înălţatul împăratul prin al său slujitor de loc ţiitor stătător!
Această prea înaltă şi prea milostivă poruncă împărătească ni se dă ca pre părinţii 

pruncilor să(-i) sfătuim ca ei pre pruncii săi carii încă n(-)au făcut de vărsat să(-)i 
ducă, fiindcă despre acest foarte de folos lucru, iarăşi dă iznov au venit de la înaltele 
locuri rânduială ca norodului în beserică mai de multe ori să o cetim şi aducând 
înainte nenumărate primejdii carii să tâmplă pruncilor din vărsatul firei. Pre toţi 
să(-)i sfătuim şi să(-)i îndemnăm ca ei pre pruncii săi la doftorii rânduiţi spre treaba 
aceia să(-)i ducă să(-)i oltuiască cu vărsat de vacă spre aceea (...) prin carii toate acele 
primejdii să pot încunjura. Iară noi să însemnăm la fiesce om cu numele câţi prunci 
sau fete să află dela 15 ani în jos cari încă n(-)au zăcut dă vărsat (şi) nu le sănt oltuiţi şi 
acea însemnare cât mai de grabă deplin făcându-o la D(-)mul protopresbiterul Orăzii 
Mari nesmintit să o ducem.

Iunie, 27 dă zile 1815   Ioan Popovici, parohu din Cale Mare 
A.N.-D. J.Bh., F.C.R.S.C., Parohia ortodoxă din Calea Mare, dos. nr. 215 a, f. 24 

v.

V
Littere Circulares Curatis per Diocesium sub 22 Iulii 1815 publicatie

Catra acele quare la 27 februarie anul curetoriu in rendul ultuirei varsatului 
de vaca am vestit, mai adauge aice in Parie impartesitul Intimat de la pre Inaltul 
Consilium Locumtenenţial în 13 dile ale luni(i) trecute iunie, sub numerul 17141 eşit, 
qua prequm din venita în misloc Preînalta Resoluţie Craiasca pe longe orenduiala 
despre introducerea ultuirea de varsat de vaca aice în tiera la 30 noemvrie (1)813 sub 
numerul 28 769 publicăluită tote jurisdicţiile ţierii pentru sporirea întru acest lucru cu 
nomele pre Inalţatiului Imperat am luat datorie de a portare de grige, asia şi mie mi 
se comiteluesce se îndreptescu preoţii diocesului acestuia, qua nu numai din ambon, 
ce şi în împreună vorbile de ales poporul la tot prielegii de folosul ultuirei varsatului 
de vacă, precum şi despre acea se capatita lui aşea quum che parentii sunt detori în 
cunoscintie se traiasca cu acesta mislocire si se si apere prunci cu dinsa împotriva 
groasnicului varsat firescu.

Luare orenduiala şi noi Fraţiei Tale pentru publicatia şi împlinire a aci...40.

40  Text rupt.
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A Eparchieti iti facem cunoscută. Dat în Orade în Episcopesca Residenţie la 22 
Iulie 1815.

A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., dos. nr. 15, f. 5. 

VI
Iubite în Christos Frate!

Înaltul Consilium prin Intimatul său din 4 iulie a. c. Nru. 17 180 poruncesce qua 
pastori(i) sufletesci în santele cuventari cotră poporu pre aquesta tare şi îl dogenesca 
şi si-l sternească spre întrebuinţiarea şi folosirea altuirii versatului. Despre quare lucru 
în ante cu un anu clerului şi poporului eparchiei nostre mai pre largu amu fost scrisu 
trămiţendu tipărita însciinţiare şi îndemnare spre folosirea altuirii bubatului. Lui 
totuşi în urmarea prelăudatului intimatu de nouu indetorimu pre pastorii sufletesci 
a Eparchiei Nostre, qua precum se cade şi se poftesce se plinească aquesta detorie 
aşa.

Videndu cum che unii preoţi înqueerile şi respunsurile şi alte insciinţări a sale 
mai multe deschilinite lucruri mestecă şi tota hârtia o împle de unde aquea confusie 
urmeasă cumche scurta cuprindere a lucrurilor îndorsatele şi alte însemnări a cancelarii 
n-au locu deasupra cu aquesta ocasie şi aquea de novu poruncimu preoţilor eparchiei 
nostre: qua despre ori quarii lucru osebita scrisore şi facăşi aquea aşia se o întocmească 
qua laturea albă (să fie) afară de ţidulă. 

Datu în Oradea Mare, în Episcopeasca nostra residenţie, în 5 dile, Septemvrie. 
Anul 1826. 

       Episcop Samuil m. p.
A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., Parohii greco-catolice, Girişu de Criş, dos. nr. 9, f. 28-

28 v. 

VII
Iubite în Christos Frate!

Fiindu de mare folosu qua oltuirea versatului de vacă în ţera quatu de tare si se 
laţeasca şi reutatea versatului omeniloru aşia de stricăcioasă şi se împedice după 
putinţia şi se se şteargă, Înaltul Consilium prin Intimatul din 9 octomvrie a anului 
trecutu 1827 nru. 26401 la noi de curendu îndreptatu şi pentru norma şi spre scrierea în 
protocoalele besericii loru aqui alăturatu ne îndetoresce de novu şi aducem aminte şi 
şi încredinţiamu păstorilor sufletesci qua de mai susu disa oltuirea versatului de vacă 
şi grigească pre părinţii sufletesci să le grigi încredinţiaţi şi în concii şi la alte ocasii, 
mai adese ori preste anu mai alesu primavera şi vera, şi deschilinitu atunci quându 
versatul firescu se şi arată, părintesce şi se dogenească pre pruncii săi la tempul său 
spre oltuirea întrenşii (a) versatului de vacă a-i dare şi cercaţi fiind de (folosul) oltuirii 
versatului de vacă se nu se îndoescă a ducere pruncii săi quei oltuiţi spre a luare dela 
denşii materie de oltuitu fiind che aquesta luare a materii chiaru nu e stricăcioasă qui 
anche întraquelu modu folositoru, che se cunosce de au fost cu bună urmare oltuirea 
lucru sciutu fiind cumche numai buba quea adevărată a versatului pote da bună 
materie spre oltuire şi face asemine adevărata bubă de versatu.
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Datu în Episcopeasca nostra Residentie, în Orade Mare, 9 iunie, 1828. Episcopu(l) 
Samuil

A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., Parohii greco-catolice, Văşad, dos., nr. 1, f. 3 v.-4.

VIII
Iubite în Christos Frate!

Unu esemplaru a opului sistematicu despre administraţia altuirei versatului da 
vacă din pre înalta poruncă Imperatesca datu la lumină şi pre lângă Intimatul Înaltului 
Consilium din 3 fevruarie a. c. nru. 2697 spre împărţirea întră preoţi cu cuviincioasa 
întrebuinţare cu aqueea indetorire trămisă ca păstorii sufletesci şi se îndemne a 
severşire aquele porunci quare în lucrul altuirii versatului de vacă de denşii se ţienu, 
fiindu che fiesce quarui preotu a se dare nu se ajungu pre lângă aquea renduela aqui 
se închide, qua Frăţia Ta se grigesci la toţi preoţii din aquea Protopopie pentru cetirea, 
facerea estractului, însemnarea quelor de însemnatu şi împlinirea quelor de împlinitu 
a se circulare. După aquea, în archivul protopopescu spre folosirea şi aquum în ante 
şi-l puni în catalogul cărţiloru şi altor lucruri, quare se ţienu de Protopopie şi-l scrii 
şi la următorii se remână, era quandu unu preotu ar voi anche a se mai folosire cu 
densul pre lângă rever să-l şi indetorire preste scurtu alintare quare îndărăptu să să 
dee. În urma prelăudatului Intimatu pre toţi preoţii eparchiei nostre de nouu şi trimisu 
indetorindu qua aquele porunci quare spre lăţirea altuirei bubatului de denşii se ţinu 
dela noi anche mai de multe ori s-au publicatu şi în paragraful 35 a aquestui opu pre 
scurtu se cuprindu cu tota strădania şi le înplineasca. 

Datu in Episcopesca nostra Residentie  in Oradea Mare, 28 augustu 1829.
        Episcop Samuil
A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., Parohii greco-catolice, Girişu de Criş, dos. nr. 9, f. 33-34.
A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., Parohii greco-catolice, Văşad, dos., nr. 1, f. 8-8 v.

IX
Iubite in Christos Frate!

Qua folositorea altuire a bubatului de vacă in poporu mai cu bună urmare si se 
laţescă din voia si porunca Preinaltului Imperatu s-a tipăritu in tote limbele poporelor 
quare se află in aquesta monarchie schedule dogenitore spre inplinirea questei detorie 
si spre lângă Intimatul Inaltului Consilium din 15 feveruarie a. c. nru. 4718 in limba 
românescă şi rusescă cu cuviinciosa indreptare ni s-au tramisu şi noue spre impertirea 
la pastorii sufletesci (ai) aquestei eparchii.

Aqueste schedule dogenitore in exemplarele aqui inchise Frăţiei Tale qua si le 
impertesci intră pastorii sufletesci aquelui districtu se trimitu cu aquea indetorire 
cotră preoţii eparchiei nostre indreptata: qua dopo intelegerea paragraphului 39 a 
Cartei despre altuirea bubatului de vaca pre lângă Intimatul Inaltului Consilium din 3 
fevruarie 1829 nru. 2697 dela noi in 28 augustu aquelui anu trămisa, păstorii sufletesci, 
cu ocasia botesului, părinţiloru quelui botesatu cu dogenă spre inplinirea questei 
detorii si o dee. Quare schedula, părinţii, qua tot de facie si aibă aquea indetorire o 
voru grigi, era chyrurgu sei quine va altui pruncul, dopo que se va areta a fire făcută 
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altuirea, cu bună urmare qua unu testimonium o va subscrie. De sene intelegendu-
se aquea cumche locurile quele albe lasate in serii schedule cu numele botesatului şi 
insemnarea tempului quandu s-a facut se va implea. De cumva numerul schedulelor 
in ore quare parochie preste anu nu s-ar ajunge, facendu-se insciintiare se vor mai 
trămite (...). 

Datu in Episcopesca nostra Residentie in Orade Mare, in 18 Iunie (1)831. 
        Episcop Samuil.
A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., Parohii greco-catolice, Girişu de Criş, dos. nr. 9, f. 39 

v.-40.
A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., Parohii greco-catolice, Văşad, dos. nr. 1, f. 17-17 v.
A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., Parohii greco-catolice, Nojorid, dos. nr. 1, f. 3 v.-4.
A.N.-D.J.Bh., F.E.G.C.O., Parohii greco-catolice, Galoşpetreu, dos. nr. 2, 

f. 2-2 v.




