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Judecat în mai multe procese, între 1889-1892, la Satu Mare și Debrețin, închis la 
Seghedin, dr. Vasile Lucaciu își câștigă repede admirația intelectualității transilvăne-
ne.1 În această perioadă i se prefi gurează aura de martir, pe care nu o va pierde nicio-
dată. Încercarea cea mare pentru Lucaciu va surveni însă la procesul Memorandului,2 
judecat la Cluj în zilele de 7-25 mai 1894, și urmat de condamnări cu ani de închisoare, 
pentru memorandiști. Cea mai grea pedeapsă, constând din 5 ani de temniță grea, i-a 
revenit Leului de la Șișești. Faima lui Lucaciu era acum la apogeu, numele său fi ind 
cunoscut nu doar la București – de unde a primit în câteva rânduri ajutoare bănești, 

1 Blaga Mihoc, „Memorandistul exemplar”, Revista Familia, nr. 1, ianuarie 2005, [online] htt p://
arhiva.revistafamilia.ro/2005/1-2005/historia.htm, accesat în 14 ianuarie 2016.

2 Traducerea din limba maghiară a transcrierii notelor stenografi ce „privitoare la dezbate-
rea fi nală a procesului Memorandului a fost publicată în două volume apărute la Editura 
Buletinului Justiției din Cluj: Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte și date, 
vol. I în anul 1933, iar vol. II în anul 1934. În volumul II, la pagina 5 afl ăm că este vorba 
de procesul verbal detaliat al dezbaterilor, cuprinzând în întregime declarațiile, pledoariile 
persoanelor, care au avut rol ofi cial la dezbatere, „însă privitor la cuvântările acuzaților, și 
pledoariile avocaților – ținute în mare parte românește, transcrierea notelor stenografi ce nu 
formează oglinda lor fi delă, ci numai aproximativ asemănătoare, fi indcă stenografi i ofi ciali 
au stenografi at numai traducerile translatorilor, expuse de aceștia oral, făcute după pledoa-
riile românești ale acuzaților, și apărătorilor, traduceri nu o dată contestate și combătute de 
aceștia în ședință”. Pentru recenzia primului volum, vezi: Aurel A. Mureșianu, Documentele 
procesului Memorandului, extras din revista Țara Bârsei, anul V, nr. 6, noiembrie-decembrie, 
Brașov: Tipografi a „Unirea”, 1933, pp. 487-495.
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uneori chiar din partea regelui Carol I – ci și dincolo de granițele țării. Articole de 
presă, mitinguri, telegrame trimise liderilor politici ardeleni au creat o stare de spirit 
deosebit de favorabilă în rândul opiniei europene.3 În presa italiană, belgiană, fran-
ceză, engleză, elvețiană, olandeză, nord-americană, rusă, au fost publicate un număr 
de aproximativ 500 de articole cu privire la istoria și cultura poporului român.4 „The 
Standard” din 7 mai 1894 atrăgea atenția întregii Europe despre condiția precară a 
elementului românesc.5 Prestigiosul ziar franțuzesc „Le Matin”, relatând despre pro-
cesul memorandiștilor de la Cluj, în numărul din 10 mai 1894, îl consideră pe Lucaciu 
fruntașul mișcării românilor.6 Promptitudinea cu care presa străină, de primă mărime, 
scria despre părintele Lucaciu ne demonstrează peste timp că era considerat liderul de 
facto al mișcării de eliberare a popoarelor din Austro-Ungaria. Ziarele din România 
au publicat un impresionant număr de articole, preluate apoi de marile cotidiene din 
Europa.7 Procesul memorandiștilor a fost subiect de prima pagină și al cotidianelor de 
la Budapesta. Patru ziare din capitală și-au trimis corespondenți la Cluj, „Budapesti 
Hírlap”, „Pesti Hírlap”, „Pesti Napló” și „Pester Lloyd”.8 Noi am extras spre analiză 

3 Toader Nicoară, „Acțiunea și procesul Memorandului. Ecouri interne și internaționale”, 
în volumul colectiv Memorandul 1892-1894. Ideologie și acțiune politică românească, autori 
Pompiliu Teodor, Liviu Maior, Nicolae Bocșan, Șerban Polverjan, Doru Radosav și Toader 
Nicoară, București: Editura Progresul Românesc, ediția a II-a, 1994, p. 109. 

4 „Transilvania, Bucovina, Basarabia, românii din dreapta Dunării și românii din „Lumea 
Nouă (1878-1918)”, în Istoria Românilor, vol. VII, tom II, ediția a doua revizuită și adăugită, 
București: Editura Enciclopedică, 2015, p. 551.

5 „Este ceva vreme de când maghiarii își concentrează atenția asupra românilor din regatul 
lor, aceștia fi ind diferiți de celelalte naționalități nu numai prin superioritate numerică ci și 
prin inteligență și economie. Eforturile lor de a maghiariza 3 milioane de români s-au lovit, 
așa cum era de așteptat, de o opoziție puternică mai ales în Transilvania, unde elementul 
este strâns și compact. O lege electorală specială a fost adoptată, sau mai precis un articol de 
lege mai vechi a fost reînnoit, ce a avut ca efect privarea românilor de a fi  reprezentați. Apoi 
au urmat numeroase acte de tiranie. Ziarele au fost desfi ințate fără niciun avertisment. Dr. 
Lucaciu, unul dintre liderii Partidului Național Român din Transilvania a fost condamnat 
la un an de închisoare, unde a fost barbar pedepsit, astfel încât aproape că era să rămână 
fără vedere. Chiar dacă a fost judecat pentru fărădelege politică, a trebuit să stea la grămadă 
cu criminalii.” „The Roumanians in Hungary” [„Românii din Ungaria”], The Standard, luni, 
7 mai 1894, p. 2, [online] htt ps://newspaperarchive.com/uk/, accesat în data de 31 ianuarie 
2016.

6 „Le proces des roumains” [„Procesul românilor”], Le Matin, 10 mai 1894, p. 2, [online] htt p://
gallica.bnf.fr, accesat în data 19 noiembrie 2015.

7 „Transilvania, Bucovina, Basarabia, românii din dreapta Dunării și românii din „Lumea 
Nouă (1878-1918)”, în Istoria Românilor, vol. VII, tom II, ediția a doua revizuită și adăugită, 
București: Editura Enciclopedică, 2015, p. 551. Pentru reacția opiniei publice internaționale 
vezi: George Moroianu, „Luptele de emancipare ale românilor din Ardeal în lumină euro-
peană”, extras din Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul, 1918-1928, vol. III, București, 
1929.

8 Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte și date, vol. II, Editura Buletinului 
Justiției din Cluj, 1934, p. 326.



173

articole din „Budapesti Hírlap” și „Pesti Napló”. Procesul memorandiștilor a început 
la Cluj pe data de 7 mai 1894 și s-a desfășurat în sala Redutei,9 în aceeași clădire unde 
dieta Ardealului a votat unirea cu Ungaria.10

În urma scoaterii din cauză a membrilor Comitetului Central al Partidului Național 
Român care nu participaseră la ședința din 25-26 martie 1892, precum și a lui Eugen 
Brote și Aurel C. Popovici, refugiați la București, au rămas 20 de inculpați. În articolul 
de fond „A memorándum - pör”, „Procesul Memorandului”, publicat în „Budapesti 
Hírlap”, în 6 mai 1894 acuzații din procesul dezbătut la Cluj sunt asociați cu „Liga” 
care, printr-o politică de agitare continuă, și-a adunat „în ultimii 18 ani o mulțime de 
adepți”, iar prin autoritatea creată a avut curajul să se compare și să se opună gu-
vernului național, transformându-se într-un comitet național fără autorizație guver-
namentală și impunându-se asupra adepților ilegal printr-o „putere statală secretă”. 
Această „Ligă” a ridicat „poporul valah” împotriva legilor și autorităților maghiare, 
folosindu-se de orice mijloace pentru perturbarea ordinii de drept, iar comitetul „în-
treține în societate un sistem extins de informare și de spionaj, menține legături cu toți 
dușmanii ideii statalității maghiare în țară și peste hotare”. Autorul articolului este 
optimist cu privire la rezultatul procesului: „nu suntem îngrijorați că puterea statală ar 
ieși învinsă nici în fața juraților nici în fața opiniei publice europene care se va forma în 
urma caracterului public al procesului. Din acest punct de vedere putem aștepta liniș-
tiți rezultatul”. Ziaristul consideră că guvernul maghiar trebuia demult să se strădu-
iască să atragă poporul de partea lui, să-i izoleze pe instigatori și să „pedepsească cu 
o severitate draconică uneltirile acestora, și anume nu doar pe tărâmul presei, ci și pe 
cel al politicii bisericești, economice și de creditare.” Articolul din „Budapesti Hírlap” 
se încheie într-o manieră moralizatoare pentru guvernanți, care sunt sfătuiți să-și des-
chidă ochii, și să se înarmeze cu idei bune de administrare și să fi e capabili să apere 
integritatea țării nu doar cu forța, ci să asigure pe viitor atașamentul față de stat.11

În afară de membrii Comitetului Național Român, Guvernul maghiar i-a trimis în 
judecată pentru ră spâ ndirea Memorandului și pe câțiva fruntași româ ni. Denunțul 
procurorului general din Cluj Vita Sándor a fost făcut la 13 Mai 1893, cu numărul 
2416/1893. Erau acuzați: 1. Dr. loan Rațiu, avocat în Sibiu; 2. Gheorghe Pop de Băsești, 
moșier în Băsești; 3. Eugen Brote, gazetar din Sibiu; 4. Dr. Vasile Lucaciu, preot în 
Șișești; 5. Dimitrie Comșa, profesor Sibiu; 6. Dr. Daniil P. Barcianu, profesor în Sibiu; 
7. Septimiu Albini, gazetar în Sibiu; 8. Nicolae Cristea, asesor la Consistoriul din Sibiu; 

9 Toader Nicoară, op.cit., p. 70.
10 „Această fostă locație de legiferare s-a transformat de atunci într-una de distracție. Aici se țin 

frumoasele baluri clujene, și se organizează bazarul de crăciun și bazarele de fl ori”, „A me-
morándum - pör” [„Procesul Memorandului”], Pesti Napló, nr. 118, 29 aprilie, 1894, pp. 7-8, 
[online] htt ps://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/PestiNaplo/, accesat în data de 31 ianuarie 
2016.

11 „A memorándum - pör” [„Procesul Memorandului”], Budapesti Hírlap, nr. 125, 6 mai 1894, p. 
1, [online] htt ps://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/BudapestiHirlap/, accesat în data de 31 
ianuarie 2016.
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9. luliu Coroianu, avocat în Cluj; 10. Patriciu Barbu, avocat în Reghin; 11. Dr. Teodor 
Mihali, avocat în Dej; 12. Dănilă Lica, avocat în Bistrița; 13. Dr. Gavril Tripon, avo-
cat în Bistrița, 14. Aurel Suciu, avocat în Arad; 13. Mihail Veliciu, avocat în Chișinău,
16. Dr. I. T. Mera, medic Șiria; 17. Gavril Lazăr de Purcăreți, protopop în Carei;
18. Vasile Ignat, avocat în Beiuș ; 19. Rubin Patiția, avocat în Alba-Iulia; 20. Dr. Aurel 
C. Popovici, medic în Graz, Austria; 21. Vasile Rațiu, vicar în Făgăraș; 22. Gherasim 
Domide, preot în Rodna veche. Dintre membrii Comitetului avocații 23. Gavril Man 
din Bistrița și 24. Ludovic Ciato din Blaj erau deja morți. Acuzația a mai fost formu-
lată și împotriva următorilor: 25. Nicolae Roman, funcționar de bancă în Bistrița; 26. 
Ioan Muntean, funcționar de bancă în Hațeg; 27. Dionisie Roman, candidat de avo-
cat în Mediaș, 28. Ioan Duma, preot în Să cel; 29. Romul Crainic, protopop în Dobra. 
Negăsindu-i vinovați, procurorul general i-a scos de sub acuzare pe protopopul 
Gavril Lazar de Purcăreți, pe medicul Dr. Terențiu luliu Mera și pe avocatul Vasile 
Ignat. Restul au fost citați la dezbaterea principală  la Cluj, pentru ziua de 7 mai 1894. 
Dezbaterile s-au ținut zilnic, fără întrerupere, până în 25 mai, când s-a pronunțat sen-
tința.12

Ziua I, dezbaterea din 7 mai 1894

Președintele Szentkereszty Zigmond începe procedura dimineața la orele 8 și ju-
mătate. Anunță acuzații și pe apărătorii lor, în ordinea următoare: Dr. Ioan Rațiu, 
apărător dr. Amos Frâncu; Gheorghe Popp de Băsești, apărător dr. Aurel Isac; Dr. 
Vasile Lucaciu, apărător dr. Milos Stefanovits; Dumitru Comșa, apărător dr. Aurel 
Mureșeanu; Dr. Dănilă P. Barcianu, apărător Matei Dula; Septimiu Albini, apărător 
dr. Ștefan Pop; Nicolae Cristea, apărător Iofi v Crișan; Iuliu Coroianu, apărător dr. 
Augustin Bunea; Patriciu Barbu, apărător dr. Emil Gavrilla; dr. Gavrilă Tripon, apă-
rător Mihail Veliciu, apărător dr. Ștefan Petroviciu; Rubin Patiția, apărător dr. Ștefan 
Fainor; Vasile Rațiu, apărător Francisc Hosszu Longin; Gherasim Domide, apărător 
dr. Silviu Moldovan; Nicolae Roman, apărător dr. Alexandru Hosszu; Ioan Munteanu, 
apărător Simion Damianu; Dionisie Roman, apărător dr. Gheorghe Ilea; Ioan Duma, 
apărător Coriolan Brediceanu. A mai fost citat și Romul Crainic, el a înaintat însă un 
certifi cat medical conform căruia suferea de o boală de plămâni, motiv pentru care se 
afl a la băi, și nu s-a putut prezenta la dezbatere. Între timp s-a prezentat și acuzatul Dr. 
Teodor Mihali, anunțându-și apărător pe Dr. Petru Truția. Jurații în număr de 36 au fost 
prezentați după pauză: Dr. Werner Rezsö, Dr. Békésy Károly, Baronul Feilitsch Artur, 
Dr. Ovári Kelemen, Dalmai Geza, Dr. Bogdán Péter, Contele Teleky Lászlo, Hary Béla, 
Ladits Nándor, Molnár Iozsef, Dr. Szentkirályi Ákos, Dr. Gergely Samuel, Dr. Koch 
Antal, Dr. Pisztorz Mor, Macskássi Pál, Dr. Csiky Viktor, Balogh Károly, Dr. Nagy 

12 „Procesul Memorandului. Scurtă apreciere cu prilejul împlinirii celor 40 de ani de la jude-
carea lui (Material pentru conferință poporală)”, Transilvania, anul 65, nr. 3, mai-iunie, 1934, 
pp. 156-157, [online] htt p://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/transilvania/1934/
BCUCLUJ_FP_279996_1934_065_003.pdf, accesat în data de 31 ianuarie 2016.
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Mor, Korbuly Iozsef, Gajzágo Mano, Dr. Vályi Gábor, Tanács Iozsef, Boros György, Dr. 
Gergely Albert, Merza Lajos, Dr. Grosz Gusztáv, Ludassi Samuel, Hadházy Sándor, 
Nagy Kálmán, Széky Miklos, Domokos Antal, Dr. Rohonczy Lajos, Dr. Gergely Albert, 
Csiszár Gyula, Dr Andránszky Lásylo, Andrássvszky Ede.13 În apărarea acuzaților au 
fost angajați cei mai de seamă avocați, trei dintre ei, Milos Stefanovitz , Matei Dula și 
Ștefan Fainor erau slovaci, iar Emil Gavrilla era sârb. Prezența lor sublinia solidarita-
tea politică a naționalităților din monarhia austro-ungară.14 În prima zi a procesului 
dr. Vasile Lucaciu vorbește românește despre incapacitatea translatorului și declară 
că, principial, recuză întreaga Curte cu jurați: „Nu am excepții de ordin personal con-
tra juraților, am însă altele și anume întemeiate pe considerații politice”.15

Ziua a doua, 8 mai 1894

După audierea lui Ioan Rațiu și Gheorghe Pop de Băsești, Vasile Lucaciu a fost 
al treilea. La întrebarea unde s-a născut, acuzatul răspunde că nu acceptă intervenția 
translatorului, pentru că translatorul nu cunoaște limba. „Când trebue să lupt pentru 
țară, mă duc să lupt cu pieptul meu, și nu cu al translatorului; când trebue să plătesc 
darea, o plătesc din buzunarul meu propriu și nu dintr-al translatorului. Nu sunt eu 
pentru funcționari, ci funcționarul este pentru mine. Nu iau contactul cu ajutorul trans-
latorului”. Președintele îi amintește că este dator să răspundă prin translator și insistă 
ca acuzatul să răspundă la întrebare. Dr. Lucaciu insistă ca președintele să-i adreseze 
întrebarea în limba română. Cedând presiunii președintelui, acuzatul Lucaciu răspun-
de în cele din urmă la întrebările generale: este născut în Apa, are 42 de ani, este preot 
greco-catolic, are domiciliul în Șișești, nu ar avere, nu a fost pedepsit, iar la situația 
familială declară că este căsătorit cu 4 copii. Întrebat de președinte ce vârstă au copiii, 
Lucaciu protestează: „Ce vă privește asta aici? unul de atâți, altul de atâți. Protestez 
contra acestei întrebări”.16 „Budapesti Hírlap”, în numărul din 9 mai 1894, relatează pe 
larg „Cea de-a doua zi”, numindu-l pe Lucaciu „trădătorul din Șișești”. Intrarea incul-
paților s-a făcut fără niciun fel de demonstrații. Ședința trebuia să înceapă la ora nouă, 
însă a fost întreruptă chiar la început. Conform înțelegerii, apărătorii au prezentat noi 
și noi obiecții, cu scopul să tragă de timp până la infi nit. Completul a vrut să-l audieze 
primul pe Ion Rațiu. „Distinsul bărbat” și apărătorul lui au pretins ca inculpații să fi e 
audiați în limba lor maternă și să-i răspundă președintelui în limba maternă. După 
ce s-a retras, pentru consfătuiri, completul a stabilit că inculpații pot vorbi în limba 
lor maternă, însă cu președintele pot comunica doar prin traducător. „Trădătorul din 
Șișești. Lucaciu László a fost al treilea. Când președintele i-a rostit numele, el a sărit 
în sus, și a pretins vehement ca președintele să vorbească cu el în valahă. Trădătorul 
de țară zice că funcționarii sunt pentru el. El este aici acasă, în patria lui, și pretinde 

13 Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte și date, vol. II, Editura Buletinului 
Justiției din Cluj, 1934, pp. 5-6.

14 Toader Nicoară, op.cit., pp. 70-71.
15 Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte și date, vol. II, p. 10.
16 Ibidem, pp. 28, 29.
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ca președintele să comunice în mod direct cu el.”17 Începutul procesului este așadar 
furtunos, provocator din punctul de vedere al completului de judecată. Inculpații pre-
tind să vorbească în limba maternă și tot în aceeași limba să răspundă și președintele. 
Acuzaților li se permite să folosească limba maternă, însă cu președintele vorbesc doar 
prin intermediul traducătorului. Acest lucru va fi  speculat pe parcursul procesului, 
acuzând-se faptul că interpretul nu traducea corect. Autorul articolului remarcă sar-
castic că „procurorul nu și-a deschis gura deloc înainte de masă”. Nu s-a grăbit să-l 
ajute pe președinte, nici să ia apărarea juraților atacați. „Se vorbește că se gândește la 
scrierea unui roman cu trei volume”.18

Manifestări pe străzi. Vasile Lucaciu încearcă să se adreseze mulțimii, dar este îm-
piedicat. În pauză, inculpații au plecat împreună la masă la hanul Hungaria. Când au 
trecut prin centru, țăranii în jur de vreo două-trei de mii de persoane au început să 
ovaționeze lângă biserica veche. Centrul s-a umplut deodată și cu maghiari, care însă 
au privit indiferenți demonstrația. Când inculpații au ajuns în colțul Pieții Centrale și 
a străzii Podului, în dreptul farmaciei lui Páloczy, Lucaciu, urcând pe trotuarul mai 
înalt, a vrut să adreseze o cuvântare mulțimii adunate. Tineretul universitar a înce-
put să-l huiduie. În momentul respectiv au venit căpitanii Fay și Magyari însoțiți de 
polițiști cu baionete. Magyari l-a obligat pe Lucaciu să tacă. „Acesta a replicat cu vicle-
nie că el vrut doar să-l ovaționeze pe maiestatea sa”.19 Polițiștii au dispersat poporul, 
iar inculpații au fost escortați de poliție la hanul Hungaria. „Acum este clară intenția 
inculpaților. Ei vor cu orice preț să instige maghiarimea la tulburări, ca ei să poată 
trâmbița în lumea întreagă brutalitatea acestora și ca să poată spune că aici viața lor 
este în pericol. Altminteri este de neînțeles acel curaj cu care Lucaciu a vrut să țină o 
cuvântare ziua în amiaza mare între maghiari”.20 Autorul articolului este părtinitor, 
dar în același timp înțelege foarte bine intenția inculpaților, aceea de a crea cât mai 
multă agitație astfel încât procesul să aibă un ecou public. Vasile Lucaciu se dovedește 
un bun cunoscător al mentalului colectiv, este conștient că atâta vreme cât procesul 
trezește interesul opiniei publice internaționale, prin prezența ziariștilor străini, există 
o posibilitate mare de a face cunoscut întregii Europe esența procesului politic al me-
morandiștilor. Se observă, de asemenea, interesul special al presei față de persoana 
„inculpatului” dr. Vasile Lucaciu.

La dezbaterea de după masă nu s-a prezentat Vasile Lucaciu și Septimiu Albini. 
Procurorul general Vita solicită ca inculpații să fi e aduși. Până atunci s-a suspendat șe-
dința. „Albinii și Lucaciu au așteptat liniștiți lângă o bere violența brutală”. Căpitanul 
de poliție le-a înmânat ordinul președintelui tribunalului și i-a somat, să-l urmeze. 

17 „A memorándum-pör. Masodik nap” [„Procesul Memorandului. Ce-a de-a doua zi”, 
Budapesti Hírlap, nr. 128, 9 mai 1894, p. 6, [online] htt ps://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/
BudapestiHirlap/, accesat în data de 31 ianuarie 2016.

18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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Lucaciu și Albini, înconjurați de o grupare de 20-30 de oameni au plecat la ora patru 
după masa din han. Polițiștii au eliberat peste tot drumul și ei au ajuns nestingheriți 
în fața instanței. Dezbaterea s-a reluat. Președintele a anunțat că i-a cerut primarului 
printr-o adresă ca să aibă grijă de securitatea personală a inculpaților și a apărătorilor. 
Stefanovits cere escortă separată pentru Lucaciu. Președintele îi promite acest lucru. În 
general, apărătorii și-au împărțit bine rolurile. Fiecare înaintează, dorește, solicită câte 
ceva, unul s-a specializat în insulte, altul cultivă incidente și așa construiesc ei marele 
proces de scandal, care are menirea de a ne mătura din partea de est a Europei. La ora 
șase fără un sfert, președintele a închis ședința. Inculpații au părăsit sala. Lucaciu a 
plecat acompaniat de adjunctul procurorului general Jeszenszky Sándor și de locote-
nentul de poliție Fáy Ábrahám, și de polițiști „care au curățat piața și străzile, de parcă 
ar fi  fost escortat cel puțin regele. Lucaciu a mers în pace până la restaurant”.21 Autorul 
articolului își concentrează atenția în continuare asupra dr. Vasile Lucaciu, văzut ca 
adevăratul lider al grupului de acuzați.  Articolul din „Budapesti Hírlap” se încheie 
cu dezvăluirea unui secret: „Astăzi am afl at de ce fac valahii o obstrucție adevărată 
la dezbateri. Ei speră că guvernul va pica în urma votului negativ al camerei supe-
rioare, după care imediat vine un guvern reacționar, care va sista imediat procesul 
Memorandului. Și atunci inculpații vor merge acasă în glorie, iar maghiarii vor fi  dis-
truși.”22 Jurnalistul comentează evenimentul pro domo, depășind astfel rolul de martor 
imparțial, obiectiv. Prezentăm în continuare două din textele găsite și traduse de noi 
din ziarele maghiare „Budapesti Hírlap” și „Pesti Napló”.

„Budapesti Hírlap”, numărul 180 din 11 mai 1894 publică imaginea de pe prima 
pagină a ziarului „Golgota”, apărut la București cu ocazia procesului Memorandului.23 

„Golgota”, organ al durerii poporului român, scria: „Nu putem să nu ne permitem 
să arătăm cititorilor noștri imaginea de pe prima pagină a ziarului care se autointitu-
lează „Golgota”, și care a fost publicat la București de către liga valahă cu ocazia pro-
cesului Memorandului. Cum vedeți, cinci români nevinovați sunt răstigniți pe cinci 
cruci, iar cinci maghiari îi biciuiesc sau fac altceva cu ei. Ieri, noi am publicat câte ceva 
din textul ziarului respectiv, și extragem și azi câteva rânduri pentru degustare, iată: 
«Răstigniți-i! Provocarea dușmănoasă a maghiarimii este preludiul unei catastrofe ori-
bile! Acum o mie de ani, ungurii, acești barbari întruchipați din deșerturile Asiei, care 
și acum sunt la fel cum au fost ei la început în rolul lor de cotropitori, au fondat cu sân-
ge și tiranie o țară, care a devenit locul de refugiu al tuturor grozăviilor, ticăloșiilor și 
al suferințelor. Țara dominată de unguri este astăzi patria strigătelor de durere și a chi-

21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 La 24 aprilie 1894 apare la București „Golgota”, în număr unic, ca „organ al durerii poporu-

lui român”. I se interzice difuzarea în Transilvania pentru că publicația este solidară cu me-
morandiștii ardeleni. Marian Petcu, Istoria jurnalismului din România în date: enciclopedie cro-
nologică, [online] htt ps://books.google.ro/books/about/Istoria_jurnalismului_din_Romania, 
accesat în data de 31 ianuarie 2016.
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8  BUDAPESTI HÍRLAP. (ISO. az.) 1804. május 11.

O R G A N  A L  D U R E R Il P O P O R U LU ! R O M A N

Budapest, május 10.
Nem tagadhatjuk meg magunktól, hogy olvasóinknak be ne mutassuk annak az újságnak a cimképót, mely Golgotá-nak nevezi m agát 

s az oláh liga által a memorándum-pör alkalmára adódott ki Bukarestben. Tetszik látni, hogy öt ártatlan oláh függ öt keresztfán s öt m agyar 
ki ostorozza, ki egyebet tesz vele. Az illet  lap szövegéb l már tegnap is közöltünk egyet-mást, ma is kiveszünk bel le néhány kóstoló 
sort, ime:

Feszítsétek föl! . . .
A magyarság ellenséges kihívása el játéka egy borzasztó katasztrófának!
Ezer évvel ezel tt a magyar, Ázsia sivatagjainak bels  és megtestesült barbára, ki ma is olyan, mint kezdetben vad hódító szerepében, vérrel és 

zsarnoksággal egy országot alapított, mely minden szörnyetegnek és gaznak a menedékhelye lett.
A régi id kbeli h sök fiainak hazáját a magyarok a kínzások és szenvedések tanyájává alakították át.
A magyarok uralma alatt álló mostani ország a jajkiáltások és kínok hazája.
A Judeabeli farizeus hiénák módjára támadt a magyar farizeizmus s az ö Kolozsvárjukból, a b nök és féktelenségek citadellájából emelkedik föl a 

románság Golgotája.
Vers is van ebben a lipótmezei újságban, de ad vocem farizeus : Ezek a gazfickók Magyarországról Írják e dolgot Oláhországban, a 

hol az elsanyargatott, kifosztott, nyomorult föld népe szinte állandó zendülésben, majdnem évröl-évre megújuló zendülésben van az országot 
kormányzó bojárok ellen. Nincs Európában elnyomottabb, sanyargatottabb nép, m int az oláhországi paraszt. S ezek urai akarják boldoggá 
tenni a mi o láhainkat! a z  a cimkép azonban szép és tanulságos. Megteszik benne Rátziu urat középen Krisztusnak, de az oláhországi 
viszonyok szerint úgy látszik egy Krisztusra négy lator akad. Még a zsidókból is csak kett  került ki in ill  tempore. Oláh testvéreink úgy 
látszik jól el vannak látva. De meglátszik az újságaikon is.

Egy másik újságból a Lupta-hól vesszük ki a következ  tudni v a ló t:
„Erdély most már készen áll minden küzdelemre. Erdély befejezte készül dését. Csak egy jeladás, csak egy szikra kell és a régi forradalom 

kitörhet. Az 1848-iki vér nem ontatott hiába, életre felébredt a régi erény, a h söknek utódai is h sök lesznek.“
Ezt aláírjuk. Erdély készen van. Csak tessék, kedves Lupta-kollega, beljebb kerülni. A többi majd elválik itt. H a aztán innen a 

többi h sökkel még egyszer haza talál, oda a kerítés mögé, a honnan most oly vitézül trombitál, akkor el is mondhatja, hogy mit látott. De 
fájdalom, nem merjük reméleni, hogy — szerencsénk legyen.

A memorándum-pör.
(Negyedik nap.)

— K i k ü l d ö t t  t u d ó s í t ó n k t ó l .  —

A mai tárgyalás igen rövid volt. Az elnök 
iparkodott erélyes lenni, de a véd k már kiismerték 
s habozás nélkül kijátszottál! ellene legnagyobb 
fegyverüket, a sztrájkot. Szóval tisztán hatásra dol 
goznak s ebben  ket senki sem tudja megakadá 
lyozni. Az ügyésznek semmi nyoma. Kíváncsian 
nézi a dolgokat, mint ha ö is publikum volna.

Jékclfálmsy ma ide érkezett s információkat 
gy jtött Hild altábornagynál, Gyarmatiig alispánnál, 
Albach polgármesternél, Beák Pál f kapitánynál, 
Feilitsch Arthur bárónál s Földvárig csend rezredes 
nél a felöl, hogy mi történt Kolozsvárit s mi van 
készül ben.

I/ukácsiu ma nyilatkozatot tett közzé, melyben 
tagadja, hogy királysértést követett volna el. En 
nek ellenében két tanú jelentkezett, kik hallották, 
hogy a hazaáruló azt mondta:

— Le a királylyal, éljen a császár!
Az oláhok közt nagy az öröm a polgári há 

zasság leszavazása miatt. Azt mondják, hogy most 
már a pörnek is vége lesz.

Részletes tudósításunk a következ :
A tárgyalás  szi Kornél budapesti gyorsíró 

megesketósével kezd dött. Nyomban ezután a véd k 
a tegnapi határozat megokolására kezdtek újabb 
megjegyzéseket tenni.

Az elnök kijelenti, hogy   eddig a védelem 
mel szemben a legmesszebb men  engedékenység 
gel és elnézéssel volt. Tekintve a vádlottak és 
véd k m veltségét és állását, ezt azért tette, mert 
remélte, hogy az ügy tisztázására használják, de

tapasztalta, hogy a tárgyalást huzzák-halasztjdk. Jöv re 
ezt nem t ri és ilyen tendenciák nyilvánulását a bí 
róság iránti tiszteletlenségnek nézi.

Coroianu el bb románul, azután ama megoko- 
lással, hogy a tolmács rossz, magyarul kezd be 
szélni. Az összes véd k és vádlottak csatlakoznak 
a megokolás ellen tett megjegyzéshez.

Brcdctianu véd  az elnök kijelentését igazság 
talannak mondja.

Az elnök: Ezért önt a törvényszék 50 forintra 
Ítéli. Ez ellen orvoslás nincs.

Bredciianu: Semmiséget fogok jelenteni, van 
orvoslás.

Az elnök: E  másodszori makacssága miatt a 
törvényszék önt újból 100 frta ítéli.

A véd k az elnök kijelentése ellen semmisé 
get jelentenek. Ezután felolvasták a vádlevelet.

A vádlevél felolvasása után az elnök konsta 
tálja, hogy húsz vádlott van jelen.

llatiu kéri, hogy a vádlevelet románul tolmá 
csolják.

Vita f ügyész: Ha a vádlottak ama része, 
mely nem tud magyarul, kivánja, úgy ezt nem
ellenzi.

A vádlottak valamennyien kérik a vádlevél 
nek román nyelven való felolvasását.

A törvényszék ezt megtagadja.
A véd k vitát akarnak kezdeni, de az elnök 

kijelenti, hogy joguk van semmiségi panaszt beje 
lenteni, de a megokolás fölösleges, meri ezt Írásban 
megtehetik.

Stefanovits sért nek találja az elnök ama nyi 
latkozatát, hogy a véd k húzzák a tárgyalást, 
Bredetianu véd  megbüntetése pedig megfélemlítés. 
Ha ez az intézkedés nem korrigáltatik, ö az összes 
véd k nevében kijelenti, hogy leteszik a véd i tisztet,

még az esetben is, ha a vádlottak ezt nem 
akarnák.

Az elnök: A törvényszék e tárgyban nem hoz 
újabb határozatot.

Slcfanovils ekkor kijelenti, hogy az összes véd k 
leteszik tisztöket és azt nem fogadják el még az 
esetben sem, ha vádlottak kívánnák.

Erre az összes véd k fölkelnek és kivonulnak.
Az elnök konstatálja, hogy a véd k kivonul 

tak és felolvastatja a sajtórendtartás idevonatkozó 
részét. Konstatálja, hogy annak szüksége nem fo 
rog fenn, hogy a törvényszék hivatalból véd t ne 
vezzen. Felszólítja a vádlottakat, nyilatkozzanak, 
hogy óhajtják-e a tárgyalás elhalasztását.

Batiu néhány percnyi szünetet kér, hogy a 
kritikus pillanatban együtt tanácskozhassanak. Az 
elnök félórai szünetet ad, kijelentvén, hogy Ro 
mán, ki államfogoly, szabadon tanácskozhatik a vád 
lottakkal.

Szünet után Ratiu vádlott társai nevében 
kéri az elnököt, hogy tanácskozásuk szempontjából 
a tárgyalást holnap reggelig függeszszék fel. Az elnök 
a kérést teljesiti.

*
A véd k és vádlottak ma egész délután ta 

nácskoztak követend  magatartásuk fölött, de nem 
tudtak megegyezésre jutni. Stefanovits, Ratiu vé 
d je, holnap el akar utazni. Az értekezleten ezt 
mondta: „Ne segítsék ki a törvényszéket eme hí 
nárból, hanem hagyják; hadd határozzon, a mit 
akar.“ Ezt a tanácsot azonban nem fogadták el.

A kolozsvári oláh diákok és az ott összegy lt 
pópák elhatározták, hogy küldöttség utján kérnek 
segedelmet a császártól „a magyar államhatalom 
túlkapásai ellen.“ A küldöttség tagjai, három oláh 
paraszt, a mai vonattal utazott el Kolozsvárról 
Becsbe.

Cinci memorandiști sunt răstigniți și chinuiți.24

al suferințelor. Țara dominată de unguri este astăzi patria strigătelor de durere și a chi-
nurilor. Fariseismul unguresc atacă acum la Cluj, așa cum au făcut și hienele de farisei 
din Iudeea, iar acum, în citadela păcatelor și patimilor se ridică „Golgota românimii”. 
În acest ziar din Lipótmező sunt și versuri, de farisei. Oameni de nimic scriu aceste 
lucruri despre Ungaria în Valahia, unde poporul asuprit de la țară, jefuit și mizerabil, 
se răscoală aproape an de an împotriva boierilor care guvernează țara respectivă. În 
Europa nu există vreun popor mai asuprit și mai chinuit ca țăranul valah. Și stăpânii 
acestora vor să-i facă fericiți pe valahii noștri! Acea imagine este în schimb frumoasă 
și chiar cu învățăminte. Domnul Rațiu este pus la mijloc ca și Hristos, însă se pare 

24 Al doilea din stânga pare să fi e dr. Vasile Lucaciu. Budapesti Hírlap, nr. 180, 11 mai 1894, p. 
8, [online] htt ps://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/BudapestiHirlap/, accesat în data de 31 
ianuarie 2016.
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că după realitățile din Valahia, unui Hristos îi revin patru tâlhari. Chiar dintre evrei 
s-au găsit numai doi in illo tempore. Frații noștri valahi au destui, cum se pare. Asta 
se observă și din ziarele lor. Dintr-un alt ziar, Lupta, preluăm următoarele lucruri de 
reținut: «Acum Transilvania este pregătită pentru orice luptă. Transilvania și-a termi-
nat pregătirile. Mai este nevoie de un semn, de o scânteie, și revoluția cea veche poate 
izbucni din nou. Nu s-a vărsat degeaba sângele din 1848, virtutea cea veche s-a trezit 
din nou, și urmașii eroilor vor fi  și ei eroi».De acord. Transilvania este gata. Numai să 
veniți mai în interior, stimate coleg de la Lupta. Restul rămâne de văzut aici. Și dacă 
mai puteți ajunge acasă împreună cu ceilalți eroi acolo dincolo de gardul de după care 
trâmbițați așa de vitejește, atunci veți putea spune ce ați văzut aici. Însă, spre durerea 
noastră, nu putem spera să avem acest noroc”.25 „Procesul Memorandului. (Cea de-a 
patra zi). De la trimisul nostru. Dezbaterea de azi a fost una foarte scurtă. Președintele 
s-a străduit să fi e autoritar, însă apărătorii cunoscându-l deja bine au făcut uz fără șo-
văială de arma lor cea mai mare, cea a grevei. Deci, ei lucrează sub infl uențe și nimeni 
nu-i poate împiedica. Procurorul parcă nici nu există. Se uită curios, de parcă ar face 
parte din public. Azi a sosit aici Jékelfalussy, și a adunat informații de la general-lo-
cotenentul Hild, viceșpanul Gyarmathy, primarul Albach, căpitanul șef Deák Pál, de 
la baronul Feiltsch Artur și colonelul de jandarmerie Földessy în legătură cu cele în-
tâmplate la Cluj și în legătură cu cele care se mai pot întâmpla. Lucaciu a dat astăzi o 
declarație în care neagă că ar fi  comis o insultă față de rege. Contrar acestei declarații, 
s-au prezentat doi martori care au auzit că trădătorul de țară a spus: Jos regele, trăiască 
împăratul! Este o mare bucurie printre valahi din cauza votului negativ în legătură cu 
căsătoria civilă. Ei spun că acum și procesul va lua sfârșit. Relatarea noastră în deta-
liu este următoarea: Ședința a început cu depunerea jurământului stenografului Őszi 
Kornél din Budapesta. După care apărătorii au început să ridice noi obiecții față de 
motivarea hotărârii de ieri. Președintele anunță că până acum el a manifestat cea mai 
mare toleranță și generozitate față de apărare. A făcut asta având în vedere nivelul de 
cultură și poziția inculpaților și apărătorilor, pentru că a sperat că ei se vor folosi de 
asta la clarifi carea cauzei, însă a constatat că se dorește tergiversarea procesului. El de-
clară că nu va mai tolera așa ceva în viitor, și va considera manifestările de acest gen ca 
fi ind o lipsă de respect față de instanță. Coroianu începe să vorbească în română, apoi 
în maghiară, cu motivația că traducătorul nu este bun. Toți inculpații și apărătorii se 
alătură obiecției față de motivarea hotărârii. Apărătorul Brediceanu consideră nedrept 
anunțul președintelui. Președintele: pentru această a doua încăpățânare, instanța vă 
amendează din nou cu 100 de forinți. Apărătorii solicită nulitate față de anunțul preșe-
dintelui. După asta s-a dat citire rechizitoriului. După citirea rechizitoriului, președin-
tele constată că sunt prezenți douăzeci de inculpați. Rațiu solicită ca rechizitoriul să fi e 
prezentat în română. Procurorul general Vita: dacă o parte a inculpaților care nu știe 

25 Budapesti Hírlap, nr. 180, 11 mai 1894, p. 8, [online] htt ps://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/
BudapestiHirlap/, accesat în data de 31 ianuarie 2016. 
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maghiară, dorește asta, el nu se opune. Toți inculpații solicită citirea rechizitoriului în 
limba română. Instanța respinge solicitarea. Apărătorii vor să se dezbată chestiunea, 
însă președintele anunță că ei au dreptul să solicite nulitatea, însă motivarea nu are 
rost, pentru că ei o pot înainta în scris. Stefanovits consideră ofensatoare acea declara-
ție a președintelui că apărătorii ar trage de timp la proces. Iar amendarea apărătorului 
Brediceanu este o intimidare. Dacă această măsură nu se retrage, el anunță în numele 
tuturor apărătorilor, că ei vor renunța la calitatea lor de apărători, chiar și în cazul dacă 
inculpații nu ar dori acest lucru. Președintele: instanța nu mai adoptă o nouă hotărâre 
în această speță. În replică Stefanovits anunță că toți apărătorii renunța la această cali-
tate a lor și nu o mai acceptă nici în cazul în care inculpații ar dori asta. Toți apărătorii 
se ridică și pleacă. Președintele constată plecarea apărătorilor și dă citire acelei părți a 
procedurii de presă în care se face refere la situația de față. El constată că nu se impu-
ne ca instanța să numească din ofi ciu apărători. Solicită inculpaților să anunțe dacă ei 
doresc amânarea dezbaterilor. Rațiu solicită o pauză de câteva minute ca ei să discute 
între ei. Președintele acordă o pauză de o jumătate de oră, anunțând că Roman, care 
este deținut, poate să discute liber cu ceilalți inculpați. După pauză, Rațiu anunță că 
în urma discuției, în numele inculpaților, solicită președintelui suspendarea dezbaterii 
până mâine dimineață. Președintele este de acord. Inculpații și apărătorii au discu-
tat toată după masa despre poziția lor de acum încolo, însă nu s-au putut înțelege. 
Stefanovits, apărătorul lui Rațiu vrea să plece mâine. 

Studenții valahi din Cluj și popii adunați acolo s-au hotărât ca printr-o delegație 
să ceară sprijinul împăratului „în fața exceselor puterii statale maghiare”. Membri de-
legației, trei țărani valahi, au plecat din Cluj cu trenul de azi la Viena. „Lucaciu către 
ministrul de interne. Dr. Lucaciu Vasile și Albini Septimiu, în numele inculpaților, au 
adresat ieri următoarea telegramă ministrului de interne: Domnului ministru de inter-
ne, Budapesta. Siguranța vieții noastre este pusă permanent în pericol de demonstrați-
ile de stradă. Aseară, doi dintre inculpați, Cristea și Duma, au suportat un atac josnic. 
Azi la ora unu, venind acasă de la proces, noi am fost ținta unor amenințări, strigăte, 
calomnieri și atacuri insultătoare brutale. Magyari, căpitanul jandarmeriei s-a com-
portat nedemn față de noi când s-a poziționat de partea atacatorilor. Poporul român 
pașnic, rudele noastre și prietenii noștri au fost insultați și bătuți de niște indivizi cu 
insigna „Asociația Carpatină”, așa că ei se simt profund lezați și provocați. Atragem 
atenția domnului ministru de interne asupra acestor stări periculoase și îl rugăm sa ia 
măsurile necesare pentru apărarea noastră. În numele tuturor inculpaților: Dr. Lucaciu 
Vasile și Albini Septimiu”.26

După patru zile, ecoul procesului de la Cluj s-a extins, dacă nu în întreaga Europă, 
cu siguranță în România și în întreg Imperiul Austro-Ungar. Interesul presei a fost 
maxim. Calitatea profesională a inculpaților, intelectuali rasați, majoritatea având o 
pregătire juridică, dar și prezența preoților în banca acuzaților, a avut darul de crea o 

26 Ibidem, p. 9.
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stare de spirit cu adevărat revoluționară. Țăranii, ținuți la curent cu mersul procesului 
de intelectualii români din întreaga Transilvanie, au fost printre primii care au reacțio-
nat. Procesul memorandiștilor a fost, fără îndoială, evenimentul care a trezit conștiința 
națională a tuturor naționalităților din Austro-Ungaria. Era de ordinul evidenței că 
populația din jurul Clujului avea o stare de spirit propice unei revolte. Așa se expli-
că de ce forțele de ordine au fost majorate. Pe de altă parte, inculpații, cu deosebire 
Vasile Lucaciu, cunoșteau starea de spirit a populației și se comportau ca atare. Presa 
maghiară avea dreptate când acuza inculpații că instigă la revoltă. După cum se vede 
din articolele de presă, prin tot ce a făcut, grupul memorandiștilor era conștient că sal-
varea lor poate veni numai cu condiția ca procesul să fi e cunoscut de întreaga Europă. 
Presa pro-guvernamentală a căzut în această cursă. Prin articolele lor evident subiecti-
ve, jurnaliștii principalelor ziare maghiare au făcut jocul inculpaților. 

Dincolo de confruntarea din sala de ședințe, populația românească a reacționat ca 
o forță unită, înțelegând că se afl ă într-un moment istoric de răscruce. „Manifestări 
valahe. Comitatul Alba de Jos, mai. Demonstrațiile mari planifi cate de valahi au din ce 
în ce mai multe aspecte de comedie, cu toate că organizatorii se străduiesc să le con-
fere un iz dramatic. Este de râs de exemplu telegrama domnilor Rațiu Ioan și Albini 
Septimius către șpanul șef al comitatului Alba de Jos, publicată în „Tribuna”, în care 
ei solicită o pedeapsă severă pentru un șef de post de jandarmi, pentru că «în timpul 
călătoriei inculpaților procesului Memorandului el a chinuit în mod inuman alegă-
torii năvăliți în număr mare la gara din Aiud». Astfel de telegrame sunt apoi publi-
cate cu litere foarte groase în Tribuna, ca toată lumea să vadă tirania insuportabilă 
a maghiarilor. În toată chestiunea aceasta adevărul este doar acela că plutonierul de 
jandarmi a făcut ordine în jurul trenului, însă el nu i-a putut lovi pe alegătorii valahi 
«năvăliți» acolo pentru că în gara din Aiud a așteptat un singur valah – după propriile 
cuvinte – pe regele valah, și nu pe eroii procesului memorandului, și nici acest domn 
singuratic care l-a așteptat pe rege serios de tot, nu a fost un alegător, ci un stagiar de 
câteva luni la judecătoria regală de plasă. O fi  fost o scenă comică la fel, când în gara 
de la Loamneș s-au adunat câțiva valahi sub conducerea preotului lor? În locul acesta 
fără importanță nu a fost prezent niciun jandarm, prin urmare, popa, simțindu-se în 
siguranță, a adresat o cuvântare excelentă către inculpați. Însă descurcărețul șef de lo-
comotivă a făcut un mare zgomot și a pornit atât de repede cu trenul, că fără îndoială, 
din cauza zgomotului, nimeni nu a auzit o bună parte a cuvântării distinsului popă, 
și el și-a putut adresa cealaltă parte a cuvântării doar către stâlpii gării pline de viță 
sălbatică, pentru că trenul a mers repede mai departe.

Populația din Alămor de la limita comitatului Sibiu a urcat, sub conducerea pre-
oților, cu drapele de biserică și cu cântece, pe vârful de la Alămor. Preoții au fost îm-
brăcați – așa cum se obișnuiește la înmormântări – în ținută bisericească neagră. Pe 
munte, poporul a căzut în genunchi, iar unul dintre preoți s-a rugat cu voce tare pen-
tru martirii inculpați. Bravii preoți au vrut de fapt să țină o adunare populară sub pre-
textul ceremoniei bisericești, însă autoritățile au afl at de această chestiune și prezența 
solgăbirăului principal și a jandarmeriei cu 16 persoane a făcut imposibilă realizarea 
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acestui plan. În rândul poporului a fost distribuit cu cea mai mare precauție un apel, 
tipărit probabil la București, pe o hârtie cu margini în culorile valahe. Acest apel a fost 
trimis de la Sibiu către preoții comunelor cu adresele scrise în maghiară. Apoi preoții 
l-au copiat și l-au distribuit. Apelul este adresat poporului valah și este editat în nume-
le tineretului valah. Conținutul lui constă în mare parte din niște fraze goale și necoap-
te. Ei se plâng pentru faptul că maghiarii tirani nu au permis ca memorandul lor să 
ajungă în fața tronului, și că din această cauză trebuia tipărit. Apoi, în cinci puncte, 
apelul stabilește ce solicită poporul. Ca în zilele procesului să se adune într-un număr 
cât mai mare la Cluj. Ca să desemneze niște delegați și să adune cheltuiala de călătorie 
pentru ei din donații publice. Să trimită adrese, telegrame de susținere etc. la adresa 
inculpaților (către avocatul Coroianu și în copie și către Tribuna). Ca preoții să țină în 
data de 7 mai rugăciuni publice pentru inculpați.

Să sărbătorească cu o amploare și mai mare ca de obicei ziua de 15 mai, care este 
aniversarea acelei adunări valahe de la Blaj la care ei au anulat supunerea față de legile 
țării. Apelul se termină în felul următor: La revedere la Cluj, în fața palatului justiți-
ei”.27 Vasile Lucaciu apreciază că înșiși judecătorii contribuie la promovarea cauzei ro-
mânilor. Atât inculpații cât și avocații dovedesc ca sunt foarte bine pregătiți din punct 
de vedere juridic. Procesul se desfășoară între adevărați maeștri ai dezbaterilor juridi-
ce. Așa cum notează „Pesti Napló”, inculpații recurg la „tertipuri” avocățești, pentru 
a prelungi procesul. Dincolo de probleme strict politice, se observă un adevărat dialog 
intelectual, pe procedură, între Curte și acuzați. Vasile Lucaciu apreciază că, prin op-
tuzitatea Curții, înșiși judecătorii contribuie la promovarea cauzei valahe. După con-
sumarea fazelor de procedură, se intră în chestiunea profundă, în esența procesului. 
Lucaciu pretinde că ei sunt reprezentanții unei naționalități și în această calitate sunt 
acuzați. Din acest moment s-a reușit politizarea procesului, inculpații rând pe rând de-
clarând că ei sunt reprezentanții alegătorilor români și în această calitate sunt chemați 
în judecată. Ion Rațiu și-a dovedit pregătirea juridică, iar Vasile Lucaiu a dat dovadă 
de un talent oratoric ieșit din comun. Comentariul jurnalistic merge atât de departe 
încât autorul recunoaște că într-un timp atât de scurt ar fi  fost imposibilă redactarea 
unei motivări atât de lungi. Acest lucru înseamnă recunoașterea caracterului politic al 
procesului, inculpații fi ind practic condamnați dinainte. Procesul a căpătat un caracter 
popular, stârnind un interes major în rândul populației. În cea de-a cincea zi a proce-
sului, scrie „Pesti Napló”, inculpații ajung la concluzia că întreg poporul va acționa 
pentru ei, dacă vor fi  condamnați. 

În rândurile următoare, reproducem în întregime textul din „Pesti Napló”, numă-
rul 131, apărut în data de 12 mai 1894. „Procesul Memorandului. De la trimisul „Pesti 
Napló”. Cluj, 11 mai. În dezbaterile procesului Memorandului, care stârnește atenția 
întregii țări de zile bune, azi a intervenit o întorsătură însemnată. Întrebarea era dacă 
apărătorii și inculpații își vor menține rezistența pasivă, sau își angajează apărători 

27 Ibidem.
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noi, cu scopul de a perturba mersul dezbaterilor, sau, dacă se poate, să-l facă chiar 
imposibil. Dacă ei își angajează apărători noi, vor începe din nou tertipurile și chi-
țibușăriile nefaste, lucru care va putea dura săptămâni întregi, iar dacă ei nu-și aleg 
apărători noi, atunci dezbaterea poate fi  terminată în câteva zile. Această întrebare s-a 
tranșat astăzi. Inculpații au făcut o încercare ca să bage bețe în roatele dezbaterii, însă 
în zadar. Rațiu a solicitat în numele tuturor inculpaților completului să amâne dezba-
terea pe o perioadă nedeterminată, având în vedere că apărătorii s-au retras, iar ei nu 
și-au angajat alți apărători. Tribunalul a respins solicitarea, cu motivarea că în cazuri 
de delict, nici instanța nu deleagă apărători, și având în vedere că printre inculpați 
sunt mai mulți avocați, ei înșiși se pot apăra cel mai bine. Inculpații au anunțat nulitate 
față de hotărârea completului, însă din întreg mersul dezbaterilor a devenit clar, că 
scandalurile de până acum au fost provocate, de fapt, de către apărători și nu de către 
inculpați. Inculpații, care la început au mai tras puțin de timp, mai târziu au fost de 
acord fără probleme cu continuarea dezbaterii. În sala de judecată din Cluj acesta a 
fost prima zi fără scandaluri; sala a devenit o locație serioasă a jurisprudenței, în care 
inculpații, abandonând comportamentul apărătorilor, au ținut cuvântări cât de cât la 
obiect. Despre dezbatere în sine facem următoarea relatare: Azi, un numeros public 
s-a grăbit să vină în sala Redutei pentru că dimineața s-a răspândit vestea că valahii 
renunță la apărare și vor solicita o nouă amânare, lucru care nu va fi  admis de către tri-
bunal. Lucaciu însuși a spus înaintea dezbaterii de azi, că tribunalul merită o petiție de 
mulțumire din partea valahilor, pentru că prin vigurozitatea lui excesivă a contribuit 
la promovarea cauzei valahe. La dezbaterea de dimineață președintele a anunțat că a 
venit un traducător din Debrecen, și de acum vor lucra doi în această calitate.

După ce, în urma împotrivirii procurorului general Vita, completul a respins acea 
solicitare a inculpaților ca dezbaterea să fi e amânată, s-a ridicat Coroianu și în numele 
tuturor inculpaților și-a prezentat poziția. Susține că ei reprezintă națiunea română, nu 
recunoaște competența juraților, pentru că o astfel de chestiune națională nu se poate 
tranșa în fața instanței. Se plânge din cauza că apărarea a fost îngrădită. Jurații sunt 
adversarii politici ai lor, deci ei nu pot formula o sentință nepărtinitoare. Străinătatea va 
considera o barbarie că ei sunt judecați de către adversarii politici. Solicită procurorului 
să-și retragă acuzarea pentru că altminteri aduce deservicii țării. După asta relatează 
pe larg istoricul investigației în procesul Memorandului și constată că ziarele valahe au 
publicat și au distribuit Memorandul mai repede decât comitetul executiv. Coroianu 
susține că după părerea lui nu este nimic în Memorandum ce ar fi  antistatal, și în sfârșit 
solicită prescrierea. După cuvântare, a luat cuvântul acuzatorul public Vita. A spus că 
jurații nu sunt prezenți aici în calitatea lor de maghiari, ci în calitate de judecători în-
tr-o chestiune care privește ordinea de drept a statului. Chiar dacă inculpații ar fi  fost 
maghiari, ei au comis o faptă demnă de o pedeapsă, și din cauza asta au ajuns ei aici, în 
fața instanței. Apoi demonstrează că solicitările de prescriere sunt nefondate. În sfârșit, 
el protestează față de faptul că inculpații se consideră reprezentanții poporului român. 
La noi, legea nu recunoaște calitatea de reprezentant al unei naționalități, în rest, în 
Memorandum ei se consideră doar reprezentanți ai alegătorilor români. Este absurd 
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acel enunț că întreaga naționalitate a fost chemată în judecată. Ca juriști, ei ar trebui să 
știe că numai persoanele pot fi  trase la răspundere. Președintele a suspendat ședința 
pe 20 de minute”.28 Din grupul de inculpați, pe parcursul procesului, se detașează Ion 
Rațiu și Vasile Lucaciu. Primul este un avocat de succes și se dovedește un bun cunos-
cător al jurisprudenței austro-ungare, iar al doilea este un orator de talent, un polemist 
înnăscut, care mânuiește sofi smele cu o dexteritate ieșită din comun. Avea însă de parte 
sa dreptatea. Și astfel își putea permite să fi e senin, împăcat cu soarta.Grupul urmează 
direcțiile imprimate de cei doi lideri, respectând pas cu pas etapele procesului, gândite 
ca o strategie politică pe termen lung. Nimeni nu face opinie separată. Întregul grup își 
asumă atât responsabilitățile cât și eventualele greșeli. Procesul memorandiștilor rămâ-
ne în esență, un model unic, demn de urmat într-o speță privind interesul național. Cu 
greu se vor găsi exemple în istorie în care cei condamnați să-și arate insatisfacția că au 
primit prea puțini ani de detenție, în raport cu restul grupului. Este dovada incontes-
tabilă că întregul lot al memorandiștilor era conștient că se afl ă în fața unui proces mai 
degrabă istoric decât politic. Se remarcă prezența femeilor în sala de judecată.

Rațiu și Lucaciu. Azi, abia i-ai putut recunoaște pe Rațiu și pe Lucaciu. Amândoi 
au ținut cuvântări mai lungi. Primul s-a referit la legi, al doilea a vorbit cu o frumoasă 
ornamentație oratorică, însă fără îndoială, la obiect. După pauză, Rațiu a luat cuvân-
tul. A vorbit despre procesul transformării partidului național și despre hotărârea în 
legătură cu redactarea Memorandului. Susține că Memorandul a fost redactat pe baza 
hotărârii întregului partid, și că doar el este responsabil pentru el, și nu comitetul exe-
cutiv. El însuși nu a participat la distribuire, pentru că a fost bolnav. El nu a făcut 
altceva, decât a dus un exemplar din Memorandum la Viena la domnitor și l-a depus 
la cabinetul său, pentru că nu a reușit să ajungă în fața domnitorului. Această faptă nu 
este incriminată, deci solicită retragerea acuzației. După Pop Gheorghe, care a anunțat 
că este solidar cu ceilalți inculpați, a vorbit Lucaciu. Mai ales acea parte a cuvântului 
său a stârnit mare interes, în care s-a referit la Partidul de Independență care, după 
el, a vrut la fel să desfi ințeze o instituție și totuși partidul respectiv nu este persecu-
tat. Și-a bazat argumentația pe faptul că inculpații reprezintă la fel un partid național, 
Partidul Național Român. La sfârșit, a solicitat retragerea acuzației. La cele două cu-
vântări, procurorul Vita a făcut imediat niște remarci. La cuvântarea lui Lucaciu a răs-
puns: comitetul executiv a comis o faptă pedepsibilă, pentru că el a redactat și a distri-
buit Memorandul. Că el a fost aprobat ulterior de întregul partid, este ceva irelevant. 
Nimeni nu poate scăpa de pedeapsă numai pentru că responsabilitatea este asumată 
și de către alții. El neagă faptul că națiunea română și Partidul Național ar fi  identi-
ce. Referitor la cele amintite în legătură cu Partidul de Independență, menționează că 
dacă și inculpații ar fi  luptat pe cale legală pentru schimbarea legii respective, el nu ar 
fi  avut motive pentru acuzare, însă inculpații au făcut atac la caracterul obligatoriu al 

28 Pesti Napló, nr. 131, 12 mai, 1894, [online] htt ps://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Pesti
Naplo/, accesat în data de 31 ianuarie 2016. 
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legii și au difuzat acest atac. Își menține acuzarea. Atitudinea de azi a procurorului ge-
neral a stârnit satisfacție în rândul maghiarilor. El a arătat într-un mod fără patimi, dar 
impunător, caracterul ilegal al faptei inculpaților. Dezbaterea de azi s-a terminat cu cu-
vântul procurorului. Atmosfera de după dezbatere a fost astăzi mult mai prietenoasă 
și mai pașnică ca până acum. Pe galeriile arhipline au stat doamne inteligente care au 
asistat la dezbatere cu fl ori în mână. Discursul lui Lucaciu le-a însufl ețit foarte mult, 
femeile valahe urmăresc în general cu un fel de interes fanatic dezbaterile. Interesul 
lor nu se poate compara cu cel al bărbaților. Dacă din lipsa de spațiu ele nu mai pot 
cumpăra bilete de intrare, se imploră plângând în fața președintelui pentru un bilet 
în sală. Azi, o femeie l-a implorat în genunchi pe președinte pentru un bilet la galerie. 
Orașul este liniștit de tot. Majoritatea țăranilor valahi s-a împrăștiat pentru că nu au 
primit de la corifei nopsamul stabilit. Și inculpații sunt mult mai liniștiți de când au 
scăpat de apărători. Ei știu că vor fi  condamnați, însă nu se consideră învinși prin asta. 
Liniștea lor constă în faptul că toți valahii îi susțin și sunt alături de ei. Eu am discutat 
cu mai mulți inculpați, și toți au spus aproape la unison următoarele: «Dacă noi vom 
fi  condamnați, întreg poporul va acționa pentru noi.» La dezbaterea de azi tocmai la 
speranța acesta s-a referit Lucaciu, când a spus că valahii vor înainta o petiție de mul-
țumire pentru acele multe nedreptăți care sunt comise împotriva lor de către tribunal, 
pentru că acestea le va da forțe noi valahilor în luptă. În rest, Lucaciu se comportă 
foarte amuzant și se străduiește să cucerească simpatia tuturor.

Inculpații nutresc mari speranțe pentru adunarea valahă din Blaj, la care vor par-
ticipa și apărătorii lor, care vor fi  ovaționați puternic. Instigatorii au vrut să adune 
acolo toată valahimea, inclusiv pe cei care au venit la proces, însă ei nu se vor duce 
la Blaj, pentru că atunci când au plecat nemulțumiți din Cluj, și-au certat apostolii 
pentru că au fost înșelați. Se vorbește că banii Ligii sunt pe terminate, cel puțin banii 
destinați procesului Memorandului, pentru că amenda de procedură i-a costat mult pe 
avocați. Se vede și pe inculpați că nu le-ar părea rău dacă dezbaterea ar lua sfârșit cât 
de repede. În timp ce instanța s-a retras pentru consfătuiri în chestiunea amânării, și 
inculpații s-au sfătuit îndelung între ei. Au discutat între ei că președintele i-ar fi  trimis 
telegramă ministrului justiției Szilágyi Dezső ca el să aprobe amânarea dezbaterilor 
și au crezut numai atunci că instanța a luat o hotărâre din proprie inițiativă, când au 
auzit motivarea îndelungată, dându-și seama că ar fi  fost imposibil redactarea unei 
motivări atât de lungi în acel timp scurt, astfel consfătuirea instanței nu a fost mai lun-
gă pentru simplul fapt că s-ar fi  așteptat răspunsul telegrafi c de la ministrul justiției. 
Toată intelectualitatea valahă prezentă aici, la prânz și seara, se afl ă în același restau-
rant cu ungurimea, și încap cu toții în cea mai mare pace unii lângă ceilalți. După toate 
probabilitățile, mâine va avea loc citirea Memorandului, urmează apoi procedura de 
dovedire, discursurile de acuzare și de apărare. În general se presupune că în patru 
zile, dezbaterea va lua sfârșit, iar marți, instanța ar putea pronunța sentința”.29

29 Ibidem.
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Chiar dacă presa prevestea fi nalul procesului după ziua a cincea, tribunalul a dat 
verdictul abia în 25 mai 1894. „Dr. Ioan Rațiu, Gheorghe Popp, Dr. Vasile Lucaciu, 
Demetriu Comșa, Dr. Daniil Barcianu, Nicolae Cristea, Iuliu Coroianu, Patriciu 
Barbu, Teodor Mihali, Aurel Suciu, Mihail Veliciu, Rubin Patiția, Gherasim Domide și 
Dionisie Roman sunt declarați și judecătorește vinovați de delictul de agitație prevă-
zut de art. 173 al cod. pen. ungar și comis prin presă în modul descris la art. 171 și de 
aceea în baza art. 173 al codului penal se condamnă: Dr. Ioan Rațiu, la 2 ani, Gheorghe 
Popp, la 1 an, Dr. Vasile Lucaciu, la 5 ani, Demetriu Comșa, la 3 ani, Dr. Daniil P. 
Barcianu, la 2 ani și 6 luni, Nicolae Cristea, la 8 luni, Iuliu Coroianu, la 2 ani și 8 luni, 
Patriciu Barbu, la 2 luni, Teodor Mihályi, la 2 ani și 6 luni, Aurel Suciu, la 1 an și 6 luni, 
Mihail Veliciu, la 2 ani, Rubin Patiția, la 2 ani și 6 luni, Gherasim Domide, la 2 ani și 6 
luni, Dionisie Roman, la 8 luni, temniță de stat”.30

Vasile Lucaciu comportându-se în fapt ca un lider al grupului primește cea mai 
mare sentință. Cei care primesc sentințe mai ușoare, cum este preotul din Ilieni, se simt 
umiliți pentru ca au fost condamnați pe o perioada mai scurtă. Pe scurt, acuzații au re-
ușit să transforme procesul într-un exemplu de solidaritate națională și internațională. 
Se introduce și o notă personală în cazul lui Vasile Lucaciu: soția îl felicită pentru că 
a primit cel mai mare număr de ani de închisoare31. Așa cum s-a văzut din relatările 
din presă, dr. Vasile Lucaciu, în timpul procesului de la Cluj, a fost personajul central 
atât în sală, cât și în stradă. S-a dovedit unul dintre cei mai buni oratori, a demonstrat 
o fi nă cunoaștere a spiritului limbi române, făcând speculații pe marginea sensului 
cuvintelor traduse în limba maghiară. Lucaciu nu este de acord ca inculpații să fi e ju-
decați pe baza traducerilor, ci a textului original, în limba română. Se intră într-o fază 
a speculațiilor lingvistice în care accentul cade pe traducere, nu pe conținutul textului. 
În mod ciudat, Vasile Lucaciu nu a rămas în istorie ca fi lozof, cu toate că a scris sufi -
cient de mult32. Remarcile sale din timpul procesului, demonstrațiile logice, juridice și 
lingvistice îl plasează în rândul celor mai interesanți autori. Este sufi cient de cunoscut 
dr. Vasile Lucaciu, în calitatea sa de intelectual? Cum s-ar fi  desfășurat procesul me-
morandiștilor de la Cluj dacă, prin absurd, din el nu ar fi  făcut parte și Vasile Lucaciu? 

30 Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte și date, vol. II, p. 325.
31 „Te felicit și te sărut dragul meu soț pentru că tu ai fost distins cel mai mult”, Budapesti Hírlap, 

nr. 147, 29 mai 1894, [online] htt ps://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/BudapestiHirlap/, ac-
cesat în data de 31 ianuarie 2016. 

32 În anii petrecuți la Satu Mare în calitate de profesor la Liceul Regesc, Vasile Lucaciu a ela-
borat și publicat în trei volume lucrarea Instituțiuni fi losofi ce; Cartea prima, Logica, Satu-Mare: 
Tipografi a Liberă, 1881; Cartea a II-a, Metafi zica, Satu-Mare: Tipografi a Liberă, 1882; Cartea a 
III-a, Filosofi a morale, Satu-Mare: Tipografi a Liberă, 1884. Cele trei volume au fost reeditate 
la Editura Dacia, Cluj-Napoca în anul 2005. Bine primite de opinia publică românească, G. 
Barițiu a fost printre primii care au anunțat în Observatorul apariția volumelor socotite „un 
studiu serios în specialitatea științei fi losofi ce”. Vezi: Ion Iacoș, Valeriu Achim, Dr. Vasile 
Lucaciu luptător activ pentru unirea românilor. Testimonia, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1988, p. 
20; despre calitățile de scriitor ale lui Vasile Lucaciu vezi și Sorin Lavric, Scrisul etimologic, 
[online] htt p://romlit.ro/scrisul_etimologic, accesat în data de 31 ianuarie 2017.
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A fost manipulată presa? Așa cum preciza un ziar, a fost o comedie tragică, în care 
rolul principal l-a jucat „popa valah”33. Dincolo de aceste întrebări există convingerea 
că întreg grupul de memorandiști a înțeles că este antrenat într-un joc politic de care 
depinde viitorul tuturor românilor ardeleni. Mai mult decât oricare dintre ei, Vasile 
Lucaciu a fost omul care avea nu doar un vis, ci o viziune, bazată pe fapte istorice, 
despre viitorul națiunii ale. Dr. Vasile Lucaciu a fost un vizionar, un personaj roman-
tic care a mizat pe o singură carte: unirea tuturor românilor sub o singură cupolă, a 
României întregite. A pariat pe națiunea română și a câștigat.

33 „A memorándum - pör” [„Procesul memorandumului”], Pesti Napló, nr. 128, 9 mai, 1894, 
pp. 8-9, [online] htt ps://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/PestiNaplo/, accesat în data de 31 
ianuarie 2016. 
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Memorandistul Vasile Lucaciu în presa maghiară.
Procesul Memorandului refl ectat în ziarele „Budapesti Hírlap” și „Pesti Napló”

Rezumat: Celebrul proces al Memorandului românilor din Transilvania a avut loc în luna mai la 
Cluj. Procesul a durat trei săptămâni, din 7 până în 25 mai 1894 și s-a bucurat de multă publicitate în 
presa din Europa, iar cauza românilor din Transilvania a devenit acum mai cunoscută și mai populară ca 
niciodată. Dintre ziarele care au relatat zilnic mersul procesului se remarcă „Budapesti Hírlap” și „Pesti 
Napló”. Ziarele maghiare vor să dea impresia de obiectivitate, și reușesc într-o oarecare măsură. Astfel 
creionează foarte exact prestația inculpaților valahi.

Dintre aceștia o atenție deosebite o acordă preotului dr. Vasile Lucaciu. Încă din primele zile preotul 
din Șișești devine fi gura centrală, atracția procesului public de la Cluj. Ziariștii constată că acesta are 
un plan bine gândit: să atragă atenția opiniei publice asupra cauzei românilor. El se comportă ca un 
răzvrătit, dar în același timp reușește să lase impresia că a respectat întru totul legea. Grupul de inculpați 
s-a comportat ca un tot unitar. Nu a existat niciun moment de ezitare la niciunul dintre ei. Ion Rațiu și-a 
dovedit calitățile de jurist, iar Vasile Lucaciu calitățile de orator și un fi n cunoscător al limbii române și 
maghiare. Trebuie totuși remarcat că și curtea cu jurați a încercat să respecte spiritul și litera legii, dar 
în fi nal se vede foarte clar că sentințele erau stabilite dinainte.

Datorită atitudinii sale și nu din altă cauză, dr. Vasile Lucaciu primește cea mai mare pedeapsă, cinci 
ani de temniță. Întreaga presă surprinde momentul în care soția sa îl felicită pentru că a primit cea mai 
mare pedeapsă. În același timp ceilalți inculpați regretă faptul că au primit prea puțini ani de închisoare. A 
devenit foarte evident încă de la începutul ședințelor de judecată că inculpații erau conștienți că nu este 
un simplu proces juridic, ci unul politic, iar din perspectiva timpului acesta va deveni un proces istoric.

Cuvinte cheie: Memorandum, proces, Vasile Lucaciu, ziare, români, maghiari, Transilvania.

Le mémorandiste Vasile Lucaciu dans la presse hongroise.
Le procès du Mémorandum refl éte par les journaux “Budapesti Hírlap” et “Pesti Napló”

Résumé : Le fameux procès du Mémorandum des roumains de la Transylvanie a eu lieu au mois 
du mai à Cluj. Le procès a duré trois semaines, du 7 jusqu’au 25 mai 1894 et se réjoui de beaucoup de 
publicité dans la presse de l’Europe et la cause des roumains de Transylvanie est devenu maintenant 
plus connue et plus populaire qu’à jamais. Parmi les journaux qui ont relaté journellement le démarche 
du procès on remarque les journaux hongrois. “Budapesti Hírlap” et “Pesti Napló” veulent donner l’im-
pression de l’objectivité et réussissent dans une certaine mesure, ainsi crayonnent précisément la 
prestation des inculpés roumains. 

Parmi eux une attention spécial on accordent au prêtre dr. Vasile Lucaciu, dés premiers jours le 
prêtre de Șișești devient la fi gure centrale, l’attraction du procès publique de Cluj. Les journalistes 
constatent que celui-ci a un plan bien pensé d’attirer l’attention de l’opinion publique sur la cause des 
roumains. Il se comporte comme un insurgé, mais en même temps il réussit à donner l’impression qu’il 
a respecté totalement la lois. Le groupe d’inculpés s’est comporté comme un tout unitaire. Ils n’ont 
pas eu aucun moment d’hésitation. Ion Rațiu a démontré ses qualités juridiques et Vasile Lucaciu ses 
qualités d’orateur et un bon connaissant de la longue roumaine et hongroise. Il faut remarqué pourtant 
aussi que la Cour des jurés a essayé respecter l’esprit et la lettre de loi, mai en fi n on voit clairement 
que les sentences étaient établies d’avance.

Grâce à son attitude et pas d’autre cause, dr. Vasile Lucaciu reçoit la plus grande peine, cinque ans 
de prison. Toute la presse surprend le moment où sa femme le félicite parce qu’il a reçu la plus grande 
peine. En même temps les autres inculpés regrettent le fait qu’ils ont reçu moins temps de prison. Dès 
le début des séances de procès les inculpés étaient conscients que cela n’est pas un simple procès 
juridique, mais un procès politique et de la perspective du temps il deviendra un procès historique.

Mots-clés : Mémorandum, procès, Vasile Lucaciu, journaux, les roumains, les hongrois, Transylvanie.


