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Apariția ex-libris-uri-lor în Transilvania a fost un fenomen cultural important, legat 
de evoluția tiparului. În afară de fenomenul benefi c al creșterii numărului de exempla-
re de carte s-au ivit și o serie de impedimente. Cărțile manuscris nu erau marcate cu 
semne de proprietate, datorită faptului că erau unicate și se știa clar cui aparțin. Odată 
cu tiparul apare și posibilitatea publicării cărții într-un număr mai mare de exemplare 
și difi cultatea identifi cării corecte a proprietarului. Era, de asemenea, foarte difi cil de 
afl at, dacă o carte era furată sau pierdută, acest fapt nefi ind identifi cabil. Spre deose-
bire de Europa Răsăriteană, în care producția de carte s-a dezvoltat rapid, ajungân-
du-se, de pildă, în secolul al XVI-lea, ca în librăriile pariziene să se afl e concomitent 
aproape 100.000 de exemplare,1 în Transilvania cartea tipărită este rară și scumpă. În 
secolele XVI-XVII majoritatea cărților apărute în tipografi ile locale sunt cărți religioa-
se, activitatea de tipărire fi ind legată de încercări de răspândire a culturii spirituale. În 
contextul concurenței dintre catolicism, calvinism, luteranism și ortodoxie cartea se 
transformă într-un mijloc de atragere a unor noi adepți sau de asigurare a fi delității 
clericilor, cărora li se promitea, în schimbul sprijinului, sponsorizarea construirii unei 
tipografi i sau editarea unor exemplare ale „Bibliei” sau a unor cărți de teologie. Cel 
mai adesea cei care își permiteau cumpărarea de cărți editate în Transilvania, Ungaria 
sau în alte țări europene erau nobili înstăriți sau înalți clerici, care făceau parte de cele 
mai multe ori tot din rândul clasei nobiliare.2 Identifi carea proprietarilor ex-libris-urilor

1 Vezi Forin Bogdan, Prețul de achiziție al cărții românești în Transilvania în secolele XVI-XIX, 
Sibiu: InfoArt Media, Astra Museum, 2011.

2 Ionuț Costea, „Identități ale spațiului social. Cazul nobilimii ardelene în veacul al XVII-lea” 
Revista Bistriței, vol. XVI, 2002, pp. 193-208.
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din această perioadă este o sarcină difi cilă care dă, uneori, naștere unor rezultate in-
certe. Acest lucru se datorează faptului că cele mai multe ex-libris-uri sunt heraldice și 
reproduc stema familiei, fără să cuprindă și numele proprietarului. Deseori, această 
stemă era folosită de proprietari succesivi, în special, în cazurile în care ei aveau ace-
lași titlu nobiliar. Înaintarea în rang sau dimpotrivă decăderea în rang ne permite să 
identifi căm proprietarii, atunci când nu există mai multe ramuri ale aceleiași familii 
nobiliare, ce folosesc un singur simbol heraldic și putem determina perioada în care 
au fost tipărite.

Datorită faptului că în Europa de Est știința heraldicii a rămas la un nivel embrio-
nar, cei mai mulți nobili nu au acordat o importanță prea mare stemei proprii, recur-
gând, uneori, la împrumuturi ale unor simboluri heraldice. De pildă, putem constata 
prezența corbului, cu un inel în cioc, în heraldica poloneză, înainte de adoptarea aces-
tui simbol de către familia Hunyadi.3

Problema naționalității unor nobili de pe teritoriul Transilvaniei a dat naștere la nu-
meroase dispute, între istoricii români, pe de o parte, și unii istorici maghiari. Aceste 
dispute sunt uneori subordonate unor confl icte ideologice. Determinarea apartenenței 
la o etnie sau alta este destul de difi cilă în spațiul eterogen al Ardealului. După cum 
au remarcat și unii autori,4 istoriografi a românească a preferat, cu unele excepții, să nu 
abordeze problema nobililor din Transilvania. Este evident că nobilimea românească 
a fost dezavantajată față de cea maghiară sau germană. Motivul nu ține neapărat de 
etnia acestor nobili, ci mai ales de religia lor ortodoxă. Cei mai ambițioși au trecut la 
catolicism sau la una dintre credințele protestante dominate la un moment dat și s-au 
căsătorit cu femei maghiare sau germane. Alianțele maritale le-au permis să primească 
sprijin politic din partea acestor familii. Numai aceste alianțe, adoptarea altei religii 
decât cea ortodoxă și maghiarizarea sau germanizarea numelui au permis nobililor de 
origine română să acceadă la funcții importante și chiar să primească titluri nobiliare 
de la regalitatea maghiară sau de la împărații austrieci. Aceste concesii i-au determinat 
pe unii istorici să îi considere pe nobilii români maghiarizați, fi e oportuniști, fi e trădă-
tori de neam. Faptul că alianțele matrimoniale interetnice erau un lucru relativ comun, 
atât în cazul familiilor domnitoare, cât și în rândurile marii nobilimi, face difi cilă sta-
bilirea naționalității sau etniei descendenților căsătoriilor mixte.5 Este evident, însă, că 
cei mai mulți proprietari de cărți și de ex-libris-uri, de pe teritoriul Transilvaniei, erau 
nobili maghiari. Pe parcursul acestui studiu voi descrie câteva dintre cele mai intere-
sante ex-libris-uri ale unor nobili din Transilvania indiferent de originea lor etnică.

3 Hunyadi este apelativul folosit în istoriografi a occidentală pentru desemnarea diferitelor ra-
muri ale familiei care se trage din Iancu de Hunedoara. În istoriografi a română familia este 
denumită a „corvineștilor” datorită corbului adoptat ca semn heraldic sau a „hunedorești-
lor” de la numele domeniului. 

4 Ioan Drăgan, Nobilimea românească din Transilvania între anii 1440-1514, București: Editura 
Enciclopedică, 2000, pp. 12-16.

5 Cf. 1. Lupaș, Documente istorice transilvănene, Cluj, 1944. 
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Familia Balassa este o veche familie nobiliară, cu ramifi cații în Ungaria, Transilvania 
și Moldova. La fel ca și alte familii nobiliare din Moldova, Bălșeștii au adoptat, ca ste-
mă de familie, stema Moldovei6, care reproduce un cap de bour, simbol al puterii, cu 
un soare între coarne (în unele reprezentări soarele e înlocuit cu o stea), reprezentând 
o domnie luminată, un trandafi r în dextra (în dreapta) simbolizând credința și luna 
în faza de crai nou, reprezentând renașterea. Această stemă poate fi  văzută pe docu-
mentele Bălșeștilor, dar poate fi  întâlnită și în cazul ramurii nobiliare din Ungaria sau 
Transilvania. Unul dintre membrii familiei, Emeric Balassa din Gyarmat, s-a impli-
cat în lupta pentru putere, vizând obținerea tronului Principatului Transilvaniei, în 
perioada războiului civil (sec. XVI) dintre Ferdinand de Habsburg și Ioan Zapolya, 
pentru coroana maghiară. În această perioadă tulbure, în politica din Principatul 
Transilvaniei se implica și Imperiul Otoman sprijinind fi nanciar sau prin presiuni pe 
candidați. Emeric Balassa s-a declarat voievod al Transilvaniei între 1538-1540, fi ind 
sprijinit de Ioan Zapolya, însă, în același timp existau mai mulți candidați la această 
demnitate. Printre aceștia cel mai important, a fost Ștefan Mailat, care cucerise cetatea 
Făgărașului, dar nu era agreat de turci. Mailat a fost menționat în unele izvoare, ca 
voievod, în perioada 1534-1540. În realitate, nici unul dintre acești voievozi amintiți nu 
controla întreg teritoriul Transilvaniei.

Alte ramuri ale familiei nobiliare Balassa au obținut funcții în Ungaria, Croația și 
Slavonia. Datorită lipsei numelui nu putem stabili cu exactitate căror membri al aces-
tei familii le-au aparținut cele două ex-libris-uri, prezentate în Figura 1 și 2, de mai 

6 Cf. Octav-George Lecca, Familiile boierești române (după izvoare autentice), cu adnotări, com-
pletări și desene de Mateiu Caragiale, București: Libra, Muzeul Literaturii Române, s.a.

Figura 1 și Figura 2. Ex-libris-uri ale familiei Balassa (sau Bălșescu) (1701-1800)
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sus. Deasupra coroanei de baron poate fi  observat vulturul care apare pe stema Casei 
de Habsburg în acea perioadă. Pe scut pot fi  observate ușor modifi cate însemnele 
Moldovei, dovadă că familia Balassa își are originile în această zonă, unde rudele lor 
sunt cunoscute sub numele de Bălșești. Bourul moldovean are soarele între coarne însă 
luna nu mai e situată în sinistra ci apare de data aceasta sub capul de bour iar tranda-
fi rul din dextra lipsește. Stema este înconjurată de un dragon încoronat care ține coada 
în gură, semn al faptului că unul dintre membrii familiei a fost decorat cu Ordinului 
Dragonului. Ordinul Dragonului a fost înfi ințat în 1387 de Sigismund de Luxemburg, 
Regele Ungariei.

Dintr-o perioadă mai târzie, realizat cel 
mai probabil în 1773, datează un ex-libris al lui 
Balassa Ferencz (Figura 3) în care este repro-
dusă aceeași stemă, însă în interiorul soarelui 
se pot vedea inițialele MT, ale Mariei Terezia, 
împărăteasă a Austriei, regină a Ungariei și 
Mare Principesă a Transilvaniei. Știința heral-
dică era într-o stare embrionară în Ungaria și 
Transilvania și, din această cauză, este expli-
cabil faptul că Balassa nu a respectat regulile 
întâlnite în Occident și a introdus, pe cont pro-
priu, aceste inițiale în cadrul blazonului. Este 
foarte posibil, ca aceste inițiale să fi e prezente 
doar pe ex-libris și nu pe blazonul ofi cial al fa-
miliei nobiliare.

Familia Rhédey este una dintre cele mai 
vechi familii nobiliare din Transilvania. În 
anul 1466, regele Matia Corvin al Ungariei a 
acordat capului familiei titlul de conte, care a fost ulterior moștenit ereditar. Contele 
Francisc Rhédey, a fost comite al Maramureșului și, între anii 1657-1658, princi-
pe al Transilvaniei, iar contesa Claudine Rhédey de Kis-Rhéde a fost soția ducelui 
Alexandru de Württ emberg. Francisc, Duce de Teck, fi u al cuplului Württ emberg, 
a fost tatăl reginei Maria a Marii Britanii, bunica actualei regine Elisabeta a II-a. Cel 
mai probabil este că ex-libris-ul7 familiei Rhédey a fost realizat la comanda generalului 
János Rhédey (1713-1768), care a trăit în perioada în care era activ gravorul Johann 
Baumgartner (1710-1773) și era purtător al titlului de conte. Leul cu coada înspicată, 
care apare pe blazon (Figura 4) poartă o sabie, semn că membrii familiei au participat 
la bătălii importante. Spada, însoțită, sau nu, de un cap retezat, de turc sau tătar, este 
un motiv des întâlnit pe blazoanele ungurești. Acest fapt este datorat resentimentelor 

7 Országos Széchényi Könyvtár, [online] htt p://www.oszk.hu (RNYT exl. 385 / Régi 
Nyomtatványok Tára) accesat în 7 iulie 2018.

Figura 3
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și traumei cauzate de luptele cu turcii și de ocu-
pația otomană.8

Familia Andrássy este o veche familie nobilia-
ră maghiară. Márton Andrássy fi ind în bune rela-
ții cu regina Isabella de Jagiello a primit în 1569, 
de la regele Ungariei, Ioan Sigismund Zápolya, 
satele Sântimbru și Sâncrăieni, împreună cu 42 
de iobagi. De atunci ei au atașat la numele no-
biliar expresia „de Sâncrăieni”. Fiul său, Péter 
Andrássy a intrat, ulterior, în confl ict cu Ștefan 
Bathory și a fost deposedat de avere și trimis în 
exil. După ce a revenit din exil a fost numit co-
mandant militar al castelului Krásna Hôrka din 
Slovacia. Acest castel a fost dăruit urmașilor săi. 
Din acel moment la nume a fost adăugată și par-
ticula „Krásna Hôrka” Unul dintre acești urmași, 
care purta același nume, Péter Andrássy, a fost 
înnobilat, primind titlul de baron, iar în secolul 
al XVIII-lea un alt urmaș a fost ridicat la rangul 
de conte.

Ex-libris-ul9 (Figura 5) familiei Andrássy de 
Sâncrăieni și Krásna Hôrka (gravat între 1700-
1800).

Faptele de arme ale lui Péter Andrássy au fost 
imortalizate simbolic și pe blazon. Brațul cu ar-
mură sugerează faptul că a fost comandant mili-
tar, sabia pe care o ține, faptul că a luptat efectiv, 
pe câmpul de bătaie, iar zidul de cetate, deasupra 
căruia este plasat blazonul, sugerează că familia 
a rezistat unui asediu difi cil.

Familia nobiliară Bánffi   este una dintre cele 
mai cunoscute din Transilvania. Contele Bánff y 
Dénes (1723-1780) a început construcția palatului 
Bánff y, terminată de fi ul său și a continuat con-
strucția Palatului din Bonțida. Membrii familiei au deținut funcții importante, de-a 
lungul timpului, și au intrat în alianțe matrimoniale cu capete încoronate sau nobili 

8 W. Vityi Zoltán, Őfelsége II. Erzsébet angol királynő magyarországi ősei [Majestatea sa II. 
Regina Elisabeta a Angliei în Ungaria]. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület III. Magyar 
Őstörténeti Találkozóján elhangzott  előadás, London, 1988, pp. 32-36.

9 Országos Széchényi Könyvtár, [online] htt p://www.oszk.hu. (RNYT exl. Régi 
Nyomtatványok Tára) accesat în 7 iulie 2018.

Figura 4

Figura 5



229

importanți din țările europene. Margit Bánff y de 
pildă a fost soția lui Alexandru cel Bun, Domnul 
Moldovei. Ex-libris-ul (Figura 6) Contelui Bánff y 
Dénes a fost realizat în 1749.

Fiul lui, Bánff y György (1746-1822), a fost 
guvernatorul Transilvaniei între anii 1787-1822, 
pe vremea când provincia se afl a sub stăpânire 
austriacă. El a deținut înainte funcția de consilier 
pe lângă guvernul din Moravia și Silezia, postul 
de consilier la Tezaurul din Transilvania, cea de 
comite suprem al comitatului Cojocna și cea de 
director al Colegiului Iezuit din Cluj. În timp ce 
deținea funcția de guvernator, Iosif al II-lea a 
dorit să introducă o serie de reforme pe terito-
riul Transilvaniei, însă reprezentanții celor trei 
națiuni favorizate s-au opus protestând și ame-
nințând cu revolta. Bánff y a jucat rolul de mijlo-
citor între împărat și nobilii nemulțumiți făcând 
parte și din comisia care analiza nemulțumirile 
expuse în petițiile reprezentanților celor trei na-
țiuni. Prin acțiunile sale a reușit să dezamorseze 
confl ictul. În 1789 a primit funcția de voievod al 
Transilvaniei ca recunoaștere a meritelor sale. 
Atitudinea sa față de români a fost binevoitoare 
însă s-a opus răspândirii în rândurile lor a unor 
gazete ce sprijineau revendicările populației 
românești din Ardeal. Bánff y György a folosit 
ex-librisul tatălui său modifi cându-l: „Comes / 
Georgius Banffi   / L. B. de Lossontz ” (Figura 7).

Familia Bánff y a folosit și ex-libris-uri pe care 
nu era menționat numele proprietarului.

Unul dintre ex-libris-urile de mai sus, cel fără 
nici o mențiune (Figura 810), a fost folosit proba-
bil de mai mulți membri ai familiei iar al doilea 
(Figura 9) este cel care era aplicat pe cărțile din 
Biblioteca Castelului de la Bonțida. După cum 
se poate remarca, în afară de inscripția de dea-
supra scutului care cuprindea numele bibliote-
cii, la baza ex-libris-ului este menționat în latină

10 Országos Széchényi Könyvtár, [online] htt p://www.kepkonyvtar.hu/?docId=93724 accesat 
în 7 iulie 2018.

Figura 6

Figura 7
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„Ex libris Comitum Bánff y Liber Baronum de Losoncz”. Această mențiune arată că 
acest ex-libris a fost gravat (aprox. 1854) după moartea lui Bánff y Dénes care mai purta 
încă titlul de conte și a aparținut unia dintre cei patru baroni Bánff y care i-au urmat: 
János, Béla (1831-1888), Dezsö sau Ferenc.

Familia Bethlen a dat Transilvaniei doi principi și mai mulți cancelari. Primul 
Bethlen, Péter, a trăit în secolul XII fi ind fi ul lui Lörinc și fratele lui Oliver care a fondat 
familia Apafi  din care fac parte alți doi principi ai Transilvaniei. Gabriel Bethlen de Iktár 
a fost principe al Transilvaniei între 1613-1629 și rege al Ungariei între 1620-1621. Din 
familie au făcut parte printre alții contele Bethlen Miklós, cancelar al Transilvaniei, între 
1691-1704, Bethlen István, Principe al Transilvaniei între 28 septembrie și 26 noiembrie 
1630,11 Bethlen János cancelar al Transilvaniei, Bethlen Farkas cancelar al Transilvaniei, 
Bethlen Katalin, soția lui Mihail Apaffi   II și un număr de cancelari imperiali.12

Ex-libris-ul (Figura 10) nu este datat, dar Biblioteca Națională Széchényi apreciază 
că este produs după 1697. Acest blazon a fost folosit, încă de la început, de către fami-
lia Bethlen așa că este imposibil să determinăm cărui membru al familiei a aparținut 
exemplarul în cauză.

11 Ștefan Bethlen era fratele principelui Gabriel Bethlen și după moartea acestuia s-a proclamat 
principe. El a renunțat la tron datorită ostilității Caterinei de Brandeburg, văduva fratelui 
său care îl sprijinea pe concurentul său, Gheorghe Rákóczi I. La alegerile care au urmat, adu-
narea stărilor l-a ales pe Rákóczi.

12 Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Blazoane individualizând familii nobile de origine română din 
Transilvania (secolele XVI–XIX), București: Editura Moroșan, 2014, pp. 97-101; Alexandru 
Filipașcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureșene de origine română, Cluj-Napoca: Editura 
Dacia, 2006. 

Figura 8 Figura 9
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Familia de secui Béldi de Ozun13 deținea 
inițial o moșie în Covasna și un castel în satul 
Ozun. Béldi Pál, jude regesc de Trei-Scaune și 
prim general al secuilor, suspectat de complot 
împotriva Principelui, s-a refugiat la Poartă, 
iar proprietățile sale au fost confi scate de către 
Principele Mihail Apafi  I și familia s-a mutat în 
comitatul Solnoc-Dăbâca (Szolnok-Doboka), 
afl at pe locul unde este acum județul Dej. În 
1770 Beldi Joszef a primit titlul de conte. Cel 
mai probabil ex-libris-ul (Figura 11) îi aparține. 

Daniel Bíró face parte din familia nobiliară 
Bíró. El a fost înnobilat la 26 ianuarie 1761 de 
către împărăteasa Maria Tereza. Familia pro-
venea din comitatul trei scaune (Háromszék) 
format în secolul al XVII-lea prin unirea sca-
unelor Kézdi, Sepsi și Orbai (Chizd, Sfântu-
Gheorghe și Orbai). Acest lucru e ilustrat și de 
simbolul celor trei scaune care apare pe scut 
în dextra sus și jos (Figura 12). Numele Biró 
înseamnă judecător, așa că probabil unul din-
tre primii membri ai familiei deținea aceas-
tă funcție.

Baronul Samuel von Brukenthal (1721-
1803) a fost una dintre cele mai importante 
personalități din Transilvania. El s-a afi rmat ca 
politician, om de cultură și colecționar de artă 
fi ind un adevărat reprezentant al iluminismu-
lui. Samuel a fost fi ul cel mic al judecătorului 
Michael Brekner care pentru loialitate, a fost 
înnobilat în 1724 primind numele cu particulă 
nobiliară von Brukenthal. Mama sa, Susanna, 
provenea din familia aristocrată a istoricului 
și notarului Michael Conrad von Heydendorff  
din Mediaș. Samuel von Brukenthal a studiat 
dreptul, fi losofi a, științele politice și administrative la universitățile din Halle și Jena, 
iar în studenție a fost inițiat în francmasonerie la fel ca mulți alți oameni de cultură ilu-
miniști. În prima parte a carierei sale a fost cancelar provincial la Viena. Încă din timpul 

13 Familia e cunoscută sub numele de Beldi d᾽Uzon. Castelul din localitatea Ozun mai există și 
astăzi, [online] htt p://www.castelintransilvania.ro/castelul-beldi-mikes-ozun-.html accesat 
în 7 iulie 2018.

Figura 10

Figura 11
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studenției a început să colecționeze obiecte de 
artă și picturi, atât prin achiziționarea lor de 
la alți colecționari, cât și direct de la pictori. În 
aceeași perioadă a cumpărat și un mare număr 
de cărți punând bazele unei vaste biblioteci. El 
s-a căsătorit cu Sofi a Katharina von Klicknern, 
care i-a adus o zestre de 30.000 de guldeni și 
câteva proprietăți imobiliare. În 1753 a avut 
ocazia să fi e primit în audiență de către împă-
răteasa Maria Tereza a Austriei care avea să 
îi sprijine ascensiunea numindu-l succesiv în 
câteva posturi importante din administrație 
și acordându-i în 1762 titlul de baron. În 1775 
a fost decorat cu crucea ordinului Sfântului 
Ștefan, iar în 1777 a fost desemnat guvernator 
al Marelui Principat al Transilvaniei fi ind pri-
mul sas, care a deținut această funcție. După 
moartea împărătesei Maria Tereza a fost ne-
voit să se retragă din funcția de guvernator 
pentru că Iosif al II-lea dorea să îl numească 
în locul său pe Gheorghe Bánff y al II-lea. Din 
1779 a început la Sibiu construcția palatu-
lui în care a amplasat colecțiile sale de artă 
și biblioteca sa. Acest palat a devenit centrul 
cultural al Sibiului datorită seratelor muzica-
le și literare patronate de baron. Samuel von 
Brukenthal a sprijinit și fi nanțat un mare nu-
măr de oameni de știință și cultură, fi ind și cel 
care a sponsorizat prima revistă științifi că din 
Transilvania „Siebenbürgische Qualtatschrift”.14 
Prin testamentul său Samuel von Brukenthal 
a dispus ca palatul să devină muzeu public. 
Palatul urma să fi e transmis pe linie mascu-
lină, iar în cazul lipsei de moștenitori trebuia 
înfi ințată o fundație, care să administreze pa-
trimoniul cultural moștenit de la Samuel von 
Brukenthal. Ex-libris-ul (Figura 13) familiei de 
Brukenthal (post 1724).

Michael von Brukenthal (1716-1773) a fost nepotul lui (era fi ul fratelui) Samuel von 
Brukenthal. El a studiat la Sibiu și apoi la Viena. Revenind în țară a fost numit secre-

14 Anca Fleșeru, „Ebeniștii sibieni”, Sargetia. Acta Musei Devensis, 2002, XXX, pp. 713-723.
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tar al guvernatorului Transilvaniei iar apoi a 
devenit guvernatorul ținutului Hunedoarei. 
În această funcție a fost surprins de răscoala 
lui Horea, Cloșca și Crișan. Ulterior a reve-
nit în Sibiu și a deținut funcția de comisar al 
Făgărașului. În 1790 a primit titlul nobiliar de 
baron. Pe ex-libris (Figura 14) scutul său ocupă 
un spațiu mai redus fi ind susținut de un înger 
și afl ându-se plasat pe un postament pe care 
este trecută inscripția „Michael Liber Baro 
de Brukenthal” (Cartea lui Michael Baron de 
Brukenthal).15

Michael Gott lieb Agnethler (1719-1752) 
s-a născut într-o familie nobiliară de sași din 
Sibiu. Numele familiei derivă de la orașul sa-
xon de unde își aveau originea – Agnetheln 
(azi Agnita). Bunicul său, numit tot Michael, 
a fost lector la colegiul din Sibiu și predicator 
iar stră-stră-bunicul a fost primar al orașului. 
Agnethler s-a remarcat încă din tinerețe prin 
pasiunea pentru cunoaștere. El a urmat cursuri de teologie la Universitatea din Halle 
iar după terminarea facultății a obținut un doctorat în fi losofi e în 1750 și unul în medi-
cină în 1751. Interesul pentru medicină este datorat faptului că suferea de tuberculoză, 
boală de care avea să și moară în scurt timp. În afară de aceste domenii este cunoscut 
ca entomolog, numismat și colecționar de antichități. De-a lungul vieții a publicat mai 
multe cărți de botanică și numismatică. În 1751 a fost admis în Academia Imperială 
de Științele Naturii și, în același an, a ocupat o catedră de profesor la Universitatea 
din Helmstedt. Moartea s-a prematură l-a împiedicat să devină mai cunoscut și să își 
continue numeroasele proiecte. Ex-libris-ul16 (Figura 15) lui Michael Gott lieb Agnethler 
reproduce armele familiei.

Daniel von Cornides (1732-1787) s-a născut la Szent-Miklos în provincia Liptz au. A 
studiat mai întâi istoria la Bratislava iar apoi fi losofi a și teologia în cadrul Universității 
din Erlangen. După terminarea studiilor a venit la Cluj unde a fost un timp profesor 
de limba germană la Colegiul Reformat din Cluj. În aceeași perioadă a fost meditatorul 
copiilor lui Wesselényi Polyxena, văduva baronului Wesselényi István. După un timp 
a devenit secretarul contelui Teleki József. În noiembrie 1784 a ocupat postul de profe-

15 Herter Balduin, „Die Familien Brekner von Brukenthal. Zur Geschichte und Genealogie sie-
benbürgisch-sächsischer Geschlechter”, Siebenbürgische Familienforschung, Heidelberg, 2003, 
pp. 45-48.

16 Országos Széchényi Könyvtár, [online] htt p://www.kepkonyvtar.hu/?docId=93755 accesat 
în 7 iulie 2018.
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sor de heraldică la Universitatea Regală Maghiară 
fi ind angajat în același timp și bibliotecar. În 1785 
a devenit membru corespondent al Academiei 
din Gött ingen. De-a lungul vieții a publicat cărți 
de fi losofi e și istoria Transilvaniei și Ungariei17. 
După moartea sa au rămas mai mult de 30 de ma-
nuscrise nepublicate de istorie care au fost folosi-
te de Fejér György atunci când a redactat Codex 
Diplomaticus. 

Ex-libris-ul (Figura 16) portret al lui Daniel von 
Cornides a fost gravat de un gravor din Făgăraș 
Bikfalvi Falka Sámuel (1766-1826). Bikfalvi Falka 
Sámuel18 s-a născut într-o familie de mici nobili 
din Transilvania. A studiat mai întâi la Odorheiul 
Secuiesc și Sibiu. În Sibiu a învățat să picteze și 
tainele litografi ei sub îndrumarea lui Neuhauser 
Ferenc (1763-1836), care a devenit ulterior cura-
torul Muzeului Brukenthal. Cu ajutorul contelui 
Teleki, Sámuel a studiat în cadrul Academiei de 
Arte din Viena, iar arta gravurii a deprins-o la 
Monetăria Regală. În cadrul studiilor de gravură 
a aprofundat gravura de litere iar această calita-
te îi aduce în anul 1795 recunoașterea și recom-
pensarea Academiei vieneze pentru activitatea 
sa prin câștigarea unui premiu. Tot în anul 1795 
se publică Catalogul tipărit al volumelor afl ate 
în biblioteca din Târgu Mureș al contelui Teleki 
Sámuel iar literele acestui catalog au fost gravate 
de Bikfalvi Falka Sámuel. Și după absolvire a ră-
mas în cadrul Academiei din Viena până în 1798 
„cu aprobarea alteței sale regale și pe cheltuiala 
guvernului din Transilvania”. În 1798 a fost numit
director al secției de gravură din cadrul tipografi -

17 Printre cărțile publicate de el cele mai importante sunt: Theses philosophicae inaug. Hunnio 
atque Bolingbrokio Deistarum recentissimorum coryphaeis oppositae. U. there, (1758); Regum 
Hungariae, quiSaeculo XI. Regnarvere, Genealogia (Presburg, 1778); Bibliotheca Hungarica (Pesth, 
1791) și Commentatio de Religione Veterum Hungarorum (Vienna, 1791).

18 Gabor Döbrentei, Erdélyi Muzéum. Szerk. Döbrentei Gabor. (hung.), [online] htt ps://books.google.
ro/books?id=zpNSAAAAcAAJ&pg=PA177&lpg=PA177&dq=Bikfalvi+Falka+S%C3%A1mu
el&source=bl&ots=DcB03OqYjN&sig=q3m4WeZF9PLQ5hpNbD_1VLKtoG0&hl=ro&sa=X&
ved=0ahUKEwimzL_SvtDZAhVLa1AKHcvFDEcQ6AEIRjAE#v=onepage&q=Bikfalvi%20
Falka%20S%C3%A1muelex&f=false, accesat în 12 ianuarie 2018.
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ei universității din Buda. În afară de portretul lui Daniel Cornides a mai făcut gravuri 
cu portretul lui Teleki László, a mareșalului rus Suvarow și a altor nobili.

Batt hyány József (1727-1799) a fost membru a unei familii nobiliare austrie-
ce și maghiare. În 1759 a fost numit Episcop al 
Transilvaniei iar în 1778 Papa Pius al VI-lea i-a 
acordat titlul de cardinal de San Bartolomeo all’Is-
ola. În jurul acestei date regăsim primul său ex-li-
bris19 (Figura 17). El a fost al doilea dintre cei cinci 
fi i ai Prințului Batt hyány Lajos și Teresei Kinsky 
von Wchinitz  și Tett au. Batt hyány József a studiat 
dreptul și teologia la Universitatea din Trnava și a 
fost hirotonisit în 1751. A fost preot la Esztergom 
(1752) iar apoi decan al Seminariului din Tirnov, 
preot paroh în Pozsony (Bratislava), arhidiacon 
de Tekov (1755) și decan al Colegiului Sfântul 
Mihail din Castro Ferreo (1753). În data de 13 iu-
lie 1759 a fost ales episcop al Ardealului și a fost 
consacrat în această funcție în data de 12 decem-
brie 1759 de către Christoph Anton von Migazzi, 
arhiepiscopul Vienei. În 22 mai 1760 a fost nomi-
nalizat de împărăteasa Maria Tereza pentru scau-
nul metropolitan din Kalocsa-Bács și confi rmat de 
papă pentru această funcție în 15 decembrie 1760. 
În jurul anului 1797 regăsim ex-libris-ul20 portret 
(Figura 18).

Batt hyány Ignác (sau Ignațiu) (1741-1798) e 
un alt membru al familiei nobiliare Batt hyány. 
De-a lungul vieții sale s-a evidențiat prin dragos-
tea față de carte. El a fost bibliotecar al Ateneului 
pontifi cal din Apollinaire, numele sub care era 
cunoscută Universitatea pontifi cală din Lateran 
iar după ce a fost canonizat și a devenit preot la 
Eger, în Ungaria, a activat și ca editor. În 1780 a 
fost numit episcopul catolic al Transilvaniei, rang 
pe care l-a deținut până la moarte, în 1798.

În această funcție el a fost un ardent promo-
tor al culturii transilvane și mecena al unor oa-

19 Országos Széchényi Könyvtár, [online] htt p://www.kepkonyvtar.hu/?docId=93873 accesat 
în 7 iulie 2018.

20 Országos Széchényi Könyvtár, [online] htt p://www.kepkonyvtar.hu/?docId=93685 accesat 
în 7 iulie 2018.
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meni de cultură. Batt hyány Ignác deținea o vastă colecție de carte veche și din dorin-
ța de a răspândi cultura și în zona Ardealului a donat Bisericii Catolice și Provinciei 
Transilvania întreaga sa colecție, a fi nanțat și a pus bazele observatorului astronomic, 
a bibliotecii și tipografi ei diecezene. În 1798 a înfi ințat în interiorul fostei mănăstiri a 
trinitarienilor faimoasa Bibliotecă Batt hyaneum în care a fost inclus și fondul de carte 
al bibliotecii observatorului. Biblioteca și observatorul astronomic au fost concepute 
ca instituții cu acces public. În această bibliotecă se afl ă în prezent 80% din fondul 
de cărți medievale manuscrise între care și o parte din Codex Aureus (cunoscut în 
Occident sub numele de Evangheliarul Lorcher), realizat în anul 810 la comanda lui 
Carol cel Mare și 70% din totalul de incunabule din România. Ex-libris-ul (Figura 1921, 
Figura 2022) lui Batt hyány Ignác reproduce armele familiei fără să includă și simboluri 
ale funcției sale de episcop. Acest fapt este destul de rar întâlnit în rândurile clericilor, 
care uneori preferă să renunțe la stema familiei și să includă pe blazon, și pe ex-libris, 
doar însemnele funcției (de cele mai multe ori mitra episcopală, însoțită de o cruce) 
sau însemnele funcției și cele ale regiunii pe care o păstoreau. Barza, care se afl ă plasa-
tă deasupra leului, este un simbol al iubirii paterne, simbol rar întâlnit în simbolistica 
heraldică locală.

Andreas Hadik von Futak (1710-1790) a fost guvernator al Transilvaniei între anii 
1764-1767. Andreas Hadik von Futak provine dintr-o familie de mici nobili iar ascen-
siunea sa se datorează talentului militar. Tatăl său era slovac iar mama germană. La 

21 Országos Széchényi Könyvtár, (on line) htt p://www.kepkonyvtar.hu/?docId=93781 accesat 
în 7 iulie 2018.

22 Országos Széchényi Könyvtár, (on line) htt p://www.kepkonyvtar.hu/?docId=93830 accesat 
în 7 iulie 2018.
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20 de ani s-a înrolat în cavalerie iar la 22 a fost promovat ofi țer. În această calitate 
a luptat în mai multe războaie: Războiul polonez de secesiune (1733-1738), Războiul 
austro-turc (1737-1739), Războiul austriac de secesiune (1740-1748) și Războiul de șap-
te ani (1756-1763). Talentul său militar a făcut să fi e avansat succesiv în grad ajun-
gând general în timpul Războiului de șapte ani. Hadik a rămas în istoria militară da-
torită faptului că în timpul luptelor cu prusacii a executat o mișcare de învăluire cu 
cei 5.000 de husari, ocolind armata prusacă și reușind să captureze capitala Prusiei, 
Berlinul. Ca urmarea a acestei fapte de arme a fost promovat de către împărăteasa 
Maria Tereza la rangul de mareșal. Între 1764 și 1767 a ocupat funcția de guvernator 
al Principatului Transilvaniei, provincie care în 1765 a primit denumirea de Marele 
Principat al Transilvaniei. În 1776 împăratul Iosif al II-lea i-a acordat rangul de conte 
(Reichsgraf – conte al imperiului) și l-a numit președinte al Consiliului Imperial de 
Război (Hofk riegsrat). Ex-libris-ul23 (Figura 
21) său reproduce stema familiei și are la bază 
enumerate titlurile numeroaselor demnități 
pe care le-a deținut proprietarul de-a lungul 
anilor.

Ex-libris-ul (Figura 22) familiei nobilia-
re Haller a fost realizat probabil în 1695 de 
gravorul clujean Misztótfalusi Kis Miklós. 
Acest ex-libris a fost realizat pentru baronul 
Haller János (1626-1697). Acesta a fost om 
politic și un rafi nat om de cultură. Nu se cu-
noaște unde și-a făcut studiile dar știa foarte 
bine latina, germana, italiana și franceza. În 
noiembrie 1657 a devenit membru al Dietei 
Transilvaniei de la Alba Iulia. În perioada ur-
mătoare dieta l-a înlăturat din funcție pe prin-
cipele Gheorghe Rákoczi (II. Rákoczi György) 
și în locul său a fost ales Barcsay Ákos care a 
intrat în confl ict cu fostul principe. Haller l-a 
sprijinit pe Barcsay, care l-a numit prefect al 
județului Turda.

După moartea lui, Barcsay l-a sprijinit pe 
Kemény János. În 1677 a participat la revolta lui Beldi Pál și pentru această faptă a 
fost condamnat în 1679 la patru ani de temniță. În perioada detenției, între 1679 și 
1683 a scris două cărți: Pays și Tripla Historia. Pays este o carte de învățături morale și 
de consolare pentru cei care au fost afectați de război iar Tripla Historia este o istorie a 

23 Országos Széchényi Könyvtár, [online] htt p://www.kepkonyvtar.hu/?docId=93733 accesat 
în 7 iulie 2018.
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fondării Romei care pleacă de la Eneida și alte 
surse literare despre Troia și le completează 
cu alte date istorice. Tripla Historia a fost tipă-
rită la Cluj de către Misztótfalusi Kis Miklós 
și a devenit un mare succes editorial fi ind 
reeditată de câteva ori. După eliberarea din 
închisoare Haller a reușit să se reabiliteze și 
în 1690 a devenit din nou guvernator al jude-
țului Turda. În 1695 a demisionat din funcție 
iar peste doi ani a murit. Ex-libris-ul24 a fost 
realizat de vestitul gravor și tipograf clujean 
Misztótfalusi Kis Miklós (1650-1702). Acesta a 
învățat arta gravurii și meseria de tipograf la 
Amsterdam. El a rămas în istoria tipografi ei 
ca fi ind creatorul tipului de litere „Janson”. 
După ce a tipărit câteva cărți și gravuri la 
Cluj, Misztótfalusi Kis Miklós a început să 
primească comenzi din toată Europa reali-
zând gravuri chiar și pentru Cosimo de’ Medici principele Florenței și pentru diverși 
cardinali de la Vatican. Măiestria sa se poate observa și atunci când privim ex-libris-ul 
pe care l-a gravat pentru Haller și care este probabil cel mai frumos ex-libris realizat în 
Transilvania în perioada studiată.

Familia Hunyady a fost o familie cu origini române25. Primul membru al fa-
miliei, Voicu sau Voik provine din Țara Românească și s-a alăturat lui Sigismund 
de Luxemburg după ce acesta l-a reinstaurat pe Mircea cel Bătrân pe tronul Țării 
Românești. Voicu a fost înnobilat în 1409 și luat numele de Hunyadi (de Hunedoara) 
după ce a primit de la Sigismund de Luxemburg domeniul și castelul Hunedoarei. Fiul 
său, Iancu de Hunedoara, a devenit voievod al Transilvaniei și regent al Ungariei iar 
nepotul său Matia (Matei) Corvin (1443-1490) a fost unul dintre cei mai importanți regi 
ai Ungariei sub numele de Matt hias I. 

Ex-libris-ul26 (Figura 23) reproduce blazonul familiei având în centru simbolul heral-
dic al corvineștilor, corbul cu un inel în cioc. În legătură cu acest simbol există mai multe 
ipoteze. În literatura vremii existau mai multe variante ale legendei care susținea că un 
corb a furat inelul lui Iancu, sau Matia fi ind apoi doborât cu o săgeată. Această legendă 
nu este însă credibilă pentru că același simbol heraldic poate fi  întâlnit pe stemele unor 

24 Országos Széchényi Könyvtár, [online] htt p://www.kepkonyvtar.hu/?docId=93888 accesat 
în 7 iulie 2018.

25 Unii autori consideră că Vaik ar fi  fost de fapt cuman, făcând parte din comunitatea cumană 
din nordul Țării Românești. 

26 Országos Széchényi Könyvtár, [online] htt p://www.kepkonyvtar.hu/?docId=93816 accesat 
în 7 iulie 2018.
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familii poloneze din aceeași perioadă. O posi-
bilă origine a stemei ne trimite la reprezenta-
rea timpurie a stemei Țării Românești pe care 
apare uneori un corb în locul acvilei. Corbul 
heraldic este menționat și în unele manuscri-
se din acea perioadă. Este posibil ca emblema 
corvineștilor să trimită la originile familiei. 
Iancu era denumit deseori Janos Olah (Ioan 
valahul). O pasăre asemănătoare corbului poa-
te fi  observată pe stema lui Vladislav I (numit 
și Vlaicu Vodă) din neamul Basarabilor. Acest 
fapt îi face pe unii să creadă că Corvineștii 
sunt înrudiți cu Basarabii. O altă teorie a ori-
ginii corbului este cea promovată de Antonio 
Bonfi ni, cronicarul ofi cial al lui Matia Corvin. 
Acesta susținea că regele se trage din familia 
romană Corvinus. Cel mai important membru 
al acestei familii era Marcus Valerius Corvus (corbul), comandant militar și om politic 
care a fost desemnat dictator de două ori în timpul Republicii romane. 

Nicolaus Olahus (1493-1568) este un alt membru al familiei Hunyady care a prefe-
rat să se dedice unei cariere de cărturar în locul celei de politician sau a celei militare. 
Tatăl său, Stoian (sau după unele surse Ștefan), era din Muntenia și se trăgea din par-
tea paternă din una dintre familiile domnitoare din Țara Românească (probabil din 
cea a Drăculeștilor) iar din partea maternă din familia Hunyadi, bunica sa fi ind sora 
lui Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei. După ce a urmat cursurile școlii din 
Oradea, Nicolaus Olahus a fost pentru scurt timp paj la curtea regelui Vladislav al II-
lea. Ulterior a ales să urmeze o carieră ecleziastică și a fost hirotonisit ca preot în 1516 
sau 1518 ajungând în această calitate secretarul episcopului din Pécs. După ce a trecut 
prin mai multe parohii a ajuns în 1526 secretarul regelui Ludovic al II-lea al Ungariei și 
al reginei Maria de Habsburg. După moartea lui Ludovic al II-lea Olahus a însoțit-o pe 
regină în Țările de Jos iar după moartea acesteia a fost înnobilat primind titlul de baron 
și rămânând în continuare consilier la curtea regală. În 1553 a fost numit episcop de 
Strigoniu și Primat al Ungariei. În această calitate a încercat să reformeze învățământul 
din Ungaria și să îl ridice la un nivel superior. Nicolaus Olahus a fost un intelectual 
umanist preocupat în primul rând de istorie, el a purtat o bogată corespondență cu di-
verși intelectuali europeni dintre care cel mai important este Erasmus din Rott erdam, 
Dintre operele sale se remarcă în primul rând Hungaria (1536), Atila (1537), Genesis fi lio-
rum Regis Ferdinandi și Chronicon. Pe lângă lucrările de istorie a scris și cărți de teologie.27

27 I. Lupaș, „Cel dintâi umanist român, Nicolae Olahus din Sibiu (1493-1568)”, în Studii, con-
ferințe și comunicări istorice, Cluj, vol. II, 1940, pp. 151-160; Ștefan Bezdechi, „Familia lui 
Nicolaus Olahus”, Anuarul Institutului de Istorie Națională, V (1928-1930), pp. 63-86; Cornelia
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Ex-libris-ul28 (Figura 24) său reproduce scutul 
cu blazonul familiei completat de mitra epi-
scopală și de o imagine a lui Isus crucifi cat. 
Scutul este susținut de doi lei încoronați, sim-
bol al faptului că se trage din familii domni-
toare (atât pe linie paternă cât și maternă). 
Ex-libris-ul a fost conceput în perioada când 
Olahus a fost numit episcop de Strigoniu, fapt 
atestat de inscripția de deasupra blazonului: 
Nicolai Oláhi Strigon. Archiep. 1560.

Familia Nádasy este o veche familie nobi-
liară din Făgăraș. Membrii acestei familii sunt 
pomeniți încă din perioada domniei lui Carol 
Robert de Anjou iar prima reprezentare a bla-
zonului familiei, reprezentând o rață sălbatică 
între două tufe de trestie o găsim pe mormân-
tul lui János, fi ul lui Nádasi Lőrinc, decedat 
în 1380. Primul membru al familiei înobilat a 
fost Nádasy Tamás care a primit titlul de ba-
ron în 1553. Ex-libris-ul29 (post 1625) (Figura 
25) a fost probabil realizat pentru Nádasy 
Pál (1598-1633) care a fost ridicat la rangul de 
conte în 1625. Chiar dacă imaginea de pe scut 
pare o alegorie ea face, de fapt, parte din bla-
zonul familiei. Blazoanele din Europa de Est 
nu respectau regulile heraldice occidentale 
pentru că știința heraldicii era puțin dezvol-
tată în această zonă așa că deseori nobilii își 
realizau singuri stema evocând un episod real 
sau fi ctiv din istoria familiei.

În afară de ex-libris-urile prezentate există 
și alte ex-libris-uri, ale unor nobili ardeleni din 
această perioadă precum și cele ale unor inte-
lectuali și ale unor clerici importanți. Spațiul 
redus afectat acestui studiu ne-a determinat să alegem câteva dintre ex-libris-urile cele 
mai reprezentative, urmând ca celelalte să fi e prezentate cu altă ocazie.
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Ex-libris-uri ale unor nobili din Transilvania secolelor XVII-XVIII

Rezumat: Condițiile economice din Europa Răsăriteană au făcut ca producția de carte tipărită și 
cea de ex-libris-uri să se dezvolte rapid în secolele XV-XVI. În Transilvania și restul României cărțile 
erau rare pentru că tipărirea lor era costisitoare iar numărul tipografi lor și a gravorilor era mic, aceștia 
fi ind de cele mai multe ori aduși din alte țări. Din această cauză majoritatea ex-libris-urilor rămase din 
această perioadă aparțin unor nobili care își permiteau să le comande. Acest studiu descrie câteva 
dintre ex-libris-urile reprezentative, aparținând unor personalități din Transilvania, alături de sumare 
date biografi ce ale proprietarilor. Ex-libris-urile studiate aparțin familiilor Balassa, Rhédey, Andrássy, 
Bánffy, Bethlen, Biró, von Brukenthal, Nádasy, Haller și Hunyadi. Alături de ex-libris-urile folosite de 
membrii unor familii sunt expuse și cele ale unor personalități: Michael Gottlieb Agnethler, Daniel von 
Cornides, József și Ignác Batthyány, Andreas Hadik și Nicolaus Olahus. Prezența acestor ex-libris-uri 
este o dovadă a existenței unor bogate colecții de cărți pe teritoriul Transilvaniei, atestând nivelul de 
cultură ridicat și contactul cu civilizația Occidentală.

Cuvinte cheie: ex-libris, Transilvania, personalități istorice, heraldică, istoria cărţii, cultură.

Ex-libris of some noblemen from Transylvania in the 17th-18th centuries

Abstract: The economic conditions in Eastern Europe made it possible that the production of 
printed books and of ex libris grow rapidly during the 15th and16th centuries. In Transylvania and the rest 
of Romania, books were scarce because their printing was very expensive and there were only a few 
printers and engravers, being most often brought from other countries. This is why the majority of the 
ex libris left from this period belong to nobles who afforded to order them. This study describes a few 
of the most representative ex libris belonging to Transylvanian personalities, along brief biographical 
data of their owners. The studied ex libris belong to the families of Balassa, Rhédey, Andrássy, Bánffy, 
Bethlen, Biró, von Brukenthal, Nádasy, Haller and Hunyadi. Beside the ex libris used by the members of 
some families are exposed those of some personalities: Michael Gottlieb Agnethler, Daniel von Cornides, 
József and Ignác Batthyány, Andreas Hadik and Nicolaus Olahus. The presence of these ex libris is a 
proof of the existence of rich collection of books across the Transylvanian territory, attesting the high 
level of culture and the contact with the Western civilisation.

Keywords: ex libris, Transylvania, historical personalities, heraldry, history of books, culture.


