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Testamentul constituie un tip de 
sursã utilizat şi valorificat eficient în 
aproape toate subdomeniile istoriografiei 
– genealogie, antropologie istoricã, 
sociologie, studii politice, de istorie a 
mentalitãþii, a economiei, a biografiei, a 
culturii materiale, precum şi în cercetãrile 
de istoria dreptului. Valoarea sa, conferitã 
de o subiectivitate deosebitã, ce se 
îmbinã în egalã mãsurã cu o sinceritate 
neobişnuitã, se datoreazã faptului cã, 
omul, confruntându-se cu moartea, 

îşi împãrtãşeşte gândurile despre viaþã şi moarte, clarificã şi rezolvã problemele 
sufleteşti şi cele pãmânteşti, enumerã şi împarte proprietãþile, comunicã ultimele 
învãþãturi membrilor familiei.

Istoriografia a recunoscut de timpuriu importanþa testamentelor, studiul 
şi publicarea acestora începând încã din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. 
Pe lângã informaþiile disparate apãrute în revistele Századok şi Történelmi Tár, 
baronul Béla Radvánszky a fost primul care a publicat o cantitate mai însemnatã, 
75 de testamente, în transcriere literalã.1 Caracteristica comunã a acestor încercãri 
timpurii de publicare este cã ele se ocupã exclusiv de testamentele nobililor, cu 
precãdere a marii aristocraþii. Utilitatea lor se limiteazã la scrierea unor biografii 
de nobili, respectiv a istoriei, a genealogiei familiilor din elita aristocraticã. În 
perioada respectivã nu se încearcã încã analiza în ansamblu a acestor documente. 
Studiul testamentelor nobilimii s-a întrerupt pentru un timp, limitâdu-se numai la 
publicarea câte unui nou testament, precum şi la analizele legate în primul rând de 
numele lui András Kubinyi.2 
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1  Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI-XVII. században. I-III. Budapest., 
1879-96. şi reprint.

2  Kubinyi András: “Egy késõ-középkori fõrangú hölgy végrendelkezésének tanulságai”. 
Történelmi Szemle 39 (1997) 401-410.p.; Idem: “Fõuri és nemesi végrendeletek a Jagelló-
korban”. Soproni Szemle 53 (1999) 331-342. 
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Cealaltã tendinþã în studiului testamentelor, chematã la viaþã de istoriografia 
oraşelor, ce s-a dezvoltat continuu pânã în prezent, a adus rezultate mult mai 
însemnate: s-au publicat şi analizat testamentele burgheze pãstrate în arhivele 
oraşului. În acest domeniu munca de pionierat a fost efectuatã de Jenõ Házy, care a 
publicat aproape 450 de testamente din oraşul Sopron, în limba originalã, dialectul 
neuhochdeutsch.3 De atunci apar neîntrerupt volumele ce publicã şi prelucreazã 
materialul de testamente din secolele XVI-XIX provenind din oraşe cum ar fi 
Debrecen, Gyõr, Sopron, Nyíregyháza, Szeged, Gyöngyös, Cegléd, Pozsony, ş.a.4 În 
acest domeniu se remarcã numele mai multor cercetãtori. Cel care a „descoperit” 
importanþa testamentului pentru studiul istoriei contemporane a fost Ernõ Tárkány 
Szûcs, care a desfãşurat o activitate mai amplã în oraşele Hódmezõvásárhely şi 
Makó, dar a parcurs şi materialul din alte oraşe. Ca jurist şi istoric al dreptului, el 
a cercetat acest tip de sursã mai ales din punct de vedere juridic, a evoluþiei sale 
în cadrul sistemului juridic, însã, în cazul oraşului Hódmezõvásárhely a explorat 
şi condiþiile sociale şi economice ale perioadei.5 Cel mai cunoscut cercetãtor al 
testamentelor orãşeneşti este József Horváth, care a prelucrat şi analizat aproape 
o mie de testamente din Gyõr, pe care le-a şi publicat în parte, şi a cercetat şi 
materialul de testamente din Kiskunhalas şi Sopron.6 Din generaþia mai nouã 
de istorici trebuie amintit numele lui Katalin Szende, care a scris şase studii în 
acest domeniu pe parcursul unei jumãtãþi de deceniu. Activitatea sa se remarcã 
prin faptul cã, pe lângã testamente, a prelucrat şi informaþiile furnizate de alte 
documente. Fiind în acelaşi timp arheolog, ea a comparat materialul arheologic cu 
conþinutul testamentelor, astfel fiind în mãsurã sã schiþeze o imagine de ansamblu 
a culturii materiale, unicã şi apreciatã chiar în istoriografia internaþionalã.7

3 Házy Jenõ: Sopron szabad király váres története I/1-7, II/1-6, Sopron, 1921-1941. 
4  Németh Gábor: Gyöngyösi testamentumok és passiólevelek. 1642-1710. Heves Megyei 

Levéltár, Eger, 1991.; Horváth József - Dominkovits Péter: 17. századi Sopron vármegyei 
végrendeletek. Sopron, 2001.; Bene János: Végrendeletek és hagyatéki leltárak Nyírbátorból. 
Báthori Múzeum, Nyírbátor, 1989. (Nyírbátori füzetek 1.); Czégény Istvánné: Jászberényi 
végrendeletek a XVIII-XIX. századból. Szolnok, 2001. (Levéltári közlemények 4.); Kocsis 
Gyula: 18. századi Ceglédi végrendeletek. Cegléd, Kossuth Múzeum, 1993. Idem: Hagyatéki 
iratok Cegléden 1755-1820. Cegléd, Kossuth Múzeum, 1997.; Molnár Attiláné: “A paraszti 
vagyon összetételének alakulása Kecskeméten 1655-1769-ig a végrendeletek alapján”. 
În: Bács-Kiskun megye múltjából X. Gazdaság és társadalom 1981.; Németh Zoltán: 
Testamentumok, osztályos egyezségek Nyíregyházán 1759-1792, şi Kubusné Mecsei Éva: 
Nyíregyházi testamentumok (1789-1848). Nyíregyháza, 1987.; Rácz István: Debreceni 
Végrendeletek 1585–1847. Debrecen, 1983.; Rákos István: “Gazdasági és társadalmi 
viszonyok Szegeden a testamentumok tükrében (1720-1848)”. Tanulmányok Csongrád 
megye történetébõl VI. Szeged, 1982 97-128. 

5  Tárkány Szûcs Ernõ: Vásárhelyi testamentumok. Budapest. 1961; Idem: “Makói parasztok 
végrendeletei”. Ethnographia, 1974. 381-410.

6  Horváth József: “Vallásos egyesületek a XVII-18. századi Gyõrben”. Gyõri Tanulmányok 
14-15. Gyõr, 1994. 159-163.; Idem: Gyõri végrendeletek a 17. századból. I. 1600-1630. 
Gyõr, 1995.; Idem: “Halasi végrendeletek a 19. század elsõ felébõl”. În: Adatok Kiskunhalas 
történetéhez. Edit. Szakál Aurél. Kiskunhalas, 1996. 73-106.

7  Szende Katalin: “A soproni polgárság anyagi kultúrája a késõ középkorban”. Aetas, 1990. 3. 
74.; Idem: “A luxus fogalma és a luxusigények kielégítése a középkorban”. În: Luxusiparok. 
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Proiectul de cercetare „Prelucrarea testamentelor din Transilvania” 

La sfârşitul anilor ’90, ne-am angajat cu colega mea din Bucureşti, Kinga 
Tüdõs S. (Institutul de Istorie „N. Iorga”), sã adunãm şi sã publicãm într-un volum 
testamentele mai însemnate provenind din perioada Voievodatului Transilvaniei. 
Kinga Tüdõs S. a fost inspiratã pânã în acel moment de cercetãrile sale legate de 
secuime, întrucât pe parcursul acestei activitãþi a gãsit în arhiva familiei Bethlen 
testamente de la sfârşitul secolului al 17-lea. Eu utilizam sistematic testamentele 
în munca mea de cercetare a elitei din Voievodatul Transilvaniei. De-a lungul 
timpului s-a adunat însã un material atât de bogat, încât am hotãrât cã va fi necesarã 
pregãtirea mai multor volume pentru publicarea lui. 

În 2001 am iniþiat proiectul OTKA, la care am invitat-o pe Enikõ Rüsz-Fogarasi 
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj) sã participe, ca a treia membrã a echipei de 
cercetãtori în vederea facilitãrii investigãrii surselor din arhivele clujene, precum 
şi a altor documente provenind din acest oraş.8 Limitele perioadei cercetate au fost 
fixate aproximativ între 1541 şi 1715, dar vom selecta cu precãdere documentele 
realizate aproape de data finalã, incluzând numai acele testamente al cãror autor a 
trãit cea mai mare parte a vieþii în perioada Voievodatul Transilvaniei. Majoritatea 
materialului se aflã în Arhiva Naþionalã Maghiarã, o parte în fondurile familiale, 
iar o altã parte se gãseşte la capitlul din Alba Iulia şi la conventul din Mãnãştur 
Cluj. În ceea ce priveşte arhivele de peste hotarele Ungariei, pânã în momentul 
de faþã, cele mai multe testamente au fost gãsite în arhivele din Cluj şi Sfântu 
Gheorghe, dar cercetãm şi arhivele din Slovacia (Bratislava, Kosice, Presov, Bytca), 
Ucraina (Mukachevo) şi Polonia (Krakovia). 

La o privire de ansamblu asupra materialului adunat, am stabilit urmãtoarele 
categorii: 

1. Testamentele principilor din Transilvania şi ale familiilor lor
2. Testamentele nobilimii
3. Testamentele secuimii
4. Testamentele orãşeneşti.

În ceea ce priveşte materialul adunat, ne-am confruntat cu urmãtoarele 
probleme. Volumul dedicat voievozilor nu va fi complet, întrucât din pãcate pânã 
în prezent nu am reuşit sã localizãm testamentele mai multor voievozi: Zsigmond 
Báthory, András Báthory, Mózes Székely şi Gábor Báthory, iar testamentul lui 
Kristóf Báthory ne stã la dispoziþie numai sub forma unui extras sumar, varianta 
completã fiind necunoscutã. 

În cazul celorlalte volume ne confruntãm însã cu o neaşteptatã abundenþã 
de materiale, astfel cã va fi necesarã o distribuire a testamentelor nobilimii în 
mai multe volume. Ne-am ocupat mai întâi cu redactarea celor dedicate marii 

 Válogatás a IX. Kézmûvesipartörténeti Szimpózium elõadásaiból. Edit: Horváth Sándor şi 
Szulovszky János. Budapest – Veszprém, 1997.; Idem: “Családszerkezet és örökösödési 
szokások a késõ középkori Pozsonyban és Sopronban”. Levéltári Közlemények, 1997. 1-2. 
77-98.; Idem: “A nõk szerepe a kézmûiparban a késõ középkorban a soproni és a pozsonyi 
végrendeletek tükrében”. În: Házi Jenõ emlékkönyv. Sopron, 1993.

8  Proiectul în concurs numãrul OTKA T 035235, Testamentele din Transilvania (1541-1715). 
Colectarea şi pregãtirea documentelor pentru publicare. 
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nobilimi, dintre care am realizat primul volum, 16. századi fõnemesi testamentumok 
(1549-1600) (Testamentele marii nobilimi din secolul al 16-lea), ce conþine 50 de 
testamente, autorii lor fiind membrii elitei transilvãnene, consilieri, demnitari 
de curte, prefecþi, precum şi rudele apropiate ale acestora. Materialul celui de-al 
doilea volum, 17. századi fõnemesi testamentumok I. (1601-1648) (Testamentele 
marii nobilimi din secolul al XVII-lea) este de asemenea gata de publicare, iar 
pentru cel de-al treilea (1649-1715) pregãtim notele şi baza de date în momentul de 
faþã. Pe lângã acestea, am gãsit o serie de testamente ale nobililor mici şi mijlocii, 
dar cantitatea impresionantã a materialului nu ne îngãduie sã le publicãm pe toate. 
Rãmâne de hotãrât cum vom pune la dispoziþia istoricilor aceste surse – sub forma 
unei selecþii, completatã cu lista exactã şi datele locaþiilor din arhive, sau sub forma 
unui volum cu extrasele textelor. În cazul testamentelor marii nobilimi, publicarea 
materialului complet se justificã prin faptul cã el constituie, din toate punctele de 
vedere, partea cea mai valoroasã a materialului adunat. 

De asemenea nici testamentele din secuime, datoritã numãrului lor semnificativ, 
nu pot fi publicate într-un singur volum. Cercetãrile specialiştilor institutului N. 
Iorga, Lajos Demény şi Kinga Tüdõs, care vizeazã istoria secuilor, justificã tratarea 
deosebitã a acestui domeniu. Volumul ce conþine testamentele provenind din Trei 
Scaune, realizat de Kinga Tüdõs, a apãrut la Editura Mentor din Târgu Mureş. 

Materialul provenit din oraşe conþine mai ales testamentele burgheziei din 
Alba Iulia şi Cluj, dar o mare parte a autorilor sunt “intelectuali”, episcopi, preoþi, 
doctori, farmacişti, învãþãtori şi funcþionari ai cancelariei. 

Structura volumelor este urmãtoarea: înaintea textelor-sursã am introdus un 
extras în limba maghiarã, a cãrui traducere în limba românã şi germanã se aflã 
la sfârşitul volumului. Am realizat de asemenea un sistem de note filologice şi 
istorice, precum şi un indice al numelor, locurilor şi obiectelor din testamente. În 
cazul volumului ce conþine testamentele din Trei Scaune, Kinga Tüdõs a trecut 
într-un tabel toate informaþiile ce se gãseau în text despre autorul testamentului. 
Am schimbat însã concepþia bazei de date în volumul marii nobilimi, întrucât 
elita aristocratã se deosebeşte de secuime atât prin avere, cât şi prin cantitatea 
materialului ce îl prezintã pe autor. Am realizat aşadar un tabel cu toate datele 
ce ne stãteau la dispoziþie despre membrii marii nobilimi (deci nu numai cu 
informaþiile ce provin din textele testamentelor), astfel am prelucrat informaþii 
despre rudele, studiile, cariera, religia, mecenatura, moşia fiecãruia. Am adãugat 
note şi la aceastã parte a volumelor, întrucât ea conþine multe date noi, nepublicate 
pânã acum. 

Mãrturia testamentelor marii nobilimi

Într-o primã fazã scopul nostru este gãsirea, adunarea şi publicarea 
testamentelor din Transilvania, etapã care va fi urmatã de o analizã detaliatã. Însã 
dacã parcurgem numai materialul prelucrat pânã acum, testamentele secuimii şi 
cele ale marii aristocraþii, ajungem la concluzii noi şi interesante despre normele 
juridice testamentare ale perioadei, despre obiceiurile religioase, viaþa de familie, 
relaþiile inter-umane, obiectele cotidiene ale elitei. De aceea, chiar o tratare în linii 
mari a subiectului meritã atenþia noastrã. 
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Pentru întocmirea testamentelor, nobilii maghiari luau drept etalon cartea lui 
Werbõczy intitulatã Hármaskönyv (Cartea Triplã), care conþinea toate elementele 
de bazã ale dreptului testamentar, fãrã însã a avea o structurã sistematicã şi clarã. 
Mai mult, Werbõczy nu a fixat nici un fel de normã privind forma testamentului 
şi modalitatea de redactare a testamentului, precizãrile sale referitoare la 
martori s-au dovedit contradictorii, iar despre puterea juridicã a testamentului 
s-a pronunþat numai în legãturã cu numirea tutorilor şi cu cadoul de logodnã. 
Neajunsurile trebuiau corectate de Négyeskönyv (Cartea quadruplã), dar pânã la 
dispoziþia juridicã din 1715 nu a existat nici o reglementare unicã, definitivã în 
domeniul dreptului testamentar. Toate acestea au contribuit la o mare varietate în 
domeniul legislaþiei, însã autorii testamentelor s-au strãduit ca textele realizate sã 
fie cât mai autentice. Prima modalitate de asigurare a autenticitãþii era numirea 
exactã a autorului testamentului, semnãtura şi ştampila sa, accentuarea sãnãtãþii 
mintale şi a liberei voinþe, precum şi prezenþa unor martori. În privinþa numãrului 
şi persoanei martorilor se urmau normele dreptului roman sau reglementãrile 
dreptului canonic, adesea cele douã fiind combinate. Astfel, în materialul studiat, 
numãrul martorilor era de minim doi, maxim şapte, iar din punct de vedere al 
statutului social se gãseau între ei şi iobagi, iar femeile erau prezente într-un numãr 
însemnat.9 

Este interesant cã numai în testamentele femeilor se poate observa o diferenþã 
între asigurarea juridicã a testamentului persoanelor mãritate şi cel al vãduvelor. 
Dependenþa femeilor de soþi reiese şi din faptul cã, în timp ce femeile mãritate 
nu respectau, decât normele juridice minime la scrierea testamentului, vãduvele 
se strãduiau în mod deosebit ca documentul încheiat sã fie inatacabil. Îşi scriau 
testamentul în prezenþa unei persoane de rang juridic înalt, fie el cancelar sau 
mãcar specialist în drept al comitatului, pe lângã care mai invitau o aşa numitã 
“audienþã de testament”, constituitã din persoane neutre şi membrii familiei. 
Testamentul era împuternicit de voievod şi un exemplar era pãstrat la un capitlu. 

Pretutindeni în Europa testatarii justificau întocmirea testamentelor prin 
aceleaşi argumente. Omul este muritor, dar ceasul morþii nu ne este cunoscut, de 
aceea soarta bunurilor primite de la Dumnezeu trebuie clarificatã din timp, astfel 
ca cei care rãmân dupã noi sã le poatã împãrþi în pace.10 Cu toate acestea, partea 
hotãrâtoare a testamentelor se redacta în imediata apropiere a morþii, în cazul unei 
boli grave, sau în timp de rãzboi şi ciumã. Numai în ultima treime a secolului al 
XVII-lea, odatã cu rãspândirea evlaviei de tip baroc în Transilvania, se accentueazã 
tendinþa ca oameni în puterea vârstei sã-şi întocmeascã testamente, cãci în 
pragul morþii ei vor trebui sã se ocupe de cele sufleteşti şi nu de deşertãciunile 
pãmânteşti. 

În testamentele scrise înainte de ameninþarea morþii pe lângã pregãtirea 
pentru o “moarte bunã”, se deosebesc trei tipuri de justificãri. Prima se referea la 
sarcinã, lucru de înþeles deoarece rata mortalitãþii puerperale era foarte ridicatã. 

9  Somogyi Ferenc: A végrendelkezés nemesi magánjogunk szerint 1000-tõl 1714-ig. Pécs, 
1937.

10  Vezi fenomene similare din Austria şi Cehia: Beatrix Bastl: Tugend, Liebe Ehre. Böhlau, 
2000. 84-99. şi Pavel Kral: Mezi životem a smrtí. České Budějovice, 2002. 584.
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Al doilea motiv era recãsãtorirea, autorul testamentului fãcând diferenþa între 
bunurile primite de la pãrinþi şi cele dobândite de la primul soþ/soþie sau din alte 
surse. Cu aceasta se clarifica ce vor moşteni copiii din prima cãsnicie, respectiv 
noul soþ (noua soþie) şi copiii nãscuþi din noua cãsnicie. În a treia categorie intrã 
testamentele întocmite, într-un mod aproape festiv, de soþ şi soþie împreunã. 
Testarea comunã era rãspânditã mai ales în rândurile burgheziei din Transilvania, 
dar şi unele cupluri din marea nobilime preferau acest gen de testament, care 
constituia mãrturia legãturii strânse dintre douã persoane ce au trãit împreunã 
timp îndelungat. 

Poate partea cea mai interesantã a studiului testamentelor este cercetarea 
diferitelor bunuri de care dispuneau testatarii, care erau dorinþele lor referitoare 
la împãrþirea averii şi ce fel de mãrturiri, sfaturi considerau cã trebuie sã lasã 
urmaşilor.

Adesea apar sumare evaluãri ale cãsniciilor, dar în acest caz testamentele 
femeilor se deosebesc de cele ale bãrbaþilor. Bãrbaþii aveau un ton mai critic, şi 
vorbeau despre problemele lor mai deschis. Cancelarul Farkas Kovacsóczy, de 
exemplu, deşi s-a îngrijit de soþie, le-a interzis copiilor sã-şi vadã mama din cauza 
conduitei imorale a acesteia. Margit Farkas din Harinna a meritat atitudinea severã 
a soþului fiindcã l-a înşelat cu Boldizsár Báthori.11 Contemporanul lui Kovacsóczy, 
cãpitanul Ferenc Geszti, era supãrat pe soþia lui din alte cauze. Relaþia lor se stricase 
de la începutul cãsniciei întrucât soþia a adus o zestre mult mai micã decât cea la 
care se aşteptase cãpitanul. La aceasta s-a adãugat încãpãþânarea şi firea certãreaþã 
a soþiei. Femeile criticau cu mai multã reþinere, plângându-se mai ales de faptul cã 
soþul le-a cheltuit banii, dar nu le-a asigurat un trai decent. În plus, se pot trage şi 
alte concluzii interesante; de pildã, dacã o vãduvã nu dorea sã fie îngropatã lângã 
soþ, îşi folosea numele de fatã în testament şi nici nu amintea de soþ. Un document 
aparte îl reprezintã testamentul lui Kata Széchi, care, dupã formulele convenþionale 
adresate soþului în momentul în care, conform obiceiului, ar fi trebuit sã-şi cearã 
iertare, îşi schimbã tonul, iar textul se transformã într-o serie de acuzaþii, ce se întind 
în mai multe pagini, împotriva soþului ei, Zsigmond Prépostváry.12 Lui Prépostváry 
i se reproşeazã în repetate rânduri sãrãcia, dar cãsnicia lor s-a stricat de fapt din alte 
douã motive, mult mai grave. Femeia se recãsãtorise, cu trei copii mici, la numai 25 
de ani. Relaþia a rãmas însã nerodnicã, iar Kata Széchy a acceptat foarte greu acest 
lucru. Deşi s-a dovedit lipsit de avere şi infertil Prépostváry, nu s-a strãduit sã-i facã 
pe plac soþiei nici din alte puncte de vedere, a cheltuit moştenirea copiilor, a tratat 
venitul provenit de pe urma soþiei ca pe averea proprie, a purtat hainele primului 
soþ, chiar vânzând câte o bucatã, în acest timp femeia fiind nevoitã sã-şi întreþinã 
copiii şi personalul din veniturile proprii. Dupã 27 ani de cãsnicie Kata Széchy i-a 
reproşat fiecare cãptuşealã blãnuitã, vândutã în secret de bãrbat, fiecare pui, bou, 
stup de albine luat din ograda ei, bijuteriile cerute sub diferite pretexte, avariþia şi 
nenumãratele minciuni ale soþului. 

În ceea ce priveşte relaþiile copii-pãrinþi, se remarcã faptul cã femeile se dovedeau 
mult mai iertãtoare. Existã numeroase exemple în care tatãl îşi dezmoşteneşte un 

11  Testamentele lui Kovacsóczy între 1591 şi 1593: arhiva KÁL Bálintith, Medievale nr.153.; 
Radvánszky III. 143..

12  633. 27 iulie. MOL P 1961 arhiva familiei Bethlen. 9. cs. 23.t. Documente mixte. 
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copil, dar în testamentele femeilor aceasta se întâmplã într-un singur caz, când 
Erzsébet Henter îşi dezmoşteneşte fiica pentru cã „nyomorúságomban, vénségemben 
és betegségemben ezek az megnevezett fiaim tartottak és tartanak, … kínálták is 
az én leányomat, hogy engemet õ is tartson, s az örökségben neki is szinten ennyi 
leszen, de nemhogy tartott volna, de még azt mondotta, hogy az falu marhájáért sem 
tartana.” (în mizeria, bãtrâneþea şi boala mea aceşti fii numiþi m-au întreþinut şi mã 
întreþin, ... au invitat-o pe fiica mea sã mã întreþinã şi ea, ca şi partea moştenitã de 
ea sã fie egalã, dar dânsa nu m-a þinut, ba chiar a zis cã nu m-ar þine nici pentru 
vitele unui sat întreg).13 Mamele se amestecau mult mai puþin în viaþa copiilor 
şi numai în cazul în care aceştia erau orfani minori, fãrã tatã, ele dau dispoziþii 
referitoare la tutorii copiilor, plasarea şi întreþinerea lor, eventual la principiile 
educaþiei.14 Taþii, însã, lasã în numeroase cazuri indicaþii detaliate privind procesul 
educaþiei, persoana educatorului, pedepsele utilizabile, şcolile şi studiile copilului 
în strãinãtate. Fixeazã vârsta la care fiii lor se pot cãsãtori şi la care li se va înmâna 
averea moştenitã. În ceea ce priveşte cãsãtoria copiilor, ei lasã numai dispoziþii 
de principiu, cea mai importantã condiþie fiind pãstrarea religiei şi alegerea unui 
tovarãş de viaþã de aceeaşi confesiune. 

Testatorii se strãduiau sã împartã bunurile mobile cu o mare precizie, în 
pãrþi egale, neavantajând nici fetele, nici bãieþii. Dacã, de exemplu, nu reuşeau 
sã împartã în mod egal obiectele din aur, completau moştenirea copilului pãgubit 
cu argint sau bani. Conflictele dintre mamã şi copii se datorau de regulã prezenþei 
tatãlui sau fraþilor vitregi.15 

În legãturã cu celelalte rude, se remarcã de asemenea caracteristici pozitive. 
Aceasta se explicã prin faptul cã includerea rudelor între moştenitori nu era 
obligatorie, poate doar un gest de bunãvoinþã Dacã cineva era lãsat pe dinafarã, nu 
se dãdeau explicaþii, dar dacã o persoanã era avantajatã, îmbogãþitã cu o moştenire 
valoroasã, o justificare era necesarã. 

13  Aita Seacã, 02. ianuarie 1666. KÁL. F. 253. Familia Mikó-Rhédei, nr. I/81/a, f. 1
14  Testamentul lui Krisztina Vér (vezi indexul din nota nr. 3): „Az én édes neveletlen árva 

fiamat Bethlen Istvánt hagyom az Atya Fiú es Szentlélek Úristennek kegyelmes gondviselése 
alá. Amellett hagyom az megemlített Eperjessi Mihály Úrnak, hogy õ kegyelme taníttassa 
és nevelje, az igaz Reformata Calviniana Vallásban, kényszerítvén azon jó lelkiismeretire, 
az mely jó lelkiismeretivel meg akar állani az Ítélõ Bíró Úr Jézus Christus elõtt az ítéletnek 
nagy napján. Az míg penig az gyermek az tanulást elhagyná addig viselje gondját Vancza 
Miklós Uram az gyermeknek. Mivel nagy szeretetit latom Vancza Miklós Uramnak az 
gyermekhez, jószágomnak is viselje gondját õ kegyelme, mind addig az míg az gyermek 
az Scolabol ki kelhetõ lészen.”. Soþia lui Kendy Gábor a adresat urmãtoarea dispoziþie 
tutorelui ficei sale: „tartsa tanítsa is szeredségre tisztesség kívánásra egymás szeretetre õket, 
… kegyelmedet is úgy féljék szeressék az én gyermekim mint én magamat, kire legyetek 
kötelesek szerelmes magzataim, Kendy Anna és Kendy Margit, kiért Isten áldomását vetem 
reátok. Szerelmes asszonyom, ha ennek engedõi nem akarnának lenni, kegyelmed az õ 
érdemek szerint anyai kézzel vesszõvel is megsanyargathatja mind addig is az míg az én 
testamentumomhoz, az jó intéshez tartják magukat.” Radvánszky III., 161.

15  Vezi: Horn Ildikó: “Nemesi Árvák”. În: Gyermek a kora újkori Magyarországon. Edit. Péter 
Katalin. Budapest, 1996. 51-90.

16  Soþia lui Kemény János, Teleki Anna Gerend, 17. iulie 1717. MOL P 1961. Arhiva familiei 
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Pe lângã informaþiile despre relaþiile de rudenie, partea din texte referitoare la 
repartiþia bunurilor testate ne este utilã pentru datele furnizate despre starea materialã 
a testatarului, despre obiectele de folosinþã mai valoroase, tot aceste documente 
oferindu-ne aproape singurele surse despre raporturile de proprietate ale femeilor. 
Când testatarul a încheiat o singurã cãsnicie, împãrþirea bunurilor este clarã şi simplã. 
Se amintesc câteva obiecte de valoare, dar partea însemnatã a moştenirii nu este 
detaliatã, testatarul insistând numai ca toate sã se împartã în mod egal între copiii sãi. 
În unele cazuri se întâmplã chiar ca autorul testamentului sã “uite” sã menþioneze 
numãrul şi sexul copiilor, deoarece nu se prevede un posibil conflict.

Din fericire, majoritatea testamentelor sunt detaliate. Cei care dispuneau de 
imobile multe sau deosebit de valoroase simþeau nevoia de a înşirui cu ajutorul 
cui au dobândit bunurile respective, prin moştenire sau prin cumpãrare. Cu acest 
gest ei nu justificau de fapt dreptul lor la proprietãþile respective, ci dreptul şi 
legalitatea actului de moştenire. Pe de o parte, ei legitimau nu numai dreptul de 
utilizare, dar şi cel de testare, iar pe de altã parte certificau cã imobilele lãsate fiicei 
nu fac parte din bunurile cuvenite fiilor. Investigarea acestor surse ne dezvãluie şi 
plãcerea de a construi, în anumite cazuri, la testarea unor castele sau conace unii 
justificau legalitatea actului de moştenire prin faptul cã ei înşişi au ridicat clãdirile 
respective, din surse financiare proprii. 

Averea celor ce dispuneau numai de bunuri mobile era alcãtuitã din animale, 
sume mari de bani, bunuri de aur şi argint, caleşti, arme ornate, mobile, tapete, covoare, 
îmbrãcãminte bãrbãteascã şi femininã de valoare. Cantitatea acestora nu se poate 
aprecia întrucât în documente nu se trecea nici suma banilor, nici valoarea obiectelor. 
În privinþa banilor nu se menþiona suma, ci locul unde se aflã: “kis tintás ládámban 
lévõ pénz” (banii aflaþi în lãdiþa mea de cernealã), „fejér ládában vagyon” (se aflã în 
lada albã), “egy kis rakott ládában vagyon” (se aflã într-o lãdiþã micã ornamentatã) sau 
felul: „ezüst pogány pénz” (bani pãgâni de argint), „színes lengyel pénz” (bani polonezi 
coloraþi), „Báthory Gábor kopasz tallérja” (talerul gol al lui Gábor Báthory), „duplás 
tallér, Maximilianusé” (talerul dublu al lui Maximilian).16 

Obiectele de aur şi argint se descriau detaliat, în cazul bijuteriilor şi al obiectelor 
deosebit de valoroase testatarii menþionau când şi de la cine le-au primit. În unele 
testamente s-au inclus chiar inventare separate şi din punct de vedere formal. Un 
exemplu tipic este testamentul lui Druzsiána Bethlen, în care, dupã introducere, 
urmeazã astfel de titluri: “Arany marhák száma”, “Fejér ruhák”, “Ágyra valók”, 
“Superlátok”, “Szoknyák”, “Elõkötõk”, “Ezüst marhák”, ş. a. (Numãrul bunurilor de 
aur, Veşminte albe, Cele pentru paturi, Fuste, Şorþuri, Bunuri de argint). La întocmirea 
testamentului s-au folosit în mod clar şi alte inventare, fãcute mai devreme, cu toate 
acestea, Druzsiána Bethlen a uitat sã menþioneze bunuri în valoare de mai multe mii 
de taleri. Acestea – dupã cum spune nota anexatã la testament – au fost enumerate 
de executorii testamentari, valoarea lor a fost estimatã şi s-au împãrþit în mod egal 
între moştenitori.17 Bãrbaþii recurgeau mai degrabã la alte mijloace; îşi împãrtãşeau 

Bethlen. 9. cs. 23. t.
17  Soþia lui Rhédey Ferenc, Bethlen Druzsiána, Huszt, 29. august 1669. KÁL arhiva familiei 

Kászoni Bornemissza. Nr. 44. Testamente (index vechi: XXXI. Fasc. Nr. 1-14.)
18  Inventarul de moştenire al lui Gyulaffy László (1579) KÁL arhiva familiei Gyulay-Khun. 
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învãþãturile şi sfaturile şi în cadrul testamentului propriu-zis lãsau indicaþii, numai 
referitor la cele mai importante obiecte personale. Lista exactã a moştenirii era 
anexatã într-un document separat. Din punctul de vedere al posteritãþii, dezavantajul 
acestei modalitãþi este cã inventarul moştenirii folosit de executorii testamentului 
s-a pierdut în multe cazuri sau se ascunde într-un alt fond de arhive.18 

Marii nobili testau mãrinimos pentru scopuri caritabile, ca un fel de donaþii 
pentru “mântuirea sufletului”. Ei susþineau astfel spitale, handicapaþi, sãraci, orfani 
şi vãduve decãzute. Felul şi cantitatea sprijinului acordat variau de la cereale, 
animale de tãiat, îmbrãcãminte, pânã la o sumã de bani donatã cu o singurã ocazie 
sau finanþare sistematicã. Bunurile lãsate bisericii erau de asemenea de mai multe 
feluri. O moştenire mai substanþialã i se acorda preotului familiei sau celui care 
a oferit testatarului mângâiere sufleteascã în ultima perioadã a vieþii. Biserica la 
care testatarul obişnuia sã meargã sau în care dorea sã fie înmormântat primea de 
asemenea bunuri importante. Aceste donaþii se aflã, desigur, în strânsã legãturã 
cu intenþia de asigurare a mântuirii sufleteşti, chiar dacã testatarii nu specificau 
drept condiþie celebrarea unor ceremonii bisericeşti în acest scop sau cinstirea 
memoriei lor. Nu puneau condiþii sau condiþiile puse nu erau în interes propriu. 
Anna Somi cere vânzarea rochiei de logodnã, iar despre soarta banilor primiþi scrie: 
“adják plébánosom kezébe, kinek kötöm lelkére, vele könyveket vegyen, és egyházi 
népeknek adja.” (înmânaþi-i preotului meu, pe care îl rog sã cumpere cãrþi şi sã le 
dea poporului bisericii).19 Iar Kata Széchy dã preotului sãu 50 de forinþi ca sã se 
ocupe de educaþia unui student.

Cele mai multe testamente se opresc asupra locului de odihnã, a ceremoniei 
funerare şi a cheltuielilor de înmormântare. Dacã amintesc de înmormântare, bãrbaþii 
fac o descriere temeinicã şi detaliatã, indicaþiile femeilor în acest sens variind de la 
succinte referiri pânã la dispoziþii minuþioase. În cazurile în care ne stau la dispoziþie 
şi alte surse – jurnale de familie, invitaþii la înmormântare, scrisori private –, putem 
afirma cu certitudine cã aceastã “lipsã” nu se datoreazã nepãsãrii testatarului în ceea 
ce priveşte procesul funerar, ci prezenþei obiceiurilor de înmormântare ale familiei. 
Familia poseda o criptã sau un cimitir propriu, iar în ceea ce priveşte ceremonia, se 
fixaserã deja principalele momente, cine va predica, cine va rosti oraþia funerarã, 
de unde vor fi chemaþi studenþii care cântã, eventual interpreteazã poemele scrise 
pentru aceastã ocazie.20 Dacã testatarul nu dorea sã se abatã de la obiceiul familiei, 
el scria cel mult o notã pe aceastã temã, cum a fãcut şi Anna Somi: “Elõször ajánlom 
az hatalmas Úristennek az én lelkemet, és testemet hagyom temetni Almáson az mi 
temetõhelyünkre.” (Mai întâi îmi închin sufletul Domnului Atotputernic, iar trupul 
mi se va îngropa în cimitirul nostru din Almás).21 

Medievale nr. 301
19  Testamentul soþiei lui Patóchy Boldizsár, Somi Anna. Szentjób, 1563. Paşte MOL F3 Cent I.
20  Acest fenomen se poate urmãri de-a lungul a mai multor generaþii de exemplu la familia 

Petrichevich Horváth; Sándor Imre, familia Petrichevich Horváth din Buneşti. Cluj, 1908., 
respectiv jurnalele familiale şi notele genealogice în: A Petrichevich család történetének 
regesztái. Publicat de: baronul Petrichevich Horváth Emil. Pécs, 1942. 370-398.

21  Testamentul soþiei lui Patóchy Boldizsár, Somi Anna. Szentjób, 1563. Paşte MOL F3 Cent 
I. nr. 48.

22  Donáth Erzsébet şi-a însãrcinat doi fii (1652. SÁL fond 74 fasc. I. p. 104.), soþia lui Bethlen 
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Din câteva referiri putem conchide, cã atât bãrbaþii, cât şi femeile dãdeau 
dispoziþii orale cu privire la detaliile înmormântãrii şi însãrcinau un membru al 
familiei sau un prieten apropiat cu organizarea ceremoniei funerare.22 În materialul 
marii nobilimi din Transilvania s-au fixat în scris indicaþiile referitoare la 
înmormântare într-un singur caz, în testamentul cãpitanului Ferenc Geszti: „Az én 
testemnek eltemetése úgy legyen, mint arról való írásom tartja, tudja az komornyik 
ez írás hol áll.” (Înmormântarea trupului meu sã se facã aşa, cum am dispus în 
scris, lacheul ştie unde am pus acest înscris.)23

Dorinþele legate de înmormântare au la bazã trei puncte de referinþã: confesiunea 
testatarului, cheltuielile de înmormântare, şi locul înmormântãrii. Majoritatea 
testamentelor nu conþin indicaþii referitoare la ritualul ceremoniei funerare, 
deoarece nici nu se punea problema unei înmormântãri de cult diferit, mai ales 
în familiile omogene din punct de vedere al religiei. Problema religiei dobândea 
o importanþã mai mare în familiile mixte confesional, dar datele prelucrate pânã 
acum aratã cã nici un testatar nu se temea de posibilitatea unei ceremonii funerare 
de cult diferit. În acelaşi timp, ei ştiau cã diferenþele confesionale pot genera 
conflicte la înmormântare, similare celor din timpul vieþii, de aceea, în aceastã 
parte a testamentelor, pe lângã accentuarea credinþei, ies în evidenþã gânduri de 
împãcare şi iertare. Un exemplu tipic sunt rândurile lui Elek Bethelen, care a 
notat ultimele cuvinte ale soþiei şi a scris în Memoriale: „NB az lelkemre kötötte, 
hogy megjelentsem, hogy semmi disputációra való alkalmatosság, annál inkább 
disputálás más religiók ellen az õ temetésén elõ ne hozassék, ezt pedig erõs szók 
alatt hatta meg.” (NB m-a rugat sã fac în aşa fel încât la înmormântarea ei sã nu se 
işte vreo ocazie pentru dispute şi în special pentru dispute împotriva altor religii şi 
mi-a lãsat asta prin vorbe puternice.)24

Despre cheltuielile de înmormântare s-au trecut mai puþine indicaþii în 
testamente. În multe cazuri, testatarul a stabilit suma exactã destinatã ceremoniei 
funerare şi a menþionat prin ce fel de venituri, prin vânzarea cãror bunuri se va 
obþine suma necesarã. Sumele indicate în acest scop se încadreazã între 40 de 
forinþi şi 60 de monezi de aur. Numeroşi testatari s-au îngrijit numai de persoanele 
care luau parte la ceremonie, fãrã a lãsa indicaþii referitoare la cheltuielile întregii 
înmormântãri. Plata predicatorilor, preoþilor, a studenþilor care cântau varia între 
doi şi zece forinþi, iar majoritatea testatarilor se îngrijeau şi de sãracii şi orfanii din 
cortegiul funerar. 

Evident, pe testatari îi preocupa intens locul înmormântãrii. De fapt, ei nu 
lãsau indicaþii despre moşia sau biserica în care doreau sã fie înmormântaþi, ci îi 
preocupa mai mult lângã care membri de familie decedaþi va fi aşezat sicriul lor. 
Situaþia bãrbaþilor era mai simplã în acest sens. Dacã familia avea dinainte un loc 
de înmormântare, atunci sicriul bãrbatului era aşezat în mod necesar lângã pãrinþi, 
bunici şi alte rude. Dacã el se îndepãrtase de rãdãcinile familiei, avea posibilitatea 
de a ridica un nou cavou într-un loc ales de el. 

Elek soþul, (1690. KÁL arhiva familiei Keresdi Bethlen II/24), iar vãduva lui Cserényi 
Márton o rudã a soþului (Radvánszky III. 228.) cu organizarea ceremoniei. 

23  Testamentul lui Geszti Ferenc. Deva, 11 ianuarie 1593. Radvánszky III. 151
24  Bethlen Elek: Memoriale 17 septembrie 1690.. KÁL arhiva familiei Keresdi Bethlen II/24.
25  Testamentul lui Almády Margit: MOL F3 Cent Z. nr. 14, testamentul lui Révay Anna: 
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Posibilitãþile de înmormântare ale femeilor însã se limitau la o structurã 
triunghiularã soþ – copii – pãrinþi. În cazurile neproblematice, femeia era 
înmormântatã în apropierea soþului şi copiilor decedaþi. Existã însã şi unele cazuri 
extrem de interesante, când o femeie devenea vãduvã, dupã o cãsnicie eşuatã, sau se 
mãrita de mai multe ori. Singura diferenþã marcantã dintre testamentele bãrbaþilor 
şi femeilor din nobilime se înregistreazã la acest capitol. În cazul femeilor mãritate 
de mai multe ori nu este evident cã ele vor fi înmormântate lângã ultimul soþ. Margit 
Almády, de exemplu, a fost cãsãtoritã de patru ori şi a dorit sã fie înmormântatã 
lângã al doilea soþ, cu care trãise de altfel numai trei ani şi nu aveau copii împreunã. 
Datoritã moşiilor deþinute, Krisztina Mindszenthy putea cere sã fie înmormântatã 
nu numai în Voievodatul Transilvaniei, ci şi pe proprietãþile ei din Ungaria Regalã. 
O astfel de dorinþã putea fi justificatã şi datoritã soþului, cu toate acestea ea a fost, 
potrivit testamentului, înmormântatã în Transilvania, în biserica din Cãlugãreni, 
lângã mama ei. Soþia lui Gábor Kendy, Anna Révay, a supravieþuit la trei soþi. În 
cele din urmã, ea a cerut sã nu fie îngropatã în Transilvania, ci lângã pãrinþi, în 
Túróczszentmárton. Întrucât ea şi-a întocmit testamentul pe timp de rãzboi, în 
1595, a þinut seamã şi de posibilitatea ca dorinþa ei sã nu poatã fi împlinitã. Dar, 
nici în acest caz nu dorea sã fie înmormântatã lângã unul dintre soþi, ci a ales 
biserica susþinutã şi de ea, din Muzsna, judeþul Bereg, spre a-i servi drept loc de 
odihnã.25 

Bãrbaþii lãsau adesea indicaþii detaliate referitoare la piatra sau monumentul 
funerar, Ferenc Geszti, respectiv István Bocskai au dispus, în testamentele lor scrise 
în 1595, chiar renovarea bisericii destinate înmormântãrii.26 Femeile nobile nu s-au 
ocupat de acest aspect – cel puþin nu în testamente – chiar Krisztina Mindszenthy, 
care este cea mai minuþioasã în acest sens, îşi descrie doar sicriul şi îmbrãcãmintea 
funerarã.27 

Împlinirea sau nu a dorinþelor din testamente ar necesita un studiu separat. 
Aceasta depindea, pe lângã alþi factori, de relaþia dintre testatari şi moştenitori, 
de conştiinciozitatea executorilor testamentari. Testatorii ştiau acest lucru şi, 

Radvánszky III. 154-163.
26  Kovacsóczy Farkas: „Testemet mikor annak ideje lészen, adják meg az én anyámnak 

az földnek. Az mely rakott sírt Fejérvárott az templomban csináltattam kiben immár az 
szegény Anyámmal egynéhányan fekünek, odategyék, kibõl csináltassanak kívül valami 
memoriát csak ilyen Inscriptioval. Volffgangus Kouachoczy iaceo hic cum meis quis fuerim 
si bene quid egi scient posteri.”; Geszti Ferenc: „ az dévai szent egyházat kívül belül szépen 
megépítsék újítsák. Valami ahhoz szükségös lészen, az szegény anyám koporsójához, és az 
én koporsómhoz is valami szükségös lészen, megépítsék. Az szent egyházat belöl valóba 
szépen megcsinálják, az héjazatát, az hol szükség megcserepezzék, azt tornyát szép ónos 
pléhhel megborítsák, födjék, az óráját megcsinálják hogy ide plébános lakni jó prédikátor 
örömest jöjjön a jó épületért is.” 

27  „… halálomat halván mindjárt szegezzék be koporsómat, mentül hamarább lehet: mentül 
több böcsületes lelki egyházi embereket hivatván, koporsómba bé szállása napjára, holt 
hideg tetememre való szükséges, fejér öltezetim mind el vadnak már készítve. A viselõ 
szoknyámat adják reám. Koporsómat penig belõl fejér gyolccsal vonják bé és vánkosokat is 
úgy, ím azfélékbõl csináljanak, melyre való gyolcs is mellette kész vagyon.”
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în cadrul juridic al perioadei respective, ei au fãcut tot posibilul ca dorinþele şi 
indicaþiile din testament sã fie urmate. În plus se rãspândise obiceiul ca, la sfârşitul 
testamentelor, sã se includã formule pentru binecuvântarea şi blestemarea celor ce 
vor împlini testamentul, respectiv a celor ce vor încãlca dispoziþiile – şi se observã 
cã femeile recurgeau mai des la aceastã modalitate. Parcã ele ar fi crezut mai mult 
în puterea binecuvântãrii şi a blestemului decât în justiþia pãmânteascã.


