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Studiul are ca obiectiv prezentarea 
câtorva surse care sunt obligatorii în stu-
dierea atitudinilor şi sentimentelor în faţa 
morţii la maghiari de religie calvină din 
Transilvania secolului al XIX-lea. Aceste 
documente sunt: testamentul, corespon-

denţa privată şi necrologul, sigur pe lângă acestea ar mai putea fi enumarate ca 
surse istorice, predicile, cântecele religioase şi documentele legislative din veacul
al XIX-lea .

Testamentul

Ca primă sursă privin studierea atitudinii în faţa mortii se afla testamentul care 
constituie un tip de sursă primară utilizat şi valorificat eficient în aprope toate 
subdomeniile istoriografiei, genealogie, antropologie istorică, de istorie a mentalităţilor, 
precum şi în cercetările de istoria dreptului. Valoarea sa, ce conferă o subiectivitate 
deosebită, care se îmbină în egală măsură cu o sinceritate neobişnuită, se datorează 
faptului că, omul, confruntându-se cu moartea, îşi împărtăşeşte gândurile despre 
viaţă şi moarte, clarifică şi rezolvă problemele sufleteşti şi cele pământeşti, enumeră 
şi împarte proprietăţile, comunică ultimele învăţături membrilor familiei.

Fie că era redactat personal sau era dictat unui notar sau secretar, el se regăsea 
doar în rândul înaltei societăţii cultivate, mai exact în rândul nobilimii şi a burgheziei, 
în orice caz a celor care erau preocupaţi mai mult de problemele care fac obiectul 
testementului, acestea fiind: împărţirea averii, reglarea afacerilor materiale şi a 
problemelor spirituale, cu lumea acesta şi cu ceea de dincolo. Pretutindeni în Europa 
dar şi în Ardeal, testatarii justificau întocmirea testamentelor prin aceleaş argumente. 
Omul este muritor, dar vremea morţii nu ne este cunoscută, de aceea soarta bunurilor 
primite de la Dumnezeu trebuie să fie clarificate din timp, astfel cei care rămân după 
noi să le poata împărţi în pace. Cu toate acestea, partea hotărâtoare a testamentelor 
se redacta în imediata apropiere a morţii, în cazul unei boli grave, sau în timp de 
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război, ciumă sau holeră. Începând cu secolul al XVII-lea, o dată cu apariţia curentul 
baroc în Transilvania, se accentuează tendinţa ca oameni aflaţi în puterea vârstei 
să-şi întocmească testamnte, căci în pragul morţii aceştia vor trebui să se ocupe de 
problemele sufleteşti şi nu de cele pamânteşti.

Înainte de ameninţarea morţii, în testamente pe lângă pregătirea pentru o moarte 
mai bună, se deosebesc trei tipuri de justificări. Prima se referă la sarcinile pe care 
membrii familiei erau obligaţi să le facă după moartea testaorului. Al doile motiv, era 
recăsătoria, autorul testamentului făcând diferenţa între bunurile primite de la părinţi 
şi cele dobândite de la primul soţ sau soţie ori din alte surse. Prin acesta se clarifica 
ce vor moşteni copiii din prima căsnicie respectiv noul soţ sau sotie dar şi copii din 
noua casnicie. În a treia categorie intră testementele facute de soţ şi soţie împreună. 
Testarea comună era răspândită mai ales în rândul burgheziei din Transilvania, dar 
şi la unele cupluri din marea nobilime, care consfinţeau legătura strânsă dintre cele 
două persoan.

În Transilvania testamentul a apărut pentru prima dată la saşi, iar prin aculturaţie 
a fost preluat de maghiari, unde în secolul XIX a avut un ascendent foarte mare, fiind 
un fenomen la modă în înalta societate, dar şi datorită creşterii numărului de ştiutori 
de carte. Acest fenomen poate fi interpretat ca o preocupare faţă de problema salvării 
şi de asumare a unei responsabilităţi individuale în relaţia cu salvarea sufletului şi 
cu Judecata de Apoi1.

Testamentul din punct de vedere juridic în Transilvania conform legislaţiei aparţine 
de Codul civil şi cel al familie. Acest document trebuie să întruneasca unele condiţii 
generale pentru a fi considerat autentic: să fie un act unilaterar care sa exprime voinţa 
testatorului, să fie un act solemn care să fie în concordanţă cu legea, este un act mortis 
causa care produce efecte dupa moarea testatorului, un act esenţialmente revocabil, 
testatorul fiind în drept ca până la moartea sa să poată reveni orcând şi sub orice 
formă asupra dispoziţiilor prevăzute într-un testament al său anterior.2

Începând cu secolul al XII-lea, testamentul este înţeles ca fiind un act eminamente 
religios impus de Biserică, fiind considerat un element sacru. Întocmirea sa devenea 
obligatorie sub ameninţarea excomunicării şi implicit a neacordarii unui loc în cimitir 
pentru muribundul aflat într-o atare situaţie. Din secolul al XIV-lea situaţia se schimbă 
iar rolul notarului în redactarea testamentului devine dominant dar problematica ce 
ţine de acestea era de competenţa tribunalelor ecleziastice.3 În plus Michele Vovelle 
consideră testamentul ca tip de sursă un document scurt şi bogat care poate să rezume 
şi să reprezinte gesturile din jurul morţii.

Practica întocmirii testamentului în societatea transilvana din secolul al XIX-lea 
poate fi împărţită pe două direcţii: urban-rural, elite-mase sau feminin-masculin 
cat şi din punct de vedere confesional cum ar fi catolic-calvin sau luteran-ortodox, 

1 T. Nicoara, op. cit., p. 44.
2  Marius Rotaru, Atitudine în faţa morţii în Transilvania în secolul al XIX-lea (teză de doctorat), 

2005, p. 513-514.
3  Philipe Aries, op. cit., vol. I, p. 257-258.
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toate aceste raporturi nu pot decât sa ne ofere o imagine ampla şi complexă care 
alături de structura multietnică pot să îmbogăţească din punct de vedere cultural şi 
imaginar spaţiul din interiorul arcului carpatic. Începând cu secolul XVII, o dată cu apariţia 
curentul baroc în Transilvania, se accentuează tendinţa ca oamenii aflaţi în puterea vârstei să-şi 
întocmească testamentele, căci în pragul morţii aceştia vor trebui să se ocupe de problemele 
legate de mântuirea sufletească şi nu de cele lumeşti. 

Testamentul am putea spune, este de fapt o lege personala a celui trecut în nefiinţă 
care se deschide si interpretează după care se aplică, car toate acestea în faţa unor 
martori de către notari care stabilesc autenticitatea şi valabilitatea actului şi a celor 
scrise. Prin interpretarea discursului testamentar se încearcă punerea în evidenţă a 
acelor probleme care au în vedere relaţia omului cu Dumnezeu, cu lumea de dincolo, 
precum şi atitudinea faţă de moarte a testatorului dar şi condiţia sufletului după moarte 
prin donaţiile pe care acesta le face după moartea sa prin intermediul testamentului, 
cerând în schimbul acestor donaţii să fie pomenit prin slujbe de mântuire a sufletului 
în biserici.

În Transilvania austo-ungară, testamentele sunt de mai multe feluri: Testamentul 
privat care este facut de un individ cunoscător de carte. Testamentul public care este 
redactat de un notar care reprezintă statul şi care veghează la respectarea legilor. 
Testamentul verbal care este rostit verbal în prezenţa unor martori şi se poate aplica 
în cazul în care testatorul nu cunoşte carte şi este redactat de notar, martorii au rolul 
de a confirma autenticitatea celor spuse. Totodată testamentul trebuiei redactat într-
o limbă în care martorii pot să certifice faptul că au înteles şi au luat la cunoştiinţă 
cele redactate în testament. Martorii pot să fie în număr de doi sau patru în funcţie 
da cazul testatorului după cum urmează: În numar de doi dacă testatorul cunoaste 
carte şi semnează documentul dar din cauza boli nu poate se îl redacteze personal. 
În celălalt caz în care martorii sunt în număr de patru testatorul este bolnav dar nu 
cunoşte nici carte şi semnează documentul cu un x şi urma degetului, în acest caz cei 
patu martori trebuie sa certifice cele spuse dar şi autenticitatea celor scrise în testament 
şi nu în ultimul rând să nu dispară unel părţi din document care este făcut pe mai 
multe pagini unde este necesar ca acesta sa fie legat cu şnur de obicei tricolor sau 
să fi pecetuit. Ultimul este testamentul privilegiat care este valabil în situaţii delicate 
cum ar fi epidemiile, razboiul sau calătoriile pe mare, elementa care introduc, din 
considerente obiective, o alta dimensiune în care este cuprinsă moartea.

Cât priveşte dreptul persoanei de a-şi face propriul testament ceea ce se observă 
este dezvoltarea chestiunii în două direcţii întretăiate. Este vorba despre vârsta pe care 
cineva trebuie să o îndeplinească pentru ca documentul să fie legal şi în al doile rând 
să fie sănatos şi lucid la minte acestea sunt prevederile impuse de epoca modernă.4

După criteriul vârstei testamentul privat devine posibil şi funcţional numai dupa 
vârsta de 18 ani. În situaţia în care vârsta este mai scăzută testamentul este posibil 
numai în varianta publică prin intermediul notarului public. Dar în acest caz criteriul 

4  Marius Rotaru, op. cit., p. 518.
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vârstei este unul important; astfel în Ţara Ungurească testatorul trebuie să aiba 
împlinită vârsta de 12 ani, iar în cazul Transilvaniei acesta trebuie sa aiba împliniţi 
14 ani pentru ca testamentul să devină o realitate.5

Fiinţa umană încă din copilărie este învăţată de dogma creştină că omul este făcut din 
ţărână şi că există o lume a celor drepţi care se află la Dumnezeu, iar după moarte sufletul 
uman se întoarce la acesta pentru judecata divină, aceasta se datorează educaţie; creştine pe 
care o primeşte de mic copil. Astfel şi în momentul scrierii testamentului omul se gândeşte le 
viaţa veşnică ce îl aşteaptă la Dumnezeu.

“Sufletul meu îl dau pentru veşnica pomenire lui Dumnezeu, iar corpul îl 
dau pământului, pentru veşnica odihnă”.6

Prin testament omul lasă ultimele indicaţii familiei, despre locul unde să fie îngropat, în ce rit să 
se desfăşoare ultima slujbă religioasă pentru el pe acest pământ, toate acestea sunt scrise în momente 
de luciditate mintală deplină, nefiind cuprins încâ de agonia unei boli sau de sentimentul care sa 
prevestească moartea. Sufletul este percept ca cel care menţine viaţa în om. Toate aceste ultime 
dorinţe ale testatorului trebuiesc să fie respectate de către întreaga familie a acestuia.

“În prezent cu sufletul sănătos şi ne forţat de nimeni recomand: Oriunde 
s-ar întâmpla să mor, corpul să se aducă în Ardeal la Sîntâmăria Orlea (în jud 
Hunedoara), să fiu îngropat în ritul reformat la Biserica Reformată, în cavoul 
familial lângă sicriul mamei mele. Pretenţiile mele din acest testament sunt ca 
familia mea să le respecte după moartea mea”.7

Din punct de vedere al concluzilor testamentul în Transilvania, este considerat un 
act solemn cu multiple reverberaţii, testamentul trebuie să îmbrace în mod obligatoriu 
una dintre formale prevăzute de legea XVI din 1876. Astfel orice fel de cercetare a 
testamentelor de la sfârşitul secolului al XIX-lea trebuie sa aiba drept referinţă acestă 
lege. Cercetrea trebuie să fie realizată de sus în jos, mai exact de la principiile legislativ 
impuse de stat care din a doua jumătate a veacului al XIX.lea îşi face simţită prezenta 
din ce în ce mai puternic în viaţa privată în detrimentul Bisericii.

Corespondenţa:
O altă sursă privind studierea mortii la omul modern din Transilvania, este 

scrisoarea, în care prezenţa şi frica în faţa mortii sau anunţarea veşti morţii a unei 
persoane dragi sau cunoscute, sunt prezente sub formă scrisă cu ajutorul scrisori 
de condoleanţă mai exact cu ajutorul corespondenţei private, de către un membru 
din familia îndoliată către o altă persoana , ori de către o persoană din afara familiei 
către alta.

Felul de exprimare a condoleanţelolr şi a cuvintelor de apreciere, laudă sau de 
relatate a anumitor întâmplări legate de cel trecut în lumea celor drepţi în scrisorii 

5  Ibidem.
6  DJAN-Cluj, Kendeffy, nr. inv. 1007, Testamentul lui Pal Kendeffy din 1871.
7  DJAN-Cluj, Kendeffy, nr. inv. 1007.
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poate determina studierea, atitudinilor, a trăirilor interioare şi sentimentele pe care le-a 
avut cel care scrie faţă de cel decedat, precum şi consolările trimise transmise familiei 
îndoliate, faptul că cel care trimite condoleanţele este alături de familia îndoliată în 
aceste momente grele în care a venit moartea şi cât este afectat de acest eveniment. 

La nobilimea transilvana o altă modalitate de a-şi exprima sentimentele de 
tristeţe şi compasiune faţă de ce ldecedat şi familia acestuia este prin deschiderea şi 
complectarea unui caiet de condoleanţe, prin studierea acestui document putem afla 
ce personalităţi au fost la catfalculacelei prsoane, în care cei ce scriu în aceste caiete 
îşi expun gândurile şi sentimentele de compasiune şi mângâiere sufletească pentru 
familia îndoliată, dar şi faţă de cel decedat prin folosire unor cuvinte care au drept 
rol să exprime regreul pentru cel mort cum ar fi : „săracul, pe neaşteptate moarte l-a luat, 
din toată inima suntem alături de tine” şi care alături de scrisoarea de condoleanţă fac 
un tot al acestui ritual numit moartea

“Draga Margareta,
În nemăsurata voastră durere cu simţămând şi cu sinceră durere sunt 

alături la suferinţa voastră. Atât bunica cât şi eu din partea familiei noastre ne 
exprimăm condoleanţele familiei voastre .

Săracu Dezso pe neaşteptate moartea l-a luat, ştirea morţii pe toată familia 
noastră a şocat, nu pot gasi cuvinte de consolare pentru familia vostră.

Să vă dea Dumnezeu multă putere pentru a putea trece peste această povară. 
La cei dragi tăi părinţi tranzmitele sarutmâinle mele de mâine. 

Pe tine cu drag te îmbrăţişez.
Deva. 1906.”8

Prin scrisoarea de condoleanţă persoanele care nu pot fi prezente la înmormântare 
încearcă să-şi exprime sentimentele de durere alături de familia îndoliată, dar şi 
cuvinte de laudă şi elogiare acelui care a trecut în lumea celor drepţi. Sentimentul şi 
panica provoacă de moarte sunt cele mai terifiante spaime care au fost aduse o dată 
cu societatea modernă. Prin intermediul scrisorilor sau a condoleanţelor transmise 
verbal, după momentul înmormântări, omul modern încearcă să îşi arate suţinarea 
că este alături de familia îndoliată, sau prin aceste modalităţii fiinţa umană încearcă 
să se ferească de a vedea ceea ce face moarte cu omul, ori mai exact încearcă să fugă 
de moarte. 

Scrisoarea informativă sau scrisoarea normală a fost şi este un element încă la modă 
de a comunicare între oameni, prin exprimarea de gânduri şi veşti despre evenimentele 
din viaţa de zi cu zi a unor persoane şi a familiei acestuia. În marea majoritate a 
cazurilor în scrisoare omul are tendinţa de a vorbi despre el la pesoana I şi cele 
întâmplate în jurul său, de a trimite şi afla veşti, dar şi de a se confesa unei persoane 
dragi despre sentimentele de tristeţe, bucurie sau iubire pe care acesta le împătăşeşte 

8  ANDJ Hunedoara, Fondul Familial Torok Ştefan,Carte şi scrisori de condoleanţe, 9/1906, nr. inv. 
739.
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în anumite momente din viaţa sa. De fapt omul a simţit si avut întotdeauna nevoie 
să comunice cu cineva mai ales în momentele grele ale vieţii.

Scrisoarea ne poate oferii date despre persoana decedat cum se numea, ce vârstă 
avea, din ce cauză a decedat, de căt timp era văduv sau văduvă, cît a zăcut la pat, în 
ce zi a murit, la ce oră, care erau ultimele dorinţe şi câte sau dacă aceste dorinţe au 
fost îndeplinite de familie, date despre familie dacă avea copii şi nepotii, locul unde a 
fost înmormântată, dar şi contextul în care se petrece sau s-a petrecut acest evenimet, 
dacă este precursorul unora asemanatoare, cât de iubită şi apreciată fost în familie 
sau cât timp a trecut de la ultimul eveniment asemănător.

Necrologul:
Necrologul este un document important pentru istoricii mentalităţilor, deoarece 

face şi confirmă public moartea, mai exact este confirmarea oficială a decesului unei 
persoane, iar în unele cazuri este folosit şi pe post de invitaţie la înmormântare, acest 
document este aşezat de obicei afară la stradă, pe stâlpul de la poartă, alături de 
steagul negru pentru a anunţa moartea unei persoane. Necrologul oferă date despre 
persoana în cauză cum ar fi: numele, ce vârstă avea cel decedat, la ce oră şi în ce zi a 
murit, care a fost cauza mortii, dacă a suferit de o boală de la care i s-a tras moartea, 
în ce zi şi oră va avea loc înmormăntarea, toate aceste date de referinţă îşi au rolul 
de al informa pe trecătorul străin de pe stradă şi de al invita să spunem aşa oficial la 
oficierea slujbei de înmormântare.

“Fay. Fay Gustav, atăt personal cât şi copilul Lazslo Bela cât şisoţia osaldil 
grof(contesa) Kuun Irma, Gyula,Ara şi bărbatul markus din satul Batiz, 
Mariassy Andor şi nepoţii Ella şi Klementin, dar şi în numele multor rude 
cu inima îndurerată anumţă cu inima îndurerată pe sora, mătuşa, cumnată 
şi rude.

fay Fay Rozanak
în anul 1893. În februarie 14, la ora 5 dimineaţa în vărstă de 46 de ani, moartea 

ia survenit de la boala de plămâni. Corpul ne însufleţit va fi înmormântat în 16 
februarie anul curent, după masa la ora 3, după obiceiurile Bisericii reformate. 
Pentru veşnica odihnă va fi aşezată în cripta familială.

Binecuvântată şi pace să fie asupra sufletului!

14 februarie 1893.”9

După cum se poate observa în acest necrologul dar şi în numarosa altele, cei din 
clasa privilegiată a societăţii ardelene şi nu numai îşi etalua titlul sau funcţiile deţinute 
ori avute până la momentul nefericitului eveniment, cum este şi cazul acestei familii 
nobiliare care îşi scrie pe necrolog, atăt titlul detinut căt şi cele trei nume, primul 

9  ANDJ Hunedoara, Fondul familial Fay Kunn, 11/1893-1943.
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nume este întdeauna localitatea de provenienţă a acestuia, după care urmează numele 
dar un element important este acela că în limba maghiară numele ne se scrie ca şi 
în latină prenume şi după aceea numele ci invers. Tot din necrolog mai aflăm unele 
date importante despre persoana dededată, care au fost funcţiile cele mai importante 
detinute de acesta în timpul vieţii sale.

O altă chestine intersană a necrologului este că ne oferă date despre familia 
decedatului, mai exact câţii copii a avut, cine este cel decedat femeie sau barbat, dar 
şi înşiruirea numelelor celor mai apropiate persoane al defunctului pentru a arăta atăt 
unitatea familie în faţa acestui moment greu al morţii, dar şi de a arăta provenienţa 
de faimă a familiei sale. Din toate acestea reiese faptul că fiinţa umană şi in pragul 
morţii sau mai exact şi după moarte doreşte să nu fie egal cu semenilor lui în faţa 
fenomenului numit moartea. 

Toate aceste documente nu au făcut decăt o scurtă incursiune în imaginea pe care 
istoricii mentalitaţilor trebuie să restabilescă pentru a putea oferi o viziune complexă 
a ceea ce însemna şi cum era privită moartea cu toate aculturaţile ei, din acestă parte 
a Europei Centrale în care se regăseşte şi spaţiul muti etnic al Transilvaniei secolul 
al XIX-lea. 




