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Anul acesta s-au împlinit 126 de ani de la procesul memorandiștilor. Organizat 
la Cluj, în sala Redutei, în perioada 7-25 mai 1894, procesul Memorandului este con-
siderat unul din cele mai discutate episoade din întreaga mișcare memorandistă. În 
acest articol vom încerca să surprindem atmosfera creată înainte de începerea pro-
cesului, așa cum a fost descrisă în presa românească din Transilvania și din Regatul 
României, de presa străină și de diplomații ambasadelor străine de la București. De 
asemenea vom reda stenogramele din prima zi a procesului. 

La 31 martie 1894 Curia regală din Budapesta, Curtea de Casație, a aprobat actul 
de acuzare întocmit de procurorul Vita Șandor și a stabilit data procesului pentru ziua 
de 7 mai 1894, în fața curții cu jurați din Cluj. Completul de judecată al Tribunalului 
a fost format din președintele baron Szenkereszty Zsigmond; Judecători: V. Ciszar, 
dr. Issekurz Gyula; Judecător supleant: Nestor Ladislau; grefi er: dr. Balasz Elemer. 
Traducător: Lehman Robert.1 Încă din primul moment al întâlnirii memorandiștilor 
cu judecătorii de instrucție, când s-au luat interogatoriile preliminare, s-a evidențiat 
clar spiritul în care avea să se desășoare procesul: pe deoparte ignorarea voită a 
dispozițiilor legale, judecătorii primind instrucțiuni ca toate declarațiile și procesele 
verbale care garantau întrebuințarea în justiție a limbii materne să se facă exclusiv 
în limba maghiară, contrar Legii 44 din anul 1868. Pe de altă parte cei mai mulți 
dintre inculpați au susținut aplicarea legii manifestând astfel intransigența și afi rma-
rea demnității românești.2 Judecătorul Nestor Ladislau era român de origine la fel și 

1 Vasile Netea, Istoria Memorandului românilor din Transilvania și Banat, București: Fundația 
„Regele Mihai I”, 1947, p. 219.

2 Ibidem, p. 220.
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procurorii Vita Șandor și Aurel Lazăr, misiunea lor fi ind să urmărească dezbaterile 
și pozițiile inculpaților și din punct de vedere al limbii acestora, pe lângă semnifi ca-
ția de ordin politic.3 Pentru stenografi erea ofi cială a dezbaterilor a fost adus însăși 
stenograful Parlamentului maghiar Oszi Kornel.4 Procurorul regal general din Cluj, 
Vita Sándor inițial a ăcut denunț în cazul Memorandumului împotriva „a treizeci de 
agitatori valahi”, scria ziarul maghiar Pesti Napló, nr. 118 din 29 aprilie 1894. „Dintre 
aceștia – menționează publicația citată – douăzeci și cinci au fost membrii comite-
tului valah, care au inițiat redactarea și distribuirea Memorandumului, alți cinci au 
ăcut parte din cei care au fost cei mai destoinici în distribuirea acestui imprimat în 
Ungaria și în străinătate. Între timp a fost nevoie ca doi dintre ei să fi e scoși de sub 
acuzare, pentru că au decedat.5 Aceștia au fost Man Gabor, avocat din Bistrița și 
Csato Lajos, avocat din Blaj. Nu a fost pus sub acuzare nici Nichita Ioan, avocat din 
Zalău, acesta fi ind achitat de Curie. În cazul restului de douăzeci și șapte de inculpați 
denunțul rămâne valabil, citația însă a fost trimisă doar la douăzeci și cinci din cauza 
că Brote Eugen, membru în comitet, care este proprietarul tipografi ei unde s-a tipărit 
Memorandumul, și Popovici C. Aurel, membru al comitetului, care a participat activ 
la propaganda din străinătate, nu s-au putut găsi, pentru că acești apostoli excelenți 
ai nației române, după apariția Replicii, au fugit din Ungaria, și legea maghiară nu 
se poate aplica în afara granițelor țării. Ceilalți, așa cum s-a hotărât, vor fi  prezenți 
la dezbaterea fi nală a procesului Memorandumului, anume cu tot aparatul, adică cu 
douăzeci și cinci de avocați, împreună cu corespondenții acelor ziare din România și 
din străinătate, la care s-a reușit trezirea interesului față de această cauză”.6 

Istoricul și publicistul maghiar Jancsó Benedek7 acuza presa românească, „Liga 
Culturală” de la București și Comitetul Național Român din Sibiu că au „instigat cu 
o vehemență crescândă zi cu zi” astfel încât „ziua cea mare” – 7 mai 1894 – „trebuie 
transformată într-o zi în care toată românimea va fi  prezentă în fața tribunalului cu 

3 Vasile Netea, op. cit., p. 233.
4 Ibidem, p. 235; Pompiliu Teodor et al., Memorandul, 1892-1894. Ideologie și acțiune politică româ-

nească, București: Editura Progresul Românesc, 1992, 1994, pp. 38-91; ed. a II-a, București, 1994, pp. 
59-112.

5 „A memorándum-pör” [„Procesul Memorandumului”], Pesti Napló, nr. 118, 29 aprilie 1894, p. 7.
6 Ibidem, p. 8.
7 Jancsó Benedek (19 noiembrie 1854, Ghelința, județul Covasna – 27 iunie 1930, Budapesta) publicist, 

istoric, membru al Academiei Maghiare de Științe (din 1916). A studiat la universitățile din Cluj și 
Viena. A fost profesor de liceu la Panciova, Arad și din 1887 la Budapesta. În timpul guvernului 
Bánff y a fost colaborator al Departamentului pentru minorități la cabinetului primului ministru. 
Din 1907 a lucrat în cadrul Ministerului pentru Culte și Învățământ. A fost colaborator la ziarul 
Budapesti Hírlap. A fost unul dintre conducătorii Asociației de Științe Sociale care s-a fondat în 
opoziție la Societatea de Științe Sociale, care a fost una civic-radicală. În anii 1917-1918 a fost refe-
rent, pentru probleme naționale, la Comandamentul Austro-Ungar din București. Opere mai impor-
tante: Szenczi Molnár Albert (Cluj, 1878), Kölcsey Ferenc (Cluj, 1885), Reforma școlilor noastre medii 
(Budapesta, 1891), Lupta noastră pentru libertate și aspirațiile daco-romane (Budapesta, 1895), Istoria 
aspirațiilor naționale românești (vol. I-II, Budapesta, 1896-1899), Istoria mișcărilor iredentiste române 
(Budapesta, 1920). Referințe: Asztalos Miklós, Volum omagial Jancsó Benedek, Budapesta, 1932.
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jurați din Cluj, însă nu ca să se apere acolo în calitate de învinuit, ci ca să se prezinte 
ca un acuzator în fața națiunilor Europei civilizate, iubitoare de dreptate și libertate 
împotriva națiunii maghiare asupritoare și împotriva guvernului acesteia. Ca acest 
proces să devină un cadru și o ocazie unei astfel de acțiuni de amploare de politică 
națională românească, a fost nevoie în primul rând mobilizarea cât mai amplă a 
românimii din Ungaria”.8 

În opinia istoricului maghiar cheltuielile cu acțiunile de protest și propagan-
da în presa străină au fost suportate prin intermediul „Ligii Culturale” de către 
Partidul Liberal.9 „Liga Culturală” a organizat, cu ajutorul tineretului universitar 
din București, în toate orașele mai mari și mai mici adunări populare, procesiuni, 
proteste și serbări în legătură cu „chestiunea transilvană” sau „problema nați-
onală”.10 Este cunoscută colaborarea, pe toate planurile, dintre Partidul Național 
Român și „Liga Culturală”. În preajma apropierii termenului fi xat pentru procesul 
Memorandului, secțiile „Ligii” din străinătate și-au intensifi cat acțiunile contribu-
ind astfel la internaționalizarea cauzei românești, alături de mediile politice și cer-
curile diplomatice.11

În data de 1 mai 1894, secretarul ambasadei britanice la București, Walter 
Townely îl informa pe ministrul britanic de externe, contele Kimberley, despre 
procesul intentat memorandiștilor, acțiune îndreptată de fapt împotriva Partidului 
Național Român, ceea ce – în opinia diplomatului englez – nu are alt scop decât 
maghiarizarea și distrugerea instituțiilor naționalităților din Imperiul austro-ungar. 
Townely îi trimite contelui Kimberley o copie în franceză a actului de acuzare a me-
morandiștilor adresat de procurorul general: „Procesul va începe la Cluj în data de 7 
mai, și în mod fi resc el a stârnit deja un deosebit interes în România. Reprezentanți 
ai ambelor partide politice au criticat concertat acțiunea guvernului maghiar care, se 
afi rmă, reprezintă numai 7 milioane din totalul populației din Ungaria, care numără 
potrivit estimărilor generale cam 17,5 milioane de oameni. În Transilvania, se spune, 
trăiesc 2.600.000 de români, iar faptul că toți membrii Comitetului executiv – de a 
cărui existență nici măcar nu se pomenește în Memorand – și nu numai cei cinci care 
au semnat documentul, adică domnii Rațiu, Pop de Băsești, Brote, Vasile Lucaciu 
și Septimiu Albini, sunt chemați în fața instanței, dovedește că scopul guvernului 
maghiar este de a da o lovitură întregului Partid Național Român, și că, procedând 
în acest mod, el nu face altceva decât să-și urmeze programul de «maghiarizare» a 
întregii țări, distrugând instituțiile celorlalte naționalități decât cea maghiară”.12 

8 Jancsó Benedek, A román irredentista mozgalmak története [Istoria mișcărilor iredentiste române] 
Budapesta: Bocskay-szövetség, 1920, p. 194.

9 Ibidem, p. 195. 
10 Ibidem, p. 196.
11 Dan Berindei, Gheorghe Platon, Gheorghe Cliveti, Gheorghe Iacob (coordonatori), Istoria români-

lor, ediția a II-a revăzută și adăugită, vol. VII, tom II, București: Editura Enciclopedică, 2015, p. 550.
12 Corneliu Mihai Lungu (coord.), Diplomația europeană și mișcarea memorandistă (1892-1896) 

București: Arhivele Statului din România, 1995, p. 187.
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Diplomatul englez consideră că desășurarea procesului la Cluj și nu la Sibiu 
a determinat amplifi carea tensiunilor. Considerentele puteau fi  bănuite ușor: „în 
Clujul unguresc va fi  mult mai ușor de dat un verdict satisăcător de către un ju-
riu format exclusiv din unguri, decât ar fi  fost dacă procesul s-ar fi  desășurat în 
Sibiul românesc”. Mai mult, printre membrii juriului nu se regăsea niciun nume 
românesc, prin urmare verdictul era cel previzibil. „Dețin informații dintr-o sursă 
autorizată – mărturisește Walter Townley –, că de multă vreme la Sibiu nu s-a 
mai dat o sentință imparțială, atunci când cel judecat era un român și că, de aceea 
toate procesele cu jurați s-au desășurat în ultimii ani la Cluj. Aceeași sursă m-a 
informat că adevăratul motiv al întregului proces nu este faptul că românii din 
Transilvania au îndrăznit să-și revendice naționalitatea, ci, faptul că, ăcând acest 
lucru, au apelat la împăratul Austriei la Viena și nu la regele Ungariei la Pesta, 
ceea ce în concepțiile șovine ale ungurilor este același lucru cu a-și fi  prezentat 
plângerile în fața cârmuitorului unei țări străine, acum când scopul Ungariei este 
să se consolideze într-un regat separat și în cele din urmă să se elibereze de supă-
rătoarea uniune cu Austria”.13 

Raportul diplomatului menționează implicarea „Ligii Culturale”, care susținea 
„în secret”, nu doar moral ci și fi nanciar, Partidul Național Român din Transilvania 
„în campania sa împotriva guvernului ungar”. Townley constată că de problema 
Transilvaniei s-au folosit politicienii din opoziție, mulți dintre aceștia fi ind mem-
bri în „Liga Culturală”. Diplomatul englez le ia apărarea jurnaliștilor, subliniind: 
„gazetarii nu au avut deloc intenția să rănească prin limbajul folosit susceptibili-
tatea Austriei, lucru pe care împăratul Austriei l-a apreciat în mod deosebit, ci au 
încercat prin toate mijloacele, răscolind absolut totul, să demonstreze că românii 
sunt convinși că adevăratul scop al Ungariei, dorind maghiarizarea întregii țări, 
este de a-și consolida atât structura internă, încât să poată renunța la uniunea 
cu Austria, ceea de altfel a dorit dintotdeauna”. Walter Townley îi scrie contelui 
Kimberley despre manifestațiile programate pentru data de 6 mai la București și la 
Iași. În încheierea raportului, diplomatul englez compară situația din Basarabia cu 
cea din Transilvania, găsind unele asemănări cu consecințe în plan politic extern: 
„Deznaționalizarea românilor din Basarabia a distrus legătura neutră, dar priete-
nească dintre Rusia și România; la fel încearcă acum să facă ungurii în Transilvania, 
iar dacă vor reuși, ei vor lipsi regatul României de prietenii de la frontiera cu 
Ungaria și, prin asimilarea elementului românesc de către națiunea maghiară, vor 
micșora prestigiul și vor minimaliza importanța României ca factor de infl uență în 
problema Estului Europei”.14

13 Corneliu Mihai Lungu (coord.), op. cit., p. 188.
14 Ibidem, pp. 189-190.
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Mitingurile de protest din București și Iași

Sâmbătă, 5 mai 1894, la inițiativa „Ligii Culturale” profesorul universitar C. 
Dumitrescu-Iași a ținut în sala Ateneului o conferință despre „Idealul în timpurile 
moderne”.15 Ziua următoare, duminică 6 mai 1894 la București s-a organizat un 
mare miting național la care au participat delegați din toată țara ai secțiilor „Ligii 
Culturale”. După serviciul religios ofi ciat la Biserica Sf. Gheorghe, participanții au 
mers în procesiune la statuia lui Mihai Viteazul din fața Academiei, unde s-au reci-
tat poezii patriotice și s-au ținut discursuri după care cortegiul s-a întors la sediul 
„Ligii Culturale”.16 În după amiaza zilei de duminică, cele câteva mii de manifestanți 
s-au adunat în grădina Sf. Gheorghe, de unde, în frunte cu V.A. Urechia, au pornit 
cu steaguri desășurate pe strada Lipscani și calea Victoriei spre băile Eforie, unde 
era programat mitingul. „Sala cea mare, decorată cu steaguri tricolore, era plină de 
lume. Jos și prin loji, lumea nu mai încăpea”. Manifestanții au fost primiți cu urale 
și aplauze. Tonul discursurilor l-a dat „bătrânul profesor universitar”, domnul V.A. 
Urechia. Acesta anunță scopul întrunirii: „să se denunțe Europei și lumei civilizate 
infamiile ce se săvârșesc în Ungaria”, subliniind că pentru procesul care urma să în-
ceapă „nu e de vină poporul ungar, ci guvernul de la Buda-Pesta”. În încheiere, V.A. 
Urechia propune „o federație sinceră a popoarelor din peninsula Balcanică, în care 
să fi e cuprinși și Ungurii.” M. Săulescu și C.G. Costaforu, reprezentanți ai Partidului 
Conservator, au afi rmat că în problema națională trebuie să dispară dușmănia din-
tre liberali și conservatori. Domnul I. Grădișteanu a declarat astfel: „procesul de la 
Cluj nu e procesul numai al Românilor din Transilvania, ci al tuturor Românilor. 
Nu ne întrunim numai pentru ca să ne arătăm dragostea către frații noștri de peste 
munți, ci pentru că suntem amenințați și noi. Noi avem datorii mai mari ca Românii 
din celelalte părți, pentru că noi avem ce n-au ei: rege și dorobanț. Trebuie să știe și 
vecinii noștri și Europa întreagă, că cine va îndrăzni să știrbească idealul nostru va 
avea de dușman pe rege și pe dorobanț”. La propunerea profesorului V.A. Urechia, 
adunarea a votat o moțiune, un protest „contra atentatului comis de maghiari asu-
pra naționalității Române din Ungaria și Transilvania”. Redăm integral textul moți-
unii: „În fața procesului ără seamăn, intentat de politica de maghiarisare întreg co-
mitetului partidului național român și astfel întregei Națiuni Române din Ungaria 
și Transilvania; Noi cetățenii Regatului României, întruniți azi la 24 aprilie 1894, 
în meeting, în Capitala București, conștienți de legăturile de sânge, ce ne unesc cu 
frații noștri de peste munți; Adânc indignați de prigonirile resbunătoare la cari sunt 
expuși frații noștri cel mai credincioși supuși ai tronului Habsburgic, din partea po-
liticei de maghiarisare și revoluționare, îngrijiți de nemăsuratele primejdii provoca-
te de șovinismul maghiar în întreg sud-estul Europei; În numele legăturilor noastre 
de sânge, care sunt mai presus de orice hotare politice; În numele întregului neam 

15 „Procesul Memorandului. Meetingul de protestare”, Lupta, București, anul XI, nr. 2279, marți 26 
aprilie (8 mai) 1894, p. 1.

16 Ibidem.



174

românesc și pentru liniștea popoarelor din Orient; Protestăm solemn în contra aten-
tatului comis de maghiari asupra Naționalității Române din Ungaria și Transilvania 
și denunțăm puterilor interesate la menținerea păcei generale, pe maghiari, ca pe 
cei mai primejdioși perturbatori ai ordinei și liniștei Orientului. Exprimăm simpa-
tie și admirațiune fraților noștri asupriți și dorim isbândă deplină causei lor, care 
este causa Dreptăței și a civilisațiunei.” Rezoluția urma să fi e dusă Regelui Carol I, 
reprezentanții mitingului fi ind convinși că Majestatea Sa „va ține seamă de aceste 
simțiminte unanime ale Țărei.” Cele câteva mii de persoane adunate în sală au ieșit 
în stradă, astfel că „tot bulevardul dintre str. Brezoianu și Calea Victoriei era plin 
de lume”. Cortegiul format a pornit spre Universitate fi ind surprins în imagini de 
un fotograf din balconul Magazinului Paris. În dreptul Universității steagurile au 
fost așezate în jurul statuii lui Mihai Viteazu. Studentul Petrescu a urcat pe un tun 
și a dat tonul discursurilor. În ciuda timpului urât și al ploii, mulțimea nu s-a îm-
prăștiat decât târziu.17 Înainte de votarea moțiunii, profesorul V.A. Urechia a citit o 
telegramă primită de la dr. Vasile Lucaciu. De asemenea, ziarul „Lupta” notează că 
la sediile „Ligii Culturale” s-au primit sute de telegrame de solidaritate. Comitetul 
„Ligii Culturale” din Paris anunța că în 24 aprilie s-a editat o broșură care con-
damnă procesul Memorandului, enumerând toate „crimele săvârșite de maghiari 
în contra Românilor în trecut și în present”. S-au primit telegrame din Stu gart și 
de la Societatea studenților români din Zurich. Tot printr-o telegramă, Comitetul 
Partidului Național a fost înștiințat despre succesul mitingului de la București.18

Manifestațiile de la București au intrat în atenția diplomaților străini. Printr-
un document expediat în 9 mai 1894 prin curier personal, contele Casimir Leyden, 
ambasador al Germaniei la București îl informează pe cancelarul Reichului de la 
Berlin, Georg Leo von Caprivi, despre manifestările organizate de „Liga Culturală” la 
București. Din cauza ploii torențiale, demonstranții au fost puțini, forțele de ordine 
din piețele mărginașe „nu au fost folosite nicăieri”, „prin cartierele mai îndepărtate 
nu am putut observa nici o casă pavoazată cu drapelul”, în schimb, pe Calea Victoriei 
și pe bulevarde proprietarii „au răspuns cu prisosință solicitărilor de pavoazare”. În 
comparație cu numărul mic al participanților de la Academie, la „serviciul divin de 
la Mitropolie au venit cu miile”. Diplomatul recunoaște că există o încordare care 
„se face sensibil simțită în trafi cul de frontieră și în relațiile comerciale, aproape 
întreaga funcționărime română manifestează, de unde, practic este posibil ca, date 
fi ind antipatiile lor împotriva maghiarilor, la slaba autoritate pe care o are guver-
nul, acesta abia dacă va fi  în stare să se opună unor abuzuri de pe urma cărora 
vor avea de suferit interese particulare, datorită îndârjirii existente”.19 Ambasadorul 
Franței la București, Gustave de Coutouly se poziționează de partea românilor. Iată, 
cum își începe raportul din 9 mai 1894, trimis președintelui Consiliului de Miniștri 

17 „Procesul Memorandului. Meetingul de protestare”, Lupta, București, anul XI, nr. 2279, marți 26 
aprilie (8 mai) 1894, p. 1.

18 „Telegrama doctorului Lucaci”, Lupta, București, anul XI, nr. 2279, marți 26 aprilie (8 mai) 1894, p. 1.
19 C. M. Lungu, op. cit., pp. 200-201.



175

Casimir Périer: „Duminică, 6 mai, adică în ajunul zilei în care membrii Comitetului 
Partidului Național Român din Ungaria erau citați în fața Curții cu juri din Cluj, 
«Liga pentru unitatea culturală a românilor» a organizat o impresionantă manifesta-
ție la București. Numeroase delegații din provincie s-au alăturat locuitorilor capitalei 
pentru a «stigmatiza» persecuțiile la care, potrivit propriilor acuzații, autoritățile 
ungare – îi supun pe congenerii lor de dincolo de munți”.20 Se menționează că „totul 
s-a petrecut în cea mai perfectă ordine” și că „nu s-a formulat nici o aspirație ireden-
tistă”. Mai mult, președintele „Ligii Culturale”, V.A. Urechia „a deplâns chiar faptul 
că inconștiența ungurilor nu permite o unire între români și unguri, care ar asigura 
pacea în Orient”. Intervenția poliției nu a fost necesară pentru că nu au existat agi-
tatori, niciun cetățean maghiar nu a fost molestat, iar „partizanii opoziției, care se 
folosesc bucuros de problema transilvană ca de un mijloc de agitație împotriva gu-
vernului (…  ) au evitat, de data aceasta, să iasă în evidență”. În încheiere, De Coutouly 
notează: „Înțelepciunea și sângele rece de care au dat dovadă românii în această 
împrejurare, grija pe care au avut-o să acorde un răgaz răfuielilor lor politice atât de 
arzătoare de obicei, sunt o dovadă evidentă a unanimității sentimentului național în 
această problemă transilvană care ocupă pe zi ce trece un loc tot mai important în 
preocupările și sentimentele supușilor regelui Carol”.21

Un alt raport despre manifestările de la București, datat la 11 mai 1894, este tri-
mis contelui Gustav Kalnoky de către ambasadorul Austro-Ungariei la București, 
Agenor Goluchowski. Documentul a sost trimis ulterior de Kalnoky la misiu-
nile diplomatice austro-ungare din Paris, Petersburg, Constantinopol, Berlin, 
Roma, Londra, Sofi a, Belgrad, Atena, Madrid și premierului maghiar Wekerle, la 
Budapesta. În raport se consemnează că mitingurile de protest organizate în 6 mai, 
în mai multe orașe ale României, au avut „în general, o desășurare liniștită”.22 La 
adunarea din sala Eforie, documentul consemnează prezența a câteva mii de persoa-
ne, studenți, profesori, „și un contingent foarte puternic de slujbași transilvăneni de 
cea mai joasă categorie, angajați aici, care au fost adunați de organizatori pentru a 
face sărbătorirea pe cât posibil mai impozantă și pentru a înlocui calitatea scăzută 
prin numărul demonstranților”.23 Cuvântările, consideră diplomatul, „se remarcă 
prin același ton de șovinism exagerat care, în cele din urmă, și-au găsit expresia în 
Rezoluția ridicol de arogantă” ce urma să fi e înmânată Regelui Carol I. În opinia 
lui Goluchowski, Maiestatea Sa ar fi  trebuit să refuze această rezoluție, dar, scrie 
ambasadorul, „mai degrabă că el, ca de obicei în asemenea cazuri va alege calea 
audiențelor private ce nu pot fi  controlate pentru ca, pe de o parte, să nu respingă 
exigențele cerute de relațiile internaționale, iar pe de altă parte, să nu dezlănțu-
ie prea tare nemulțumirea dragilor săi supuși”. Despre atitudinea presei față de 
procesul Memorandului Goluchowski menționează: „toate organele de presă, ără 

20 Ibidem, p. 203.
21 Ibidem, p. 204.
22 Ibidem, p. 206.
23 Ibidem, p. 207.
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excepție, indiferent de nuanța de partid (…  ) au fost aproape la fel de interesate de 
soarta fraților lor de același neam din Transilvania (…  ) și au criticat la fel de ascuțit 
procedura guvernului ungar”. De altfel, acest lucru a fost posibil, în condițiile „unei 
libertăți absolute a presei, a adunărilor și a cuvântului ce domnește aici și care este 
garantată prin constituție”. O excepție a fost ziarul „Constituționalul”, a domnului 
Carp, care pentru că „a păstrat o tăcere absolută asupra subiectului” a fost atacat ve-
hement de restul ziarelor. În fi nal, raportul amintește de ziarul „Golgota”, împărțit la 
sărbătoare, pe prima pagină, sus, avându-i reprezentați pe „principalii conducători 
ai mișcării românești din Transilvania, pe domnii Rațiu, Lucaciu, Coroianu etc., ca 
autentici martiri”.24 

Concomitent cu manifestările de la București, duminică 6 mai a avut loc un 
miting de protest și la Iași. Evenimentul a început dimineață cu serviciul religios. 
Ploaia torențială a împiedicat procesiunea programată să pornească de la Statuia lui 
Ștefan cel Mare spre Universitate. Mulțimea s-a adunat la Teatru unde, la orele 3 
după amiază, rectorul Universității profesorul universitar N. Culianu a deschis seria 
discursurilor. Explicând importanța evenimentelor de protest și solidaritate cu me-
morandiștii, N. Culianu a îndemnat la calm și prudență: „Cu toată sălbăticia faptelor 
împotriva cărora suntem chemați a protesta, să știm a fi  prudenți, a ne stăpâni, a 
nu provoca, căci așa sunt împrejurările politice. Să scoatem numai un strigăt puter-
nic ca să ne audă și Maghiarii și Europa!”. Vorbind despre încercările maghiarilor 
de a deznaționaliza popoarele din monarhie și despre procesele politice, istoricul 
Alexandru Dimitrie Xenopol a încurat lupta, până la capăt. Gr. N. Macri a vorbit 
despre importanța Transilvaniei „pentru consolidarea statului și a neamului româ-
nesc. Această Transilvanie, de care am început a ne ocupa mai serios de la Unire 
încoace, nu se poate emancipa singură. Noi trebue s-o eliberăm. Pentru aceasta nu 
trebuie să ne facem iluzii că Ungurii sunt puțini și slabi, să nu disprețuim pe duș-
mani (…  ); să urmăm exemplul de patriotism și de vigoare a Ungurilor: să gândim 
mult și să vorbim mai puțin, să lucrăm mult și să manifestăm mai puțin. Să căutăm 
să facem din fi ecare român un cetățean voinic, puternic, cult și avut. Să fi m o forță, 
dar o forță bine organizată, efectele activităței noastre vor fi  atunci mai mari. Noi, 
generația actuală ne-am luat o sarcină mare, foarte mare, acea a întregirei neamului 
nostru. Să căutăm a ne îndeplini sarcina cu cinste și energic. (Aplauze)”. Au mai luat 
cuvântul A.C. Cuza, Al. Șuțu și Al. Bădărău.25 

Diplomatul Lippert, cel mai probabil șeful consulatului austro-ungar din Iași, îi 
scrie în 8 mai 1894 contelui Gustav von Kálnoky, informând-ul că mitingul și de-
monstrațiile de stradă din fosta capitală a Moldovei „au trecut liniștit și ără excese 
ofi ciale împotriva acestui consulat cezaro-crăiesc”.26 Contrar celor publicate în presă, 
în opinia lui Lippert mitingul de la Iași nu poate fi  considerat un succes. Din cauza 

24 C. M. Lungu, op. cit., p. 208.
25 „Meetingul din Iași”, Lupta, București, anul XI, nr. 2279, marți 26 aprilie (8 mai) 1894, p. 2.
26 C. M. Lungu, op. cit., p. 197.
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vremii nefavorabile, numărul manifestanților a fost mic „cu o avangardă și ariergar-
dă constituită din gloată”. Diplomatul este surprins de faptul că „au luat cuvântul oa-
meni care până acum nu și-au etalat niciodată elocința lor în slujba politicii”, cauza 
fi ind pusă pe seama „comportării severe a autorităților ungurești în Transilvania”. 
Pentru a nu repeta evenimentele din vara anului 1892 când manifestanții au vrut să 
intre cu forța în curtea consulatului austro-ungar din Iași, autoritățile au intensifi cat 
„măsurile polițienești”. Concluzia diplomatului este că Partidul Conservator afl at la 
guvernare, „și-a arătat nu numai bunăvoința necesară, dar a dovedit că posedă forța 
necesară pozitivă pentru a se impune oricărei alte dorințe din țară”.27

Adunări de protest au fost organizate în întreaga țară, în județele Cluj, Bistrița-
Năsăud, Sibiu, Brașov, Târnava Mare, Hunedoara, Timiș, Caraș. La Lipova, din 4.000 
de locuitori, 3.000 au participat la un Te Deum organizat pentru pomenirea memo-
randiștilor. Manifestanții de la Șeica Mică din județul Târnava Mare au hotărât să 
meargă cu toții la Cluj, dar sunt opriți de jandarmi. Adunările cele mai entuziaste au 
fost organizate însă în județul Târnava Mică, unde poporul mai păstra vie amintirea 
manifestării de la Blaj din anul 1848. La Micăsasa, Soroștin, Țapul, Tăuni, Chisar, 
Lunca, Londroman, Cenade și Hususău s-a adunat poporul din șapte-opt sate.28 De 
altfel, în 5 mai 1894, Ministerul maghiar regal de interne printr-o circulară a adresat 
instrucțiuni suplimentare pentru înăbușirea mișcărilor naționale provocate de jude-
carea procesului memorandiștilor. Documentul a fost trimis comiților supremi din 
comitatele: Arad, Bistrița-Năsăud, Bihor, Brașov, Făgăraș, Hunedoara, Cluj, Caraș-
Severin, Sibiu, Alba de Jos, Solnoc-Dăbâca, Turda Arieș, Trei Scaune, Mureș-Turda, 
Maramureș, Târnava Mică, Târnava Mare, Sălaj, Timiș, Odorhei, Satu Mare.29 

Cu titlul „Spre Cluj. Primire triumfală” ziarul „Lupta” descrie în detaliu modul 
în care membri comitetului Partidului Național au fost sărbătoriți în drumul lor 
de la Sibiu spre Cluj peste tot pe unde au trecut. Au fost întâmpinați cu fl ori de 
miile de țărani și binecuvântați de preoți. În gara din Cluj, membri comitetului au 
fost întâmpinați de „inteligență” cu buchete de fl ori și cu urale, „brutalitatea orga-
nelor administrative a oprit cu totul intrarea poporului în stațiune”. Cu două zile 
înainte de proces spiritele în Cluj erau „foarte agitate”. Sâmbătă dimineața jandar-
mii au arestat în apropiere de Cluj un grup de 40 de țărani din comuna Mănăștur, 
acuzați că au format „grupuri tulburătoare pe străzile comunelor”. Spre seară, „o 
ceată de mai mulți tulburători unguri au cutreierat străzile provocând și amenin-
țând”. Comitetul Partidului Național împreună cu apărătorii s-au cazat la Hotel 
Ungaria. Pentru a opri intrarea în oraș a zecilor de mii de români anunțați, „s-a 
consignat pe lângă garnizoana Clujului, toate escadroanele de cavalerie din Sibiu 
și Alba Iulia.” Presa maghiară este acuzată că „agită spiritele asmuțându-le asupra

27 Ibidem, p. 198.
28 Ștefan Pascu, Din răsunetul procesului memorandist în masele populare, Sibiu: Tiparul Institutului 

de Arte Grafi ce „Dacia Traiană”, 1944, p. 14. 
29 C. M. Lungu, op. cit., pp. 194-195.
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românilor”.30 „Rezultatul procesului monstru”, nu putea fi  prevăzut, dar drumul 
parcurs de acuzați de la Sibiu la Cluj se poate „numi o cale triumfală ”, scria ziarul 
„Unirea” din Blaj, în numărul din 7 mai 1894. În seara zilei de joi, la un banchet 
organizat în sala cea mare a „Gesellscha shaus” din Sibiu, membrii Comitetului 
Național au primit onorurile cuvenite. „La intrarea în sală  un numeros public for-
mat din toate clasele societă ț ii românești i-a întâmpinat cu «Să  tră iască ». S-a into-
nat imnul «Deș teaptă -te Române»”. Înainte de a începe banchetul, în numele fete-
lor române din Sibiu domnișoara Agneta Cristea i-a oferit preș edintelui comitetului 
naț ional, dr. Ioan Raț iu, o frumoasă  cunună  din frunze de stejari cu petale în tricolo-
rul naț ional purtând inscripț ia: „Totul pentru naț iune”. După o serie de toasturi, în-
cheiate de D. P. Barcianu, banchetul s-a terminat, seara târziu la orele 23.00. Vineri 
dimineaț a, cu toate că „ceriul era acoperită  de nori groș i, din cari curgea plóea des-
tul de tare”, un public numeros din Sibiu ș i din împrejurimi, români ș i stră ini, s-au 
îndreptat spre gară , încât tot spaț iul din fața gării era plin. Membrii comitetului, dr. 
I. Raț iu, N. Cristea, S. Albini, D. P. Barcianu ș i D. Comș a au fost însoțiți de familii ș i 
de prieteni. Au fost „viu aclamaț i”. Prima oprire a fost la Ocna Sibiului, unde „câteva 
sute de bă rbaț i, femei ș i prunci” i-au salutat pe că lători în ciuda ploii torenț iale. La 
fel s-a întâmplat în toate localitățile pe unde a trecut trenul. La Copșa așteptând tre-
nul două ore, membrii comitetului au fost salutați de aproximativ 6.000 de oameni. 
„Poporul și aci ca pretutindenea a cântat «Deșteaptă-te, Române». După ce a înce-
tat ploaia, poporul a jucat. Dr. Rațiu și ceilalți membri ai comitetului au ieșit afară 
la popor, care i-au primit cu aclamări”. De-o parte și de alta a liniei ferate dintre 
Copș a ș i Blaj, zeci de mii de oameni i-au primit cu „aclamaț iuni ș i cântă ri naț ionale 
pe membrii comitetului”. Manifestarea de la Blaj s-a dovedit una reușită, deș i cu 
câteva zile înainte autoritățile au umblat prin sate dând ordin „antistiilor comunale, 
ca să  nu lase poporul a veni Vineri la Blașu. Precum suntemu informaț i, în Roș ia 
de Secaș au s’a bă tutu doba, că  cine va cuteza să  iese Vineri din satu spre a merge la 
Blaș u, va fi  pedepsitu cu 10 fl .”. În ciuda intimidărilor și amenințărilor, poporul din 
mai multe comune, inclusiv femei cu prunci în brațe, au mers la Blaj pentru a-i salu-
ta pe membri comitetului. Unele tinere au purtat costumul național indignându-i pe 
jandarmi. „Nu presa și inteligența română, ci zelul patriotic al unor organe publice 
agită poporul, dacă e vorba de agitare. Jandarmii și de această dată au tratat brutal 
poporul. Pe un om l-au bătut, pe altul chiar l-au rănit cu baioneta, iar pe alții au 
încercat să-i împiedice de a merge spre gară, înjurându-l de Dumnezeu.” La Teiuș, 
primirea a fost impunătoare. Mii de omeni, tineri, bătrâni, femei, copii, î mbră caț i în 
haine de sărbătoare, aș teptau sosirea trenului. Peronul a fost neîncăpător, mulțimea 
a așteptat în fața gării, unde preș edintele Rațiu a fost primit cu „aclamă ri forte î n-
sufl eț ite”. Membrii Comitetului au mai fost întâmpinați de mii de oameni la Aiud, 
Decea, Mirăslău, Vințul de Sus, Uioara, Cucerdea, Ghiriș, Ceanu Mare, Apahida. În 

30 „Procesul Memorandului. Spre Cluj. Primire triumfală”, Lupta, București, anul XI, nr. 2279, marți 
26 aprilie (8 mai) 1894, p. 1.
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gara din Cluj era „o mare mulțime de inteligenț ă  româ nă  venită  spre primirea mem-
brilor comitetului”. Erau ș i mulț i magiari, mai alesu tineri, care au dorit să provoace 
scandal. Românii au început să cânte „Deșteaptă-te, Române”, dar au fost opriț i de 
poliț ie. Întreaga cale percursă  de comitet а fost una „triumfală ”.31 Atitudinea ostilă 
a studenților maghiari care au încercat să provoace scandal este pomenită în ziarul 
Lupta, în numărul de miercuri 27 aprilie/9 mai 1894. Sâmbătă seara, în jur de 600 
maghiari s-au adunat în fața hotelului Ungaria, unde erau cazați membrii comi-
tetului, încercând să organizeze o manifestație de protest. La intervenția poliției, 
ordinea a fost restabilită. Duminică a fost liniște în Cluj, unde „pe lângă armata care 
se afl ă de obiceiu în garnizoană, s’a mai adus patru escadroane de husari”. Luni, în 
ziua începerii procesului, în Cluj trebuia să fi e târg țărănesc, dar guvernul a hotărât 
să-l oprească.32

Dezbaterile și desfășurarea primei zile din procesul Memorandului

Prima zi a dezbaterilor 7 mai 1894 a început la ora 8:30 și a fost dedicată re-
zolvării a două probleme de ordin juridic și național: constituirea curții cu jurați 
și limba de lucru a procesului. La deschiderea dezbaterilor cei de 36 de jurați nu 
s-au prezentat decât 18, președintele fi ind nevoit să suspende ședința timp de două 
ore până la completarea numărului legal al juraților. În timpul pauzei, inculpații 
s-au întâlnit cu țăranii și intelectuali care îi așteptau în Grădina Bánff y. Aici au 
fost întâmpinați cu fl ori și aclamații. Dr. Ioan Rațiu a ținut o cuvântare mulțumind 
poporului pentru atașamentul pentru cauza națională promițând că va lupta până 
la jertfi rea de sine. A urmat cuvântarea lui Vasile Lucaciu și a țăranului Nicolae 
Herlea De la Vinerea jud. Hunedoara.33 Ziarul Tribuna din 10 mai 1894 în articolul 
„De la Cluj” notează o prezență de „cel puțin 30 de mii de persoane”. Președintele 
Ion Rațiu, însoțit de toți membrii comitetului, a fost aclamat cu un strigăt de „«să 
trăiască!» cum n-a mai răsunat poate în Cluj”. „Să fi  fost cineva de piatră, era cu 
neputință să nu-l treacă fi or de emoțiune la vederea entusiasmului de care era însu-
fl ețit poporul adunat”.34 În mijlocul adunării Memorandiștii au redactat o telegramă 
Destinată împăratului Francisc Iosif. „poporul român din Transilvania și Ungaria, 
ca cel mai credincios popor al glorioasei case habsburgice, care în timpurile cele 
mai critice a apărat vitejește tronul și Patria contra vrăjmașilor externi și interni, ne 
mai putând suporta nedreptățile unui sistem de guvernare îndreptat spre nimicirea 
vieții sale religioase și naționale, cu tradițională lealitate a apelat cu Memorandul 
său la maiestatea voastră. Pentru acest memorand astăzi întreaga noastră națiune 
este supusă la prigonirii sistematice și mai potențate ca înainte, și în persoanele re-
prezentanților ei legali este pusă pe banca acuzaților. În acest moment solemn, când 

31 „Calea triumfală”, Unirea, Blaj, anul IV, nr. 19, luni, 7 mai 1894, pp. 147-148.
32 Ion Bacalbașa, „La Cluj”, Lupta, București, anul XI, nr. 2280, miercuri 27 aprilie (9 mai) 1894, p. 1.
33 Vasile Netea, op. cit., p. 236.
34 „De la Cluj”, Tribuna, anul XI, nr. 86, joi 28 aprilie (10 maiu) 1894, p. 1.
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noi, membrii Comitetului Central al Partidului Național român din Transilvania și 
Ungaria, suntem puși pe această bancă spre a fi  judecați pentru așternerea memo-
randului la maiestatea voastră și pentru publicarea lui, aducem la Prea Înalta cu-
noștință a Maiestății Voastre cei mai fi deli supuși: membrii Comitetului Partidului 
Național român din Transilvania și Ungaria”.35 S-a format o delegație avându-i în-
frunte pe țăranii Nicolae Herlea, din vinerea, Hunedoara, Teodor Onișor din Blaj 
și Gavrilă Trifu din Chiuzbaia, Satu Mare, care s-au îndreptat spre Viena hotărâți 
să ceară o audiență la împărat. Țăranii nu au fost primiți și înainte să se întoarcă la 
Cluj i-au scris împăratului Francisc Iosif un mesaj: „Maiestatea Voastră Imperială 
și Regească! Grele timpuri au ajuns românii, credinciosul popor din Transilvania. 
Reprezentanții aleși ai națiunei noastre, care au așternut în anul 1892 la treptele 
tronului un Memorand, sunt trași astăzi pentru acest act de loialitate înaintea barei 
judecătorești ca orice alți criminali ordinari. Ceea ce acești Merituoși bărbați au 
ăcut este numai rezultatul unei hotărâri puternice a celor 3 milioane de români. 
Noi în numele mandatarilor noștri adunați la Cluj, la șapte luna curentă, cerem scut 
împotriva acestui fapt silnic al Guvernului unguresc și Contra rușinii ce acela, prin 
procesul Memorandului, o aruncă asupra noastră. Viena 12 mai 1894, Ai Maiestății 
Voastre Cei mai credincioși supuși: Teodor Onișor, Nicolae Herlea, Gavrilă Trifu”.36 
Alarmați de cuvântările ținute și dorind să-i îndepărteze cât mai repede pe manifes-
tanții români, jandarmii au intrat în grădina Bánff y să-i determine pe cei prezenți 
să plece cât mai repede. Cei 20 de jandarmi i-au bruscat și lovit pe recalcitranți.37 
Vasile Lucaciu a intervenit și a domolit starea de spirit: „Vreun funcționar deochiat 
a crezut că-și va câștiga merite nepieritoare dacă va provoca poporul, care purta cea 
mai desăvârșită ordine, la desordine. Deodată se presentară adecă vreo 8 polițiști 
cu baionetele scoase și vreo 6 călări și năvăliră între popor provocându-l să se îm-
prăștie. E ușor de priceput ce ar fi  putut face 14 persoane față cu 30 de mii. Poporul 
într-atâta s-a înfuriat pentru întervenirea nemotivată a poliției, încât voia să rupă 
în bucăți poliția întreagă. Asta a împedecat-o numai părintele Lucaciu, care a rugat 
poporul să rămână în pace. Astfel s-a evitat un mare rău și poliția a trebuit să se de-
părteze rușinată, iar poporul plin de mândrie a pornit spre cartirele lor. Manifestația 
din grădina Banff y a fost atât de grandioasă, încât a stors admirațiunea tuturor stră-
inilor veniți la proces, până chiar și contrarilor noștri”.38 Episodul este relatat și de 
Ion Bacalbașa în ziarul „Lupta” de la București: „Pe când vorbea d-rul Lucaci, a sosit 
Paul Deak polițaiul orașului cu 20 de gardiști înarmați și a cerut publicului să se 
împrăștie”, întrebând pe membrii comitetului „Cine v-a dat voe să țineți aci adunare 
și să provocați poporul la revoluție? Dacă e așa și noi suntem gata”. Autorul remar-
că intervenția lui Vasile Lucaciu, care sătuiește poporul să se retragă în liniște. În 

35 Vasile Netea, op. cit., pp. 236-237. Vezi și Teodor Păcățianu, Cartea de aur, vol. VII, Cluj-Napoca: 
casa Cărții de Știință, pp. 601-622. 

36 Apud, Vasile Netea, op. cit., p. 238.
37 Ibidem, p. 239.
38 „De la Cluj”, Tribuna, anul XI, nr. 86, joi 28 aprilie (10 maiu) 1894, p. 1.
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fi nal Paul Deak a ordinat trupei să se retragă, dr. Lucaciu este „dus pe sus”. Peste 
15.000 de oameni sosiți din munți, au fost opriți și nu au fost lăsați să intre în Cluj.39 
Autorul maghiar Jancsó Benedek scrie exact contrariul: „Nu s-au înregistrat niciun 
fel de ciocniri sau incidente perturbatoare în timpul când această masă relativ mare 
de oameni a fost prezentă la Cluj”.40

După episodul din grădina Banff y, inculpații s-au reîntors în sala de judecată. 
Numărul juraților s-a completat între timp. Înainte de începerea dezbaterilor apăra-
rea, prin Coriolan Brediceanu a protestat împotriva prezenței jandarmilor în sala de 
dezbateri. Președintele Szentkereszty i-a cerut comandatului garnizoanei din Cluj 
să asigure ordinea. Două companii de husari și 1.600 de soldați infanteriști i-au fost 
puse la dispoziție, stând în stare de alarmă. Manifestanții țărani somați și bruscați 
de forțele de ordine și de populația maghiară au părăsit în liniște Clujul.41 Amos 
Frâncu, apărătorul dr. Ioan Rațiu, a declarat că locul Curții cu jurați este la Sibiu și 
nu la Cluj, prin urmare constituirea acesteia este ilegală. Mai mult, jurații aparți-
neau partidelor maghiare ostile românilor. Din aceste motiv apărarea a recuzat în-
treaga Curte cu jurați. Apărarea prin intermediul lui Aurel Mureșianu a cerut folo-
sirea limbii române în dezbateri, pe care o cunoștea și președintele Szentkereszty.42 
Dintre inculpați în această primă ședință au vorbit Iuliu Coroianu și dr. Vasile 
Lucaciu. Bun cunoscător al limbii maghiare, dr. Vasile Lucaciu subliniază că tradu-
cătorul nu traduce aproape nimic corect, schimbând esența cuvintelor. În ceea ce 
privește constituirea Curții cu Jurați, Lucaciu recuză întreaga Curte, declarând: „Nu 
am excepții de ordin personal contra juraților, am însă altele și anume întemeiate 
pe considerații politice”.43 Dr. Lucaciu insistă pe incapacitatea translatorului: „Ne 
găsim în situația, că suntem frustrați de apărare, fi indcă este un translator care nu e 
în stare să redea ceea ce spunem”.44 

Redăm în continuare stenogramele din prima zi a dezbaterilor. 
„Președintele începe procedura dimineața la orele 81/2. Ia în seamă pe acuzați, 

cari totdeodată anunță și pe apărătorii45 lor. Astfel, s-au prezentat, acuzații: Dr. Ioan 
Rațiu, apărător Dr. Amos Frâncu; Gheorghe Popp de Băsești, apărător Dr. Aurel 
Isacu; Dr. Vasile Lucaciu, apărător Dr Milos Stefanovits; Dumitru Comșa, apărător 
Dr. Aurel Mureșeanu; Dr. Dănilă P. Barcianu, apărător Matei Dula; Septimiu Albini, 
apărător Dr. Ștefan Pop; Nicolae Cristea, apărător Iosif Crișan; Iuliu Coroianu, apă-

39 Ion Bacalbașa, „Procesul românilor”, Lupta, București, anul XI, nr. 2281, joi 28 aprilie 1894, p. 2. 
40 Jancsó Benedek, op. cit., p. 198.
41 V. Netea, op. cit., pp. 238-239.
42 Ibidem, p. 240.
43 I. P. Pap, Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte și date, vol. II, Cluj-Napoca: 

Editura Buletinului Justiției, 1934, p. 10.
44 Ibidem, p. 18.
45 Trei dintre apărători, Milos Stefanovitz, Matei Dula și Ștefan Fainor au fost slovaci, iar Emil 

Gavrilla, sârb. Aurel Mureșianu, Augustin Bunea și Valer Braniște nu erau avocați, dar s-au înscris 
ca apărători, pentru a simboliza în numele presei, al bisericii și al intelectualității adeziunea între-
gului popor român la acțiunea Memorandiștilor. V. Netea, op. cit., p. 235.
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rător Dr. Augustin Bunea; Patriciu Barbu, apărător Dr. Emil Gavrilla; Dr. Gavrilă 
Tripon, apărător Mihail Veliciu, apărător Dr. Ștefan Petroviciu; Rubin Patiția, apă-
rător Dr. Ștefan Fainor; Vasile Rațiu, apărător Francisc Hosszu Longin; Gherasim 
Domide, apărător Dr. Silviu Moldovan; Nicolae Roman, apărător Dr. Alexandru 
Hosszu; Ioan Munteanu, apărător Simion Damianu; Dionisie Roman, apărător Dr. 
Gheorghe Ilea; Ioan Duma, apărător Coriolan Brediceanu.46 

Președintele: a mai fost citat și Romul Crainic, el a înaintat însă un certifi cat me-
dical conform cărui se găsește la băi, din cauză de boală de plămâni și nu se poate 
prezenta la desbatere. Rog pe dl acuzator public, să-și facă propunerea. 

Ministerul public: Vă rog să suspendați deocamdată procedura mai departe față 
de acuzatul numit și să ajutați desbaterea față de acuzatul numit și să ajurnați des-
baterea față de dânsul. 

Instanța: după deliberare șoptită. 

Președintele: Față de Romul Crainic, procedura deocamdată se suspendă, și se 
amână; față de ceilalți acuzați se continuă. Acum se prezintă și acuzatul Dr. Teodor 
Mihali, anunțându-și apărător pe Dr. Petru Truția. 

Președintele: Citește apelul nominal al juraților invitați, constată că s-au prezen-
tat numai 18, ceilalți s-au justifi cat în deajuns, invită pe jurații prezenți, să se com-
pleteze ei înși la 36, din cei trecuți în lista generală a juraților, și ordonă ca cei coop-
tați să fi e citați imediat, – iar până la sosirea acestora suspendă ședința. După pauză 
la orele 101/4 

președintele deschizând ședința constată, că sunt de față următorii 
36 de cetățeni, având dreptul de a fi  jurați: Dr. Werner Rezsö, Dr. Békésy Károly, 
Baronul Feilitsch Artur, Dr. Ovári Kelemen, Dalmai Geza, Dr. Bogdán Péter, Contele 
Teleky Lászlo, Hary Béla, Ladits Nándor, Molnár Iozsef, Dr. Szentkirályi Ákos, Dr. 
Gergely Samuel, Dr. Koch Antal, Dr. Pisztorz Mor, Macskássi Pál, Dr.Csiky Viktor, 
Balogh Károly, Dr. Nagy Mor, Korbuly Iozsef, Gajzágo Mano, Dr. Vályi Gábor, 
Tanács Iozsef, Boros György, Dr. Gergely Albert, Merza Lajos, Dr. Grosz Gusztáv, 
Ludassi Samuel, Hadházy Sándor, Nagy Kálmán, Széky Miklos, Domokos Antal, 
Dr. Rohonczy Lajos, Dr. Gergely Albert, Csiszár Gyula, Dr Andránszky Lásylo, 
Andrássvszky Ede. 

Președintele: Jurații sunt completați. Părțile au vreo excepție? 

Apărătorul Brediceanu: începe să vorbească românește despre jandarmi. 
Președintele: Până când nu voi deschide desbaterea, nu este voie să se vorbească. 

Apărătorul Brediceanu românește: Protestez contra aplicării jandarmilor, fi indcă 
avem dreptul să luăm contact direct unii cu alții și cu președintele.47

Președintele: Jandarmeria am adus-o eu aici pentru siguranța publică, Dv. nu 
sunteți împedicați nici într-o privință, să vă înțelegeți unul cu altul. 

46 I. P. Pap, op. cit., p. 5.
47 Ibidem, p. 6.
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Apărătorul Brediceanu: Vorbește din nou românește. 

Președintele: Îți iau cuvântul. 

Apărătorul Brediceanu: La asta nu Vă dă voie procedura.

Președintele: Nimenea nu are voie să critice dispozițiunile mele. 

Apărătorul Brediceanu: Rog hotărârea instanței.

Președintele: Hotărârea o decid singur eu, dacă mă vei întrerupe, îți voi retrage 
cuvântul. Apărătorul Brediceanu: anunț recurs de nulitate. 

Apărătorul Petrovici: Pentru independența și în interesul libertății apărării eu 
protestez contra rămânerii jandarmilor în sală. Aceștia sunt agenții siguranței pu-
blice și nu-i voie nici măcar să presupună cineva, că ar fi  necesară prezența acestor 
agenți, eventual pentru apărarea siguranței Curții cu jurați sau a instanței. Siguranța 
apărării nu-i reclamă, din contră ea se simte jenată și jignită prin acesta. Nici acu-
zații nu sunt avizați la aceasta nimic, ce ar putea justifi ca prezența jandarmeriei. Nu 
este pe tapet o astfel de infracțiune, care ar motiva acesta, dintre acuzați nu a fost 
adus nici unul, cu excepția lui Nicolae Roman. Eu mă asociez deci la acest protest și 
declar, că nulitatea o anunț în numele întregei apărări. (Acuzații și apărătorii aderă 
cu toții). 

Acuzații: Coroianu și Dr. Lucaciu, vorbesc deodată românește. 

Președintele: Nu permit nici-o vorbă. (Citește din nou lista nominală a juraților, 
cari sunt toți de față.) Au părțile vreo excepție contra acestor completări a juraților? 

Apărătorul Frâncu(românește): Având în vedere, că procedura – după care s-a 
constituit aceasta Curte cu jurați – a fost edictată numai de către Ministrul de 
Justiție, ără colaborarea Consiliului de Miniștri, – prin urmare protestăm contra 
acestei instituțiuni a Curții cu jurați constituită în baza unei ordonanțe ilegale. 
Protestăm și din motivul, că aceasta Curte cu jurați, astfel compusă este chemată să 
decidă într-un proces politic, fi indcă fi ecare membru al acestei Curți cu jurați apar-
ține partidului independist național maghiar, va să zică acest partid stă față în față 
cu partidul național român și astfel preocuparea și parțialitatea stau ca judecători 
față de acuzați.

Președintele: Curia regală a hotărât deja în chestiunea aceasta cu decizia sa din 31 
Martie, declarând că valabilitatea acestei ordonanțe nu se poate discuta și enunțând 
că excepția de parțialitate contra juraților se poate ridica numai pe calea exercițiului 
dreptului de recuzare; chestiunea deci este rezolvată. 

Apărătorul Frâncu (românește): Protestez contra ordonanței Ministeriale, care a 
permutat Curtea de jurați de la Sibiu la Cluj, și astfel s-a produs aceasta situație, 
când o rasă va judeca pe cealaltă rasă. 

Apărătorul Frâncu: Interpretul nu cunoaște limba românească și nu este capabil 
să redea cele spuse. 

Președintele: Interpretul a prestat jurământul legal; procedează în baza acestuia; 
conta lui nu se poate face nici o excepție. (Publicul murmură.) 
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Președintele: Dacă cineva vă întrerupe prin vorbe desbaterea, îl voi scoate din 
sală de desbatere. 

Apărătorul Mureșanu: Este translator imposibil acesta, care nu cunoaște limba, 
fi indcă puterile intelectuale sunt limitate; acum, când este vorba de libertate națio-
nală, trebuie să ne putem înțelege direct (nemijlocit) cu Curtea cu jurați, – și fi indcă 
aceasta nu o poate face un singur om, de aceea apelez la simțul Dv. Omenesc. 

Președintele: Translatorul este angajat ca translator jurat și astfel, fi indcă a jurat, 
conta lui nu se pot face excepții. 

Apărătorul Mureșanu: vorbește din nou contra instituției translatorilor. 

Președintele: Discuția acestei chestiuni nu aparține aci. 

Apărătorul Mureșanu: Anunț recurs de nulitate. 

Apărătorul Frâncu: Începe să vorbească din nou despre netrebuința instituției 
Curții cu jurați. 

Președintele: Nu-ți pot permite, să iei mai mult cuvântul la acest obiect. 

Ministerul public: După cum am observat, dintre domnii apărători, cari au vorbit, 
unul sau doi, sunt avocați, și ca atare sunt obligați la desbaterile judecătorești să 
întrebuințeze limba ofi cială a instanței, neavând dreptul să pledeze într-altă limbă; 
prin urmare rog instanța să-i îndrume pe respectivii de a respecta normele legale.48

După deliberarea pe șoptite a instanței, 
Președintele: Instanța enunță, că toți apărătorii sunt obligați să pledeze în limba 

maghiară, într-altă limbă apărarea nu se admite. Acestea sunt și motivele. 

Acuzatul Coroianu, începe să vorbească românește. 

Președintele: Dacă ai excepții contra hotărârii binevoiește a anuna recursul de 
nulitate. Dar nu-ți permite să discuți hotărârea. 

Acuzatul Coroianu: Având în vedere, că apărătorul meu nu este advocat, atrag 
atenția Ilustrității Sale dlui Președinte, asupra acestei erori, fi indcă el – conform 
legilor – nu este obligat să expună apărarea în limba ofi cială a statului. 

Ministerul public: Am de observat că eu însumi am propus să fi e obligați la în-
trebuințarea limbei ofi ciale numai aceia, cari sunt totodată și advocați; propunerea 
mi-o complectez acum din acest incident rugându-vă să binevoiți a îndruma la folo-
sirea limbei maghiare numai pe apărătorii, cari sunt advocați de profesie. 

Președintele: Tribunalul a avut în vedere în hotărârea sa și faptul, că între apără-
tori se găsesc și neadvocați, și a înțeles întrebuințarea limbii maghiare și privitor la 
aceștia, fi indcă legea spune numai, că acuzatul poate să-și aducă cu sine apărători și 
neadvocat, acest apărător neadvocat însă în acest caz, după interpretarea corectă a 
legii, în cursul apărării este obligat să se acomodeze limbei ofi ciale a statului, chiar 

48 I. P. Pap, op. cit., pp. 7-8.
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în interesul apărării întocmai ca advocatul, fi ind apărătorul neadvocat în acest caz 
ține locul advocatului. 

Acuzatul Coroianu: Mă consider frustrat de dreptul meu de apărare și protestez 
în numele dreptului.

Președintele: Contra acestei hotărâri acuzatul Coroianu și toți acuzații au protes-
tat deja și au anunțat recurs de nulitate la acest obiect nu mai poți vorbi. 

Acuzatul Coroianu: Am anunțat recurs de nulitate numai fi indcă apărarea în lim-
ba ofi cială a statului a fost extinsă și asupra apărătorilor neadvocați, și fi indcă sunt 
exclus de la putința de a mă apăra însumi. 

Președintele: Acuzații se pot folosi de limba lor maternă. 

Acuzatul Coroianu: Nu mă pot apăra cum vreau din cauză că stau sub arma jan-
darmului. 

Președintele: Chestia aceasta s-a hotărât deja.49 

Apărătorul Ștefanovits: Cer să se treacă la proces verbal, că ministerul public – a 
ăcut – după pronunțarea hotărâri tribunalului propunerea modifi cată, că apărătorii 
neadvocați să poată vorbi și într-altă limbă, decât cea maghiară.50 

Ministerul public: Protestez că eu mi-aș fi  modifi cat propunerea; eu am propus și 
întâia dată, că dintre apărători, aceia cari sunt advocați să fi e obligați să vorbească 
ungurește, nu a fost deci nevoie să-mi modifi c propunerea. 

Apărătorul Frâncu: Noi, atât auzații, cât și apărătorii, anunțăm resurse de nulita-
te contra acestei hotărâri a tribunalului, ca fi ind ilegală. 

Președintele: Dta ai dreptul să anuți recurs de nulitate, dar nu ai voie în forma 
aceasta, că „e hotărârea ilegală”. Pentru aceasta expresiune Te chem la ordine. 

Apărătorul Frâncu: Vă rog să constatați, dacă prezidiul are stenograf sau nu. 

Președintele: Notarul de senat al instanței Dr. Balázs Elemér va dresa procesul 
verbal cu note stenografi ce. 

Acuzatul Dr. Lucaciu: Vorbește românește despre incapacitatea translatorului. 

Președintele: Obiectul discuției este numai constituirea Curții cu jurați; să vor-
bești despre aceasta, fi indcă de vei vorbi Dta sau altul din nou despre translator, Vă 
iau cuvântul. 

Acuzatul Dr. Lucaciu: Asta o accept numai ca o putere supraomenească, și cedez 
numai acesteia. 

Acuzații și apărătorii protestează cu mare zgomot, că Dr. Lucaciu ar fi  spus 
aceasta; ei strigă, că translatorul a tradus-o rău și aceasta. 

Președintele: Translatorul trebue să redea numai noțiunile și frazele după sensul 
lor; el este jurat. De altfel tribunalul încă este în situația, să poată aprecia, dacă 
translatorul traduce correct sau nu. Să vorbești despre constituirea Curții cu jurați. 

49 Ibidem, p. 9.
50 Ibidem, p. 10.
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Dr. Lucaciu: Privitor la constituirea Curții cu jurați sunt nevoit să declar prin-
cipial, că recuz întreaga Curte cu jurați. Nu am excepții de ordin personal contra 
juraților, am însă altele și anume întemeiate pe considerații politice. 

Președintele: Am mai spus, că Curia s-a pronunțat, că excepția de parțialitate se 
poate exercita numai de felul, cum s-au complectat jurații la 36. Contra acestei con-
stituiri are cineva vreo obiecțiune? 

Apărătorul Fainor: Este mare deosebire între interpretările deciziunei Curiei, pri-
vitoare la parțialitate. – Excepția este că domnii jurați – de altfel foarte onorabili 
– sunt interesați, fi indcă nu sunt în situația, ca să poată înțelege pe acuzați, – cari se 
apără în propria lor limbă maternă, ca astfel să poată aduce sentință independent. 
În acest sens mă alătur și eu la nulitatea și excepția anunțată. 

Apărătorul Dr. Frâncu: Apelez la loialitatea Ilustrității Voastre, fi indcă translato-
rul este absolut incapabil să traducă, dați-mi voie să pot expune în limba maghiară, 
că punctul nostru de vedere este triplu. Întâi deoarece art. 12 al Legii XLIII din 1868 
a autorizat Consiliul de Miniștri, ca în Ardeal să ia măsurile pentru extinderea dis-
pozițiilor privitoare la Justiție, deoarece această autorizație are caracter de drept 
public, care nu poate fi  transferată mai departe și deci nu poate fi  transmisă miniș-
trilor de resort, ordonanța nr. 1498 din 1871 a Ministrului de Justiție, când a intro-
dus în Ardeal instituția Curții cu jurați, este evident ilegală, și astfel este ilegală cu 
toate consecințele sale, deci și convocarea acestor jurați. Din acest motiv protestăm 
contra ei. Al 2-lea: Dar protestăm contra acestei Curți cu jurați și din motivul, că 
dacă ordonanța – care a introdus în Ardeal Curtea cu juri – însăși a fost ilegală cu 
atât mai mult a fost ilegală ordonanța nr. 31802 din 1868…   

Președintele: Să nu întrebuințați cuvântul ilegal. 

Apărătorul Frâncu… prin care Curtea cu jurați din Sibiu a fost permutată la Cluj, 
fi indcă numai acea Curte ar fi  fost chemată să judece în cauza aceasta…

Președintele: Este hotărât deja, că aceasta Curte cu jurați este competentă. Rog 
să rămâi la obiect. 

Apărătorul Frâncu:Prin aceasta clientul meu a fost sustras de la instanța sa ordi-
nară. Al 3-lea: Trebue să protestăm în sfârșit contra Curții cu jurați și din motivul, 
că acesta este un proces politic, și toți jurații prezenți, și toți jurații din listă aparțin 
partidului independent maghiar național-liberal, și ca atari…   

Președintele: Aici nu sunt jurați deosebiți de naționalitatea maghiară, ci există 
Curtea cu jurați legală, care apoi va presta jurământul. Dacă vei vorbi și pe mai 
departe în aceasta direcție, îți voi retrage cuvântul. 

Apărătorul Frâncu: …   care este în contrarietate diametrală cu acuzații partidului 
național românesc, chiar pentru aceasta trebue să ridic contra lor excepția de pre-
ocupare. 

Președintele: Excepția aceasta se poate ridica numai prin exercițiul dreptului de 
recuzare. 
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Apărătorul Dr. Frâncu: Ilustrisime baron, domnule președinte de tribunal! 
Precum a-ți binevoit a vedea, protestul nostru are 3 părți, și deoarece este evident, 
că hotărârea Înaltei Curți nu se referă la toate trei punctele, cer hotărârea tribuna-
lului. După deliberare ăcută șoptit cu membrii instanței. 

Președintele: Instanța nu se simte chemată să hotărească asupra măsurilor apar-
ținătoare atribuțiunilor președintelui. 

Apărătorul Frâncu: Anunț recurs de nulitate contra hotărârii. 

Președintele: Întreb încă o dată: Are cineva dintre părți excepții contra comple-
tării Curții cu jurați, cine are excepții să se ridice (Dintre părți nu se ridică nimeni). 
Deoarece nimeni nu a ăcut excepții, voi scoate din urnă numele juraților (numele 
celor treizeci și șase jurați scrise pe bucăți de hârtie, separate se așează în urnă); au 
dreptul atât Ministerul Public, cât și acuzații să respingă 12 – ără nici-o motivare, 
și deoarece sunt mai mulți acuzați, se pot consulta cum să-ți exercite acest drept. 

Apărătorul Frâncu: Ilustrisime Domule Baron! Ca să ușurez munca Ilustrității 
Voastre, declar în numele tuturor acuzațiilor și apărătorilor, că în baza expunerilor 
ăcute de mine, fi indcă noi considerăm preocupată aceasta instanță – dintre acuzați 
și apărători nimeni nu va uza de acest drept. 

Președintele: Toți Vă alăturați la declarația aceasta? Acuzații și apărătorii se ridi-
că toți: Ne alăturăm. 

Procuror General Vita: Voiesc să refl ectez numai la fraza, că dl. apărător a de-
clarat instanța, ce se va constitui, de instanță națională luată în sens de partid și 
de rasă. Protestez contra acestei presupuneri, fi indcă, chiar dacă eventual domnii 
jurați prezenți ar și fi  cu toții fi ii națiunii maghiare luată în sensul de rasă, de aici nu 
urmează, că ar fi  preocupați și că nu ar putea urma șoapta convingerii lor, dar și de 
alte domnii jurați invitați nu funcționează în calitate de membrii ai vreunui partid 
abstrăgând că nu aparține aici chestia, că respectivii cărui partid politic îi aparțin, 
ci simplamente chestie de jurisdicțiune, pe care domnii jurați o vor rezolva după 
conștiința lor. Am voit să observ numai atâta. 

Președintele: Deoarece acuzații nu voiesc să uzeze de dreptul de recuzare…  51 

Apărătorul Frâncu: Ba da, chiar am uzat, fi indcă eu în numele tuturor acuzaților 
am recuzat pe toți jurați, când am declarat că noi considerăm în baza motivelor 
întreite expuse de mine, ilegală, incompetentă și nulă întreaga instituție a Curții 
cu jurați de aci; chiar pentru aceasta nici nu uzăm formal de dreptul de recuzare.52

Apărătorul T. Ștefanovits: Mă asociez și eu celor expuse de dl. dr. Frâncu. 

Acuzatul Dr. Gavrilă Tripon – vrea să vorbească. 
Președintele: La ce vreai să vorbești? 

Acuzatul Dr. Tripon: Mă alătur la excepție și vreau s’o motivez. Instituția Curții 
cu jurați este întemeiată pe două principii și anume, că jurații să se poată înțelege 

51 I. P. Pap, op. cit., pp. 11-12.
52 Ibidem, p. 13.
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nemijlocit cu acuzații, și deoarece domnii jurați nu cunosc limba românească și 
astfel nu înțeleg pe acuzați, cari se apără românește, – ridic excepție chiar din acest 
motiv contra întregii Curți cu jurați. Rog deci să fi e întrebat fi ecare jurat, dacă cu-
noaște limba românească? 

Președintele: Aceasta nu se poate satisface, fi indcă translatorul este aici chiar în 
scopul, ca acuzații, cari vorbesc numai românește, să poată fi  înțeleși. 

Acuzatul Tripon: Aș voi să-mi motivez excepția și mai departe, dar fi indcă trans-
latorul nu este în stare să ne poată reda fi del cuvintele noastre, deoarece aceasta 
trece peste puterea omenească. 

Apărătorul Ștefanovits întrerupe: rog a se constata, că însuș translatorul afi rmă, 
că nu este capabil să ne redea fi del cuvintele, că aceasta trece peste puterile sale. 

Președintele: Dar, Vă rog, translatorul a spuso aceasta nu ca o declarație a sa, ci a 
tradus numai cuvintele acuzatului Tripon. 

Acuzatul Coroianu, acuzatul Tripon și alți acuzați vreau să vorbească. 

Președintele: Eu am mai întrebat pe domnii acuzați dacă voiesc să uzeze de drep-
tul de recuzare și acuzații au declarat că nu; astfel eu în chestia aceasta nu le mai 
dau acuzaților cuvântul. 

Acuzatul Tripon: Contra acesteia anunț recurs de nulitate. 

Apărătorul Dr. Isac: Ilustrisime dle Președinte, onorată Curte cu jurați.

Președintele: Curtea cu jurați nu este încă constituită. 

Apărătorul Dr. Isac: Nu sufere îndoială, că într’adevăr acum încă pot să mă adre-
sez numai Ilustrității Voastre, fi indcă suntem încă la procedura preparatorie. Mă 
alătur celor expuse de dl. Dr. Frâncu, din motivele următoare. Nu este îndoială, că 
acolo unde se arată contraste naționale, chiar și în corpul judecătoresc, acolo se re-
zolvă opinia subiectivă a judecătorului în dauna fondului chestiunii, ori de câte ori. 
Esența instituției Curții cu jurați este chiar putința de a uza de dreptul de recuzare, 
și aceasta nu este legată de vre-o motivare. Dacă uzez de dreptul meu de recuzare 
față de Curtea cu jurați, acesta îl pot exercita numai față de doisprezece, dar față de 
ceilalți (și chiar în privința aceasta a greșit dl. acuzator public) eu nu am cuvânt, – și 
îmi rămânea totdeauna facultatea să pot ridica excepția de parțialitate, iar aceasta 
sunt liber să o și motivez, și fi indcă este neîndoios, că aici stă o naționalitate în pro-
ces cu altă naționalitate, deoarece obiectul este discutarea luptelor și programului 
politic, – de aceea – având în vedere, că prepararea într’adevăr este dreptul llustrită-
ții Voastre atunci, când acuzații ridică excepția de parțialitate contra întregei Curți 
cu jurați pentru apartenența acestora la un partid politic, – acuzații da, uzează de 
un drept, care a fost motivat în procedură. Art. 4 din procedură extinde dreptul de 
recuzare asupra tuturor cazurilor cari sunt rezolvate în procedura penală. Conform 
art. 56 acuzaților trebue să li se dea prilej, să arate, că au nedumeriri față de o in-
stanță compusă din contraste naționale, ca aceasta să decidă într’un proces politic, 
într’adevăr în mod imparțial. – De aceea mă alătur la propunerea dlui Frâncu și din 
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acest motiv dreptul de recuzare îl consider de o chestie subordonată. Dacă mă gân-
desc la cei treizeci și șase jurați prezenți aici, cum au votat ei la alegerea deputaților 
pentru corpurile legiuitoare, trebue să constat, că sunt preocupați și interesați. 

Acuzatul Coroianu: Domnii jurați să se întrebe pe sine înșiși, dacă pricep to-
tul cu nemijlocirea, care se cere, să poată înțelege expunerile acuzaților. Întrebați 
Ilustrisime dle președinte pe translatorul dacă în aceeași clipă este destul de român 
și destul de ungur, ca, cu nemijlocirea necesară, să noteze cele expuse, și să le și 
traducă astfel, ca acestea să poată fi  înțelese după cuviință. 

Președintele: Nu-i pun translatorului această întrebare. Dânsul e translator jurat, 
și ca atare își îndeplinește datoria după știința și conștiința sa cea mai bună. 

Acuzatul Coroianu: …   și dacă se simte destul de tare translatorul, ca el singur să 
poată face să fi e pricepute toate, ce se vor expune aici – după experiențele de până 
acum. 

Președintele: Activitatea translatorului, eu și membrii instanței suntem în stare 
să o controlăm în modul trebuincios. 

Acuzatul Albini: În afară de motivele aduse, recuz întreaga Curte cu jurați, încă 
și din motivul, că de două zile, de când mă afl u aci, am înțeles din ziarele locale, 
dar nu numai din ele, ci și din atitudinea de pe stradă, că aici trebue să mă consider 
mai dinainte condamnat astfel, că totul ce se petrece aici – este numai formalitate 
și frază.53

Președintele: Nu voi tolera, ca să bănuiți astfel Curtea cu jurați, pe viitor să te 
reții de la asemenea expresiuni. 

Apărătorul Frâncu: Rog pe Ilustritatea Voastră, că deoarece înși-Vă știți româ-
nește, să binevoiți a constata, că translatorul e absolut incapabil să traducă. 

Președintele: Translatorul își împlinește datorința după trebuință: m’am convins 
chiar însumi pănă acum că redă în mod fi del înțelesul celor expuse. 

Apărătorul Ștefan Pop: Este îndeobște știut, că jurații prezenți sunt cu toții mem-
brii ai municipiului Cluj. Acest municipiu a început un război formal de extermina-
re contra programului, în baza căruia acuzații stau pe banca acuzaților, și de aceea 
consider imposibil, că domnii cari au hotărât unanim, că trebue nimicit partidul, 
reprezentanții căruia sunt aici ca acuzați, – ca aceștia să poată aduce un verdict de 
achitare. De pe băncile acuzaților și ale apărătorilor se aud strigăte de Bravo!. 

Președintele: Dacă se mai ivește încă odată așa ceva, voi uza cu strictețe de drep-
tul meu de disciplină. 

Apărătorul Matei Dula: Mă alătur protestului și eu, că voi putea să Vă predau o 
publicațiune a ofi ciului de Prefectura Poliției de aici, în care publicul orașului Cluj, 
ca un partid este numit ca acuzatori și judecători ai acuzaților, iar aceia cari citați 
la desbaterea acestui proces, vin aici sunt numiți ca alt partid. Aici prin publicați-

53 I. P. Pap, op. cit., pp. 14-15.
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unea autorității politice este constatată parțialitatea juriului. (Prezintă o publicați-
une tipărită). 

Apărătorul Emil Gavrilă: Obiectul acestui proces este legea uniunii. Jurații sunt 
toți Clujeni, unguri ardeleni, cari au dobândit totul prin legea aceasta, și chiar și din 
acest motiv sunt interesați. De aceea mă alătur la excepție. 

Președintele: Deoarece, precum văd, numai voiesc să ia și alții cuvântul la ches-
tiune, – voi trage la sorți pe jurați. Domnule Procuror General, doriți să Vă folosiți 
de dreptul de acuzare. 

Acuzatorul public: Voi uza de acest drept. 

Președintele: Trage la sorți unul câte unul numele următoare: 1. Balogh Károly, 
acceptat de Ministerul public. 2. Dr. Nagy Mor. acceptat de Ministerul public.
3. Dr. Pistorl Mor, acceptat de Ministerul public. 4. Hori Béla, recuzat de Ministerul 
public. 5. Dr. Koch Antal, acceptat dc Ministerul public. 6. Dr. Werner Rezsö, accep-
tat de Ministerul public. 7. Ladits Nándor, acceptat de Ministerul public. 8. Gajzágo 
Mano, acceptat de Ministerul public. 9. Dr. Farkas Lajos, recuzat de Ministerul pu-
blic. 10. Nagy Kálmán, acceptat de Ministerul public. 11. Csiszár Gyula, recuzat de 
Ministerul public. 12. Matskási Pál, recuzat de Ministerul public. 13. Molnár Iozsef, 
acceptat de Ministerul public. 14. Dr. Ovári Kelemen, recuzat de Ministerul public. 
15. Hadházy Sándor, acceptat de Ministerul public. 16. Dr. Bogdán Péter, acceptat 
de Ministerul public. 17. Baron Feilitsch Artur, acceptat de Ministerul public. 

Președintele: După ce au fost acceptați 12 jurați, membrii ordinari ai Curții 
cu jurați, sunt următorii: 1. Balogh Károly, 2. Dr. Nagy Mor, 3. Dr. Pisztoly Mor,
4. Dr. Koch Antal, 5. Dr. Werner Rezsö, 6. Ladits Nándor, 7. Gajzágo Mano, 8. Nagy 
Kálmán, 9. Molnár Iozsef, 10. Hadházy Sándor, 11. Dr. Bogdán Péter, 12. Baron 
Feilitsch Artur. Acum voi desemna pe membrii supleanți, și deoarece desbaterea 
va fi  lungă, ceea ce se poate vedea și din numărul mare al acuzaților, voi desemna 
4 membrii supleanți. Președintele trage la sorți numele următoare: 1. Merza Lajos,
2. Széky Miklós, 3. Conte Teleky László și 4. Dr. Gergely Sámuel. Aceștia vor fi  
membrii supleanți. Vă întreb aveți vre-o observare contra acestei constituiri defi ni-
tive a Curții cu jurați? 

Apărătorul Brediceanu: Eu în baza art. 66 al ordonanței, deși am declarat deja că 
nu considerăm legală Curtea cu jurați, cu toate acestea fi ind siliți să ne validităm 
drepturile între limitele procedurii, – art. 66 ordonă că jurații sunt datori să-și spu-
nă verdictul nemijlocit în urma puterilor proporționale ale acuzării și apărării, cari 
vor fi  expuse, – după ce este fapt, că în Cluj, au fost răspândite diferite imprimate și 
chiar memorii, dar legea oprește, ca jurații să-și formeze convingerile din informa-
țiuni scrise, sau din alte pamfl ete și scripte volante, rugarea mea este ca jurații să fi e 
întrebați individual, dacă au primit scrisori volante, și-au format convingerea din 
ele, și dacă au deja acum judecată formată sau nu? 

Președintele: Refuz punerea acestei întrebări, că după procedură, președintele are 
datoria să vegheze, ca în sala de desbateri să nu se distribuie informațiuni. Aici 
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nici nu s’a întâmplat așa ceva, iar ceece se întâmplă în lumea din afară, aici nu ne 
privește.54

Apărătorul Brediceanu: Rog în privința aceasta hotărârea instanței. După delibe-
rare șoptită. 

Președintele: Instanța enunță și prin hotărâre, că refuză punerea acestei întrebări, 
din motivele aduse de mine. Apărătorul Brediceanu: Anunț recurs de nulitate. 

Apărătorul Frâncu: Vă rog, Ilustrisime domnule Baron, să binevoiți a dispune, 
ca jurații să fi e întrebați, dacă se simt interesați și preocupați sau nu? Dacă au deja 
judecată premeditată sau opinie formată, sau nu? 

Acuzatul Coroianu: Doresc să mai constat, că acuzații de aici, fi ind cu toții acu-
zați ca reprezentanți ai națiunii române, fi ecare membru al națiunei române se in-
teresează în mai multe direcțiuni, ce se întâmplă cu reprezentanții săi, de aceea au 
venit la Cluj, și când ei au intrat aci, doi domni au întrebat, cine i-a adus pe aceștia 
aici? Răspunsul a fost: dragostea și interesarea pentru ceea ce se întâmplă cu repre-
zentanții lor. 

Acuzatul Coroianu: Translatorul nu a fost în stare nici cu această ocazie să redea 
ceea ce am spus eu. 

Președintele: Acum este chestiunea dacă aveți excepții contra constituirii Curții 
cu jurați; ceea ce spui D-ta, nu aparține chestiei; dacă vorbești mai departe despre 
aceasta îți voi lua cuvântul. 

Acuzatul Coroianu: Constatând acest fapt, din răspuns urmează, că…   

Președintele: Ceea ce spui, nu este excepție de formă; Îți retrag cuvântul. 

Acuzatul Lucaciu: Vă rog să constatați, că acest domn nu este în stare să poată 
fi  interpret. 

Președintele: Aprecierea acestui fapt nu e treaba D-tale, nici pentru motivul că 
Dta ai mai vorbit. Invit pe acuzați, dacă vre-unul va vedea, că vorbirea sa nu a fost 
tradusă bine, să o îndrepteze însuși. 

Apărătorul Isacu: Ca fost translator pot să iau cuvântul la chestia aceasta? Eu vă 
rog să adresați domnilor jurați întrebarea, cari dintre ei înțeleg limba românească? 
Președintele: Chestiunea aceasta e deja decisă. 

Apărătorul Ștefanovici: Sunt de părerea, că din cazurile ivite în cursul desbaterei, 
se poate constata dovada, că translatorul nu este în stare să corăspundă datoriei 
sale.55 

Doresc să constat, că translatorul a fost prins de noi deja de cel puțin 14-15 ori, 
că nu este capabil să redea fi del cele spuse. Aceasta în sine este deja un fapt, care 
constată incapacitatea translatorului. – Faptul este evident și din împrejurarea, că 

54 I. P. Pap, op. cit., p. 16.
55 Ibidem, p. 17.
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însuși președintele a văzut aceasta, când a invitat pe acuzați, să îndrepteze ei gre-
șelile traducerii. 

Președintele: Constat, că translatorul redă totdeauna fi del înțelesul celor spuse. 
Se poate întâmpla să uite ceva, și chiar pentru aceasta am rugat pe acuzați, că în ase-
menea cazuri, în interesul propriu ei înșiși să îndrepteze, să complecteze traducerea. 
Nu se poate aștepta ca translatorul să traducă totul, din cuvânt în cuvânt. 

Acuzatul Dr. Barcianu: Vorbește asemenea despre incapacitatea translatorului. 

Președintele: Obiectul discuției acum nu-l formează translatorul. Aceea, că trans-
latorul nu știe traduce, s’a trecut deja de multe ori la procesul verbal; astfel nu mai 
admit nici-o vorbă în privința aceasta. 

Acuzatul Lucaciu: Ne găsim în situația, că suntem frustrați de apărare, fi ind-
că este un translator care nu e în stare să redea ceea ce spunem. Apărătorul Dr. 
Braniște: Vorbește românește. 

Președintele: Să vorbești ungurește! 

Apărătorul Dr. Braniște: Continuă românește. Ca neadvocat am dreptul să nu 
vorbesc ungurește. 

Președintele: Dacă nu vorbești ungurește, Îți retrag cuvântul. Poți să anunți re-
curs de nulitate, dar trebue să Te împaci deja cu aceasta. 

Apărătorul Brediceanu: Are dreptul să pretindă și motivele, că nu a înțeles. 
Președintele: Motivarea tribunalului a fost aceea, că deși legea permite ca apărătorul 
să poată fi  și neadvocat, dar fi indcă în acest caz el fi gurează în calitate de advocat, 
rațiunea legii este, că și neadvocatul trebue să pledeze ungurește. 

Apărătorul Mureșanu: Nu cunosc lege peste Legea din 1868 și Vă rog să indicați 
paragraful, în baza căruia instanța are aceasta părere. 

Apărătorul Ștefan Pop: Acuzarea nu a pretins ca și apărătorii neadvocați să ple-
deze ungurește; Tribunalul cu toate acestea a trecut peste cererea acuzării și contrar 
legii a desfi ințat un drept, pe care dacă tribunalul îl desfi ințează, prin aceasta enunță 
că el este aplicat să procedeze și nu în conformitate cu legea. Eu mă refer la lege. 
Președintele și tribunalul au luat dispozițiuni nu în baza legii, ci în baza principiului 
Sic volo sic jubeo. Mă refer la legea de naționalități, conform căreia la prima instanță 
ori-cine se poate apăra în limba sa maternă; astfel în cauzele de presă chestia limbei 
trebue să se decidă la instanța primă, conform legii de naționalitate, care dă dreptul 
fi ecăruia să poată vorbi în limba sa maternă.56

Apărătorul Isacu: Eu V’aduc înainte numai un caz. Înaintea acestei instanțe Rusu 
Șirianu s’a apărat românește. 

Acuzatul Tripon: Legea XLIV din 1868, garantează, că în deosebi în procesele de 
presă, în fata instanțelor, chiar și procedura de instrucție să se facă în limba maternă 
a acuzatului. Apărarea încă trebue să se facă în limba aceasta, ca acuzatul – care nu 

56 I. P. Pap, op. cit., p. 18.
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știe limba ungurească – să poată înțelege cuvântarea apărătorului său, pentru a ști, 
dacă acesta procedează conform instrucțiunilor primite? Eu cunosc un caz, în care 
apărătorul a pledat în limba românească chiar aici în Cluj. 

Apărătorul Dr. Braniște: Vorbește din nou românește. 

Președintele: Ți-am spus deja, că poți vorbi numai ungurește. Se face zgomot 
teribil. Vorbesc deodată: acuzatul Dr. Lucaciu, apărătorii Dr. Ștefan Pop, Dr. Frâncu 
și Mureșan. 

Președintele: Dacă continuați astfel și, pe mai departe, voi uza de dreptul meu de 
disciplină. 

Apărătorul Frâncu: Vă rog să constatați, că instanța a tolerat chiar și după pro-
nunțarea hotărârii sale, că apărătorul Dr. Mureșan a vorbit românește. Revenind la 
cererea mea de mai nainte, cer hotărâre în chestie. 

Președintele: Te rog să formulezi, ce mai dorești să fi e întrebați jurații? 

Apărătorul Frâncu: Cele următoare: 
1. Jurații se simt interesați în cauza aceasta sau nu? 
2. Se simt preocupați sau nu? 
3.Au deja o judecată premeditată în cauza aceasta sau nu? 

Președintele: Instanța se va retrage pentru deliberare. După revenirea instanței:

Președintele: Instanța și-a adus hotărârea. Rog pe dl. grefi er să o citească. 

Grefi erul: Citește hotărârea, conform căreia cererea prezentată de apărătorul Dr 
Frâncu se respinge și citește și motivele aceleia.57 

Dr. Frâncu: Pe lângă constatarea faptului, că din propunerea ăcută de mine s’a 
omis întrebarea, dacă jurații au judecată sau opinie formată deja înainte – anunț 
recurs de nulitate contra acestei hotărâri.58 

Președintele: Acum se va lua jurământul reglementar de la jurați. Rog pe dl. gre-
fi er să citească formula jurământului. După citirea ăcută de grefi er jurații depun 
jurământul prescris la art. 45 din procedură. 

Președintele: Ridic ședința de astăzi. Mâne vom continua dimineață la orele 9. 
Ședința s’a terminat la orele 2”.59

Dezbaterile primei zile au fost urmărite de către un public numeros, români și 
maghiari, de către familiile inculpaților și de către numeroși ziariști autohtoni și 
străini. Cei mai cunoscuți corespondenți străini au fost Rudolf Eigel („Deutsche 
Zeitung” din Viena), Roberto Fava („Il Parlamento”, „Il Diri o”, „Riforma”, „Italia 
del Popolo”, „Gazeta Piemontese” din Roma), George Moroianu pentru presa din 
Paris și presa belgiană, Paul Blacehaho pentru presa slavă („Abas Norodna”, Praga 
și „Lidone Novidny”, Brno). De la București au fost prezenți: A. Ciurcu („Timpul), 

57 Ibidem, p. 19.
58 Ibidem, p. 20.
59 Ibidem.
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C. Anghel („Adevărul”), E. Dioghenide („Naționalul”) Safi r Rubin („L’independence 
Roumaine”).60 Ziarul „Lupta” din București, prin corespondentul său Ion Bacalbașa, 
a relatat amplu dezbaterile procesului încă din prima zi. Reprezentații presei din 
Transilvania de la „Tribuna”, „Unirea”, „Gazeta Transilvaniei”, „Dreptatea” au re-
dat atmosfera dezbaterilor.61 La hotelul Biasini s-a instalat un birou de presă con-
dus de profesorul și publicistul blăjean Vasile Hossu, viitor episcop de Lugoj și 
Gherla, cunoscător al limbilor italiană, franceză germană și maghiară. Dr. Vasile 
Lucaciu este cel care ținea legătura cu „Liga Culturală”. În seara de 7 mai, după 
dezbateri, președintele partidului Ioan Rațiu a fost în centrul manifestațiilor de 
simpatie. Delegații asociațiilor culturale și sociale din Transilvania l-au vizitat la 
hotelul Hungaria unde era cazat, prezentându-i mesajele de solidaritate din toate 
părțile.62 Procesul s-a bucurat de o generoasă publicitate, iar cauza românilor din 
Transilvania a devenit acum în opinia publică a Europei occidentale mai cunoscută 
și mai populară decât a fost vreodată.63 Biroul de presă a corespondat, de fapt, cu 
toate ziarele străine, ostile „alianței tripartite în interesul stăruințelor politice și 
naționale ale românimii din Ungaria asuprite de presupusa tiranie maghiară”. „În 
cazul francezilor, italienilor și spaniolilor așa zisa «frăție latină» a fost baza acestor 
declarații de simpatie”. Problema a fost pusă astfel: „maghiarimea cu origini mon-
gole, ține de o mie de ani în robie românimea, o aripă din Est a rasei latine nobile 
și dorește să o priveze nu doar de o autonomie politică, dar și de naționalitatea 
și limba ei moștenită de la mama ei dulce, Roma cea mare și nobilă”. Un produs 
al propagandei în favoarea românilor a fost publicația „Voci latine. De la Frați la 
Frați”. Titlul publicației, apărute la câteva săptămâni după terminarea procesului 
Memorandului, „a avut menirea de a transmite elogiul și respectul unor oameni de 
elită ai marilor națiuni latine înfrățite”.64 

Dintre personalitățile europene care au promovat cauza românilor din 
Transilvania s-au numărat câteva care, după declarațiile anterioare, puteau fi  „con-
siderați prieteni adevărați ai națiunii maghiare”: dintre italieni contele Degubernatis 
Angelo și marchizul Pandolf; dintre francezi marele economist național Leroy 
Beaulieu, renumitul poet François Coppée, și Madamme Adam65, „care a ăcut cu ani 
în urmă o călătorie în Ungaria și a scris despre această călătorie și despre națiunea 
maghiară o carte, un pic superfi cială, cu multă simpatie și căldură”.66 Directoarea 
revistei „La Nouvelle Revue” a criticat, ără rezerve, șovinismul care a ieșit în evi-

60 V. Netea, op. cit., pp. 242-243.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 George Moroianu, Les Lu es des Roumains Transylvains pour la Liberté, et l’Opinion Europeenne. 

Épisodes et Souvenirs, Paris: Librairie Universitaire J. Gamber, 1933, p. 145.
64 Jancsó Benedek, op. cit., p. 198.
65 Julie e Adam (4 octombrie 1836 – 23 august 1936), La patrie hongroise, souvenirs personnels, Paris: 
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dență cu ocazia procesului.67 De altfel, în presa franceză, în special în ziarele din 
Paris, s-au publicat zilnic relatări despre proces, cu comentarii favorabile la adresa 
românilor.68 

Ediția de dimineață a cotidianului „Journal des Débats”, din 7 mai 1894, a publicat 
două relatări despre procesul de la Cluj. „Cluj, 6 mai. Procesul doctorului Rațiu și a 
colegilor săi, douăzeci și cinci în total, acuzați de înaltă trădare, a cauzat o emoție 
puternică în rândul populației românești din Transilvania. Încă de ieri, în toate sta-
țiile, publicul a sosit să aducă urări acuzaților. La sosirea lor în Cluj, aceștia au găsit 
o mulțime de țărani care-i așteptau la intrare, pentru că le-a fost interzis să intre 
în oraș, și care le-au urat noroc în maniera cea mai afectivă. Acuzații au primit un 
mare număr de telegrame de încurajare și de adrese pline de semnături. Orașul este 
liniștit, dar s-au luat măsuri militare pentru a împiedica intrarea țăranilor care con-
tinuă să sosească”. Ziarul relatează, în continuare, despre mitingul de la București 
din 6 mai.69 Iar, în ediția de seară, „Journal des Débats” publica pe prima pagină o 
relatare mai amplă de la Cluj. Articolul cu titlul „Procesul de la Cluj” este menționat 
și în sumar, la rubrica „Din străinătate”. Redăm din conținutul articolului: „Astăzi 
a început la Cluj procesul de înaltă trădare intentat de guvernul maghiar celor 25 
de membri ai comitetului executiv al Partidului Național Român din Transilvania și 
Ungaria. Faptele sunt cunoscute: în urma conferinței ținută la Sibiu de delegații par-
tidului, în 20 și 21 ianuarie 1892, s-a hotărât ca să-i adreseze împăratului și regelui 
în cel mai scurt timp un Memorandum, pentru a face cunoscute revendicările su-
pușilor săi români precum și plângerile lor împotriva guvernului de la Pesta”. După 
ce este prezentat foarte pe scurt istoricul eșecului de la Viena, autorul atenționează 
că „va fi  difi cil de cerut moderație din partea unei naționalități ale cărei drepturi au 
fost atât de puțin respectate ca și în cazul românilor din Transilvania”. Violențele, 
corupția autorităților, votul cenzitar sunt cauzele care au dus la declinul vieții po-
litice în cazul românilor care „nu mai au nici un singur deputat la Budapesta”, care 
să le reprezinte interesele deși numărul lor este de 3 milioane și jumătate. Și, chiar 
dacă Legea naționalităților permite ca procesele între români să fi e judecate în pro-
pria limbă, dispozițiile legii „n-au fost respectate niciodată, au rămas literă moartă: 
funcționarii nu vorbesc limba română, petițiile care le sunt adresate în română sunt 
aruncate la coșul de gunoi și în maghiară sunt judecați oameni care nu înțeleg un 
cuvânt din această limbă.” La fel stau lucrurile și în domeniul învățământului, unde 
„din patru licee românești unul este deja maghiarizat, și urmează să fi e încă unul”, 
iar în învățământul primar, învățătorii sunt amenințați că vor fi  destituiți „dacă nu 
știu limba maghiară și nu o predau 20 de ore pe săptămână”. În grădinițe, copiii 
sunt obligați să învețe limba maghiară începând cu vârsta de trei ani. „Fără îndoială 

67 George Moroianu, op. cit., p. 160.
68 Ibidem, p. 146.
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că nu a fost plăcut pentru guvernul maghiar să fi e ăcute publice detalii din viața 
internă a țării, dar, poate că nici nu ar fi  găsit în acest Memorandum subiect de 
proces de înaltă trădare, dacă românii, forțați până la extrem, nu ar fi  inserat un 
pasaj oarecum separatist”. Este redat în continuare textul din. Pentru acest pasaj au 
fost aduși în fața justiției dr. Rațiu împreună cu douăzeci și patru de colegi, a căror 
soartă era privită cu scepticism, curtea cu jurați din Cluj fi ind alcătuită „magistrați 
exclusiv maghiari”.70 

Dacă presa franceză și belgiană era deja familiarizată cu problema românilor 
din Transilvania, presa britanică și-a îndreptat atenția spre estul Europei. Printr-o 
serie de articole publicate în „Pall Mall Gaze e”, lordul Fitzamaurice, secretar la 
Foreign Offi  ce, a subliniat sensurile mișcării românești din Transilvania și impor-
tanța acesteia pentru relațiile internaționale. Articole despre mișcarea memorandis-
tă au apărut și în ziarele: „Pioneer Press St. Paul”, „Evening Standard”, „Daily News”, 
„Morning Post”, „Times”.71 Un articol interesant despre procesul de la Cluj intitulat 
sugestiv „Românii din Ungaria” este publicat și în ziarul londonez „ e Standard”din 
7 mai 1894. Iată articolul: „Domnule, Condiția precară a elementului românesc 
din Ungaria care a atras de ceva timp atenția Europei a ajuns acum la culmea cea 
mai înaltă, fapt ce amenință considerabil starea economică din Sud-Estul Europei. 
Politicienii urmăresc cu îngrijorare scopul politicii pe care maghiarii au inițiat-o 
și pe care vor să o îndeplinească cu orice preț. Această politică – căreia i s-a dat 
numele de maghiarizare – constă în impunerea cu forța a limbii și a obiceiurilor 
maghiare diferitelor naționalități din care este format poporul maghiar. Dacă luăm 
în considerare faptul că rasa dominantă din Ungaria este formată dintr-o populație 
minoritară nu trebuie să fi m vizionari politici ca să rostim că o astfel de politică este 
impracticabilă. Istoria ne-a demonstrat în repetate rânduri că este imposibil pentru 
o rasă să legifereze sau să impună sentimentul național unei alte rase, superioare 
ca număr. Este ceva vreme de când maghiarii își concentrează atenția asupra ro-
mânilor din regatul lor, aceștia fi ind diferiți de celelalte naționalități nu numai prin 
superioritate numerică ci și prin inteligență și economie. Eforturile lor de a maghia-
riza 3 milioane de români s-au lovit, așa cum era de așteptat, de o opoziție puternică 
mai ales în Transilvania, unde elementul este strâns și compact. O lege electorală 
specială a fost adoptată, sau mai precis un articol de lege mai vechi a fost reînnoit, 
ce a avut ca efect privarea românilor de a fi  reprezentați. Apoi au urmat numeroase 
acte de tiranie. Ziarele au fost desfi ințate ără niciun avertisment. Dr. Lucaciu, unul 
dintre liderii Partidului Național Român din Transilvania a fost condamnat la un 
an de închisoare, unde a fost barbar pedepsit, astfel încât aproape că era să rămână 
ără vedere. Chiar dacă a fost judecat pentru ărădelege politică, a trebuit să stea 
la grămadă cu criminalii. Este de mirare că românii din Transilvania nu răspund la 
această amară tiranie care vrea să-i lase ără naționalitate. Într-adevăr, până acum 

70 „Le procès du Klausenbourg”…  , p. 1.
71 D. Berindei et al. (coord.), op. cit., p. 553.



197

puteau exista câteva izbucniri. Dar, Comitetul Partidului Național Român este atât 
de determinat să nu le dea opresorilor șansa de a-i acuza de acte violente încât 
își încruntă chipurile către orice acte de perturbare a păcii. Acum, totuși, se con-
fruntă cu o problemă spre care nu pot privi decât cu teamă. Cu doi ani în urmă 
delegații Partidului Național s-au hotărât să-i prezinte Împăratului Franz Joseph un 
Memorandum în care și-au exprimat nemulțumirile. Acesta a refuzat să-i primească 
în audiență și în consecință acest efort perfect legal și justifi cat s-a transformat în 
eșec. Nu s-a mai auzit nimic de asta o perioadă până când dintr-o dată Guvernul 
Ungar și-a anunțat intenția de a-i trimite în judecată pe toți cei care au semnat 
Memorandumul. Ne putem cu ușurință imagina consternarea la auzul acestei vești. 
Românii nu s-au speriat de această confruntare, dar au văzut în această nouă în-
cercare determinarea de a distruge odată pentru totdeauna organizația Partidului. 
Dacă toți liderii vor fi  închiși, care va fi  rezultatul? Oameni de stat deștepți doreau 
înlăturarea comitetului Partidului. Dar, este prea mult să creadă că populația va sta 
liniștită după o asemenea lovitură. Românii au demonstrat la ’48 că au un braț pu-
ternic și că sunt gata să lupte pentru libertățile lor. Dar gândurile liderilor sunt de-
parte de a recurge la forță. Sunt convinși de faptul că un astfel de pas ar însemna o 
gaă. Poziția lor însă este difi cilă. Maghiarii fac tot posibilul să-i împingă pe români 
spre revoltă, iar românii sunt la fel de determinați să rămână calmi, bazându-se 
doar pe sprijinul opiniei publice și pe dreptatea cauzei lor. Procesul celor implicați 
în Memorandum are loc în data de 7 mai. Fără nicio îndoială că vor fi  condamnați 
și că toți vor fi  încarcerați. Și ce va urma după? Deși cunosc Transilvania, nu sunt 
pregătit să răspund. Dar totuși sunt sigur că acest apel la opinia publică nu va fi  în 
zadar. Noi englezii ne-am arătat simpatia față de greci și italieni și sunt sigur că nu 
va fi  prea mult dacă le cer englezilor să-și manifeste mila față de românii asupriți 
din Transilvania. Procesul se desășoară la Cluj. Am fost înștiințat că toți cei care 
doresc să obțină informații să ia legătura cu Rațiu sau cu părintele Vasile Lucaciu”.72 

Ziarul „L’Indépendance Belge”, în numărul din 7 mai 1894 a publicat pe patru 
coloane un lung rezumat al Memorandumului, informând astfel nu doar publicul 
belgian ci și numeroase alte ziare străine, deoarece la acea dată ziarul din Bruxelles 
era un mare organ de presă internațional. Ulterior, ziarul a publicat zilnic telegra-
me venite de la Cluj având ca subiect desășurarea procesului. La fel au procedat și 
alte ziare belgiene ca de exemplu „La Réforme și l’Étoile Belge” din Bruxelles sau Le 
Précurseur din Anvers.73 De altfel, ministrul belgian din București, M. T’Serstevens 
adresează ministrului de externe al Belgiei, contele de Mérode-Westerloo, un raport 
despre ecoul procesului memorandiștilor. Raportul prezintă în rezumat programul 

72 „ e Roumanians in Hungary. To  e Editor of  e Standard” [„Românii din Ungaria. Către edi-
torul ziarului  e Standard”],  e Standard, Londra, luni, 7 mai 1894, p. 2. Traducerea integra-
lă: Adriana Zaharia, „Faima lui Vasile Lucaciu a depășit granițele țării încă din timpul vieții”, 
h p://www.informatia-zilei.ro/sm/faima-lui-vasile-lucaciu-a-depasit-granitele-tarii-inca-din-tim-
pul-vietii/, 29 noiembrie 2015. 
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revendicărilor românilor votat în anul 1881 la Conferința de la Sibiu, program rela-
ut și dezvoltat în textul Memorandului din 1892. Diplomatul consideră că România 
este interesată doar în mod direct de problema Transilvaniei, totuși „merită să fi e 
urmărită cu mare atenție, pentru că ar putea, la un moment dat să schime direcția 
politicii externe a țării”. Guvernul de la București „se menține de la orice amestec în 
problemele Transilvaniei”, intenționând să păstreze cu Austro-Ungaria „relații ami-
cale”. Dar în contextul amplorii „curentului de simpatie” ce „a cuprins populația ro-
mânească, în favoarea «fraților ei transilvani oprimați»”, guvernul a considerat „de 
această dată că nu mai este cazul să curme orice manifestare populară de sprijin”.74

Memorandiștii au avut parte de susținere internă și internațională, pe întreaga 
perioadă a desășurării procesului. Cu toate acestea, în fi nal au fost condamnați: dr. 
Ioan Rațiu la doi ani temniță de stat, Gheorghe Pop de Băsești la un an, Dimitrie 
Comșa, trei ani, dr. Daniil P. Barcianu, doi ani și șase luni, Nicolae Cristea opt luni, 
Iuliu Coroianu, doi ani și opt luni, Patriciu Barbu, două luni, dr. Teodor Mihali, doi 
ani și șase luni, Mihai Veliciu, doi ani, Rubin Patiția, doi ani și șase luni, Gherasim 
Domide, doi ani și șase luni, Dionisie Roman, opt luni. Dr. Vasile Lucaciu a primit 
pedeapsa cea mai mare, cinci ani. 

74 I. P. Pap, op. cit., p. 325; Corneliu Mihai Lungu, op. cit., pp. 210-212.
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Procesul Memorandului, mitingurile de protest și prima zi a dezbaterilor 

Rezumat: Memorandul a marcat apogeul luptei de emancipare națională a românilor din Transilvania 
din secolul al XIX-lea. Întreaga mișcare memorandistă a adus problema românească în conştiinţa eu-
ropeană. Memorandul a fost o petiţie semnată de liderii românilor din Transilvania şi adresată în 1892 
împăratului austro-ungar Franz Joseph. Petiția prezenta consecinţele instaurării dualismului austro-ungar 
şi cuprindea principalele revendicări ale românilor transilvăneni, printre care recunoaşterea drepturilor 
politice şi confesionale. Procesul Memorandului este unul din cele mai discutate episoade din întreaga 
mișcare memorandistă. Au fost trimiși în judecată membrii Comitetului executiv al Partidului Național 
Român. Procesul s-a desfăşurat la Cluj, între 25 aprilie şi 7 mai 1894 şi s-a încheiat cu condamnarea a 
14 fruntaşi memorandişti. 

Din primele zile s-a evidențiat spiritul în care avea să se desfășoare întregul proces: pe de o parte, 
judecătorii au primit instrucțiuni ca declarațiile și procesele verbale să fi e făcute în limba maghiară, 
contrar Legii nr. 44 din 1868, care garanta întrebuințarea în justiție a limbii materne; pe de altă parte, 
cei mai mulți dintre inculpați au cerut aplicarea legii, susținând pledoarii de înaltă ținută patriotică și de 
afi rmare a demnității românești. 

Încă de la început, dr. Vasile Lucaciu s-a manifestat cu fermitate, refuzând să răspundă în limba 
maghiară sau prin intermediul translatorului și recuzând întreaga Curte cu Jurați. Deși pe întreaga peri-
oadă a desfășurării procesului, memorandiștii au avut parte de susținere internă și internațională, în fi nal 
au fost condamnați, pentru conspirație contra statului autro-ungar. Odată cu procesul Memorandului, 
problema Transilvaniei s-a discutat, cu mai multă intensitate, în societățile politice, științifi ce și în presa 
europeană. În acest articol am încercat să surprindem atmosfera creată înainte de începerea procesului 
și dezbaterile din prima zi.

Cuvinte cheie: Transilvania, mișcarea națională, procesul memorandiștilor, Cluj, dr. Vasile Lucaciu. 

The Memorandum process, the protest rallies and the fi rst day of debates

Abstract: The memorandum marked the culmination of the struggle for national emancipation of 
Romanians in Transylvania in the nineteenth century. The whole memorized movement brought the 
Romanian problem into the European consciousness. The memorandum was a petition signed by the 
leaders of the Romanians in Transylvania and addressed in 1892 to the Austro-Hungarian emperor 
Franz Joseph. The petition presented the consequences of the establishment of the Austro-Hungarian 
dualism and included the main demands of the Transylvanian Romanians, among which the recognition 
of political and confessional rights. The Memorandum Process is one of the most discussed episodes 
in the entire memorandum movement. Members of the Executive Committee of the Romanian National 
Party were sent to trial. The trial took place in Cluj, between April 25 and May 7, 1894, and ended with 
the conviction of 14 memorandum leaders.

From the fi rst days, the spirit in which the whole process would take place was highlighted: on the 
one hand, the judges were instructed that the statements and minutes be made in Hungarian, contrary 
to Law no. 44 of 1868, which guaranteed the use of the mother tongue in court; on the other hand, most 
of the defendants demanded the application of the law, supporting the pleadings of high patriotic dress 
and affi rmation of the Romanian dignity.

From the very beginning, Dr. Vasile Lucaciu manifested himself fi rmly, refusing to answer in Hungarian 
or through the translator and challenging the entire Court of Jurors. Although during the whole period 
of the trial, the memorandums had domestic and international support, in the end they were convicted 
for conspiracy against the Austro-Hungarian state. With the process of the Memorandum, the issue of 
Transylvania was discussed, with more intensity, in political, scientifi c societies and in the European 
press. In this article we tried to capture the atmosphere created before the start of the process and the 
debates on the fi rst day.

Keywords: Transylvania, the national movement, the Memorandum trial, Cluj, Dr. Vasile Lucaciu.


