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Cu toate că trendul istoriografic marşează pe ideea de a reda aspecte
generale, aplicabile unui teritoriu cât mai larg, considerăm că sunt necesare
analizele de cazuri particulare, mai ales atunci când este vorba despre a
introduce în circuitul istoriografic un document inedit. Anexa prezintă
descrierea planului clădirilor depozitului de sare din Arad, realizat în anul
1774. Pornind de la acest document am încercat să conturez mai multe
aspecte privitoare la destinaţia clădirilor în epocă precum şi la poziţia
ocupată de acest depozit în drumul sării de la ocnă spre utilizator. În vederea unei mai bune includeri a informaţiilor din document într-o logică a
modului de funcţionare a sistemului, este necesară o prezentare a principalelor date ale sistemului exploatării, transportului şi comerţului cu sare al
momentului.
Scurt istoric al exploatării sării
În spaţiul românesc, în special în Transilvania, exploatarea sării are
un trecut extrem de dens, cercetările istorice atestând o asemenea activitate
încă din epoca romană1. În secolele XIII-XVII cămara de sare a fost principalul organ administrativ în cadrul activităţii de extragere şi distribuire a
sării. Componentă importantă a economiei, industria sării, monopol al
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fiscului, a avut pe teritoriul Transilvaniei în secolul al XVII-lea, ca unităţi
administrativo-fiscale, cinci cămări de sare: Turda, Ocna-Sibiului (fiecare
cu câte cinci ocne), Dej, Cojocna (cu câte 3 ocne) şi Sic (2 ocne), iar în
secolul al XVIII-lea, denumite oficii de sare, un număr de şase locaţii, cele
cinci din secolul anterior, la care se adaugă Praidul. Alături de acestea,
Maramureşul s-a erijat într-o a doua zonă de importanţă în industria minieră
a sării, ocnele de aici ţinând de domeniul cetăţii Hust.
Ocnele cu oficiile lor se subordonau Oficiului de sare transilvănean
condus de un director rei salinarie, secondat de un perceptor salis şi de o a
doua persoană, controlorul. Sumele revenite fiscului din comercializarea
sării sunt deosebite, ridicându-se, spre exemplu, la a cincia parte din
veniturile totale ale Principatului transilvănean spre sfârşitul secolului al
XVII-lea2.
Transportul sării
Calitatea sării transilvănene, dar şi a celei din Maramureş, a fost
apreciată ca fiind una superioară, astfel că a fost exportată atât spre
Ungaria, Imperiul Otoman dar şi spre Ucraina. Se transportau bolovani,
sare zdrobită sau saramură. Transportul sării reprezintă astfel un punct
important în angrenajul industriei saline. Drumurile pe uscat, mult mai
greoaie, mai expuse riscurilor, atât din cauza degradării mărfii cât şi a
mijlocului de transport - căruţa, animale de povară (boi, cai, asini) sau chiar
cu spatele, sunt folosite în general pentru distanţe scurte3. Principalul mijloc
de transport a fost cel pe apă, mai facil şi mai ieftin decât cel pe uscat, făcut
cu ajutorul unor luntrii special construite în acest scop. Cele două mari râuri
care străbat Transilvania, Mureşul şi Someşul şi în mai mică măsură
probabil şi Crişurile, au asigurat calea principală de transport a sării de la
extragere spre utilizator, de la munte spre câmpie. Drumul sării pe râul
Someş, pornind de la Dej spre Satu-Mare asigura transportul sării de la
ocna Dejului, iar cel pe Mureş în special al minereului de la Turda.
Drumul sării pe Mureş este cunoscut încă din secolul al IX-lea4, ca
legătură între ocna de la Turda şi Szeged, unde fiinţa unul dintre cele mai
2
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mari depozite de sare ale regatului maghiar. Astfel, de-a lungul râului şi
până la vărsarea acestuia în Tisa, au luat naştere o serie de porturi-depozit:
Dobra-Lipova-Arad-Szeged, drumul trecând spre sud, pe Tisa, către Serbia
şi Croaţia. În timpul ocupaţiei otomane Lipova este menţionată ca fiind loc
de depozit şi comerţ al sării. Evlia Celebi, lăudând cetatea, consemnează că
locuitorii acesteia „în cea mai mare parte aduc bolovani de sare din oraşul
ardelean Turda, cu corăbiile, pe râul Mureş şi fac comerţ. De aceea, în afara
cetăţii, se găsesc câteva sute de depozite de sare5. Încărcând-o de acolo în
corăbii, ei pornesc pe râul Mureş, apoi pe Tisa şi de acolo pe fluviul
Dunărea…”6. La Arad însă relatarea nu aminteşte de o astfel de activitate.
În secolul al XVIII-lea, legislaţia habsburgică prevedea pe parcursul drumului sării pe Mureş mai multe porturi cu depozitele aferente. Portul
Partoş, cu magazia de la Alba-Iulia, care avea o capacitate de peste 18.000
de tone de sare precum şi cel de la Lipova şi Szeged s-au constituit în
principalele staţii ale corăbiilor încărcate cu sare7. Scopul acestora, dar şi a
celor cu o capacitate mai mică, a fost acela de comercializare a sării în
regiune dar şi loc de transbordare a mărfii într-o călătorie ce avea loc în mai
multe etape8.
Un element esenţial al transportului este resura umană-năierii (magh.
hajos). În satele limitrofe Aradului numeroase familii s-au ocupat cu
cărăuşia sării, asigurându-şi traiul din asta9. Luntrea, construită special în
acest scop, avea un cârmaci (kormanos) şi mai mulţi năieri (16-17). În acest
sens urbariul cetăţii Hust de la începutul secolului al XVII-lea dă o serie de
informaţii a căror natură nu diferă nici pentru secolul următor10. Astfel, apa
trebuia verificată de către cârmaci, dacă undeva pe apă este vreun trunchi,
sunt anunţaţi cei care sunt datori să-l tragă la mal. Pentru navă trebuie 14
scânduri, 28 de funii de tei sau 36 de ştreanguri. Sub bolovanii de sare este
5
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necesar să se aşeze crengi pentru ca aceştia să nu cadă în apă11. Toate aceste
acţiuni sunt plătite de către cămara de sare a locului, în bani sau în sare.
Preţul sării diferă în funcţie de locul din care este cumpărată. Astfel,
în secolul al XVI-lea 1 sare, adică un bolovan de sare, costa aproximativ 12
dinari, însă cumpărată din Caşovia costa între 16 şi 20 de dinari, achiziţionată de la Dej era doar 6 dinari în timp ce de la Carei putea fi luată cu 12
dinari12. Şi valorificarea ei era mai ridicată în porturi decât în la ocnă, chiar
dacă preţul era mai mare datorită transportului13
Depozitul de sare
Documentul anexat, aşa cum precizam mai sus, se constituie într-un
aport la o istorie a arhitecturii dispărute a oraşului Arad. Ca multe alte
schiţe şi hărţi ale epocii, şi acest plan al clădirilor a fost realizat în contextul
politicii administrativo-fiscale dar şi de urbanizare iniţiate de Curtea
vieneză.
Funcţionarii oficiului fiscal de sare de la Arad, cel puţin în această
perioadă, sunt doi: administratorul, în persoana lui Paul Hendrey, şi un controlor, însărcinat probabil cu munca scripturistică, Joseph Sapp. Depozitul
are şi un serviciu de pază, asigurat de cel puţin două persoane (poate mai
multe), aşa cum s-ar concluziona din descrierea clădirilor. Alături de aceştia, rezidenţi ai oficiului, în zona depozitului trebuie să-şi fi dus probabil
traiul şi hamali, un bucătar, un grădinar, un brutar, un grăjdar. Funcţionarii
principali erau retribuiţi atât cu bani cât şi cu bolovani de sare.
Descrierea clădirilor depozitului, care se constituie, în fapt, drept o
anexă la schiţa acestuia, este semnată de către cei doi oficiali ai locului,
Paulus Hendrey, distractor salis şi Josephus Sapp, contralor ponderator,
fără a putea să cunoaştem dacă unul dintre ei este şi realizatorii schiţei
datată 7 mai 1774. Descrierea este făcută atât pentru imobile cât şi pentru
curtea acestora, iar planul este realizat în secţiune longitudinală, transversală şi a bazei la scara 1:20. Dimensiunile sunt exprimate în unităţi de
măsură folosite de funcţionarii imperiali în epocă: pentru lungime orgia14,
11
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schuh15 şi zol16 iar pentru greutate centenarul17. Fiecare paragraf al
descrierii corespunde unui număr de pe schiţă, consecvent menţionat de
realizatorul ei. Se impune, înainte de expunerea descrierii, menţionarea
locaţiei depozitului în reţeaua urbană. Depozitul era situat pe malul drept al
Mureşului, aşa cum reiese din Anexa 1, în cartierul numit Oraşul german, în
imediata apropiere a imobilului ce deservea pe oficialii comitatului. În
curtea comună, care avea fântâna în mijloc, dotată cu toate cele necesare,
care deservea întregul personal al oficiului şi comunica cu cele trei curţi, a
oficialilor, a paznicilor şi curtea mare prin trei porţi, erau probabil depozitaţi în primă instanţă bolovanii de sare abia coborâţi de pe nave de către
hamali sau poate de către năieri. Trebuie să se fi amestecat în această curte,
într-o dezordine aparentă, grămezi de sare, grămezi de crengi pentru acoperit, lemn pentru repararea eventuală a luntrilor. Tot aici se întâlneau
năierii de la Lipova, care descărcau, cu cei de la Szeged care încărcau sarea
pentru a pleca mai departe. Din această zonă a curţii, care dădea spre stradă,
sarea era depozitată în magazie.
Imobilul principal, depozitul, avea o lungime de 33,264m şi o lăţime
egală cu 10,8m. Construit integral din lemn de stejar şi acoperit cu şindrilă,
era împărţit în patru camere pentru depozitarea şi distribuirea sării şi un
spaţiu în care se realizau calculelor aferente comerţului. Camera de depozitare avea o capacitate de peste 500 de tone (9000 de centenari) de sare,
însă în total, imobilul putea înmagazina până la 2016 tone de sare.
Casa de locuit a celor doi oficiali, distribuitorul sării18/administratorul
şi controlorul/scribul, avea subsol, parter şi etaj. Lung de 18 metri şi lat de
11,894 metri, construit din material de bună calitate şi acoperit tot cu
şindrilă, imobilul de locuit avea la etaj pentru administrator patru dormitoare, cameră, bucătărie şi latrină, uşile şi ferestrele fiind prevăzute cu gratii
de fier.
Parterul, destinat controlorului, cu mai puţine încăperi, avea doar trei
dormitoare, bucătărie, latrină, de asemenea cu ferestrele şi uşile prevăzute
cu gratii şi balamale de fier. Pe acelaşi palier o cameră pentru cancelarie, de
scris. La subsol, două pivniţe, una pentru oficialul superior, cu o capacitate
15
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de 200 de urne de vin iar cealaltă pentru controlor, doar pentru 100 de urne
de vin, probabil ca parte a retribuţiei anuale.
Atât curtea cât şi grajdurile destinate celor doi oficiali sunt împărţite
între ei. Grajdurile funcţionarilor, cu o suprafaţă de 11,322m x4,8m, erau
acoperit cu şindrilă, având două compartimente, unul pentru animale, cu loc
pentru cinci cai, şi un altul pentru păstrarea a două căruţe. Curtea
funcţionarilor dădea spre piaţă şi era înconjurată de un gard de scânduri
către est şi zid către piaţă. Partea îngrădită pentru controlori se învecina cu
aceea a paznicilor. Atât administratorul cât şi controlorul beneficiază de
câte o bucată de teren pentru grădină de semănături.
Un alt imobil, destinat paznicilor, ridicat din material bun, cu acoperiş
de şindrilă, are spaţiu de locuit pentru o singură persoană (19,088mx4,8m:
cameră de dormit şi bucătărie), două birouri şi grajd pentru doi cai. Singura
clădire despre care se menţionează că a fost ridicată peste o alta, mai veche,
casa paznicilor (5,880mx4,8m), este construită din paiantă şi lemn. Grădina
de semănături a paznicilor oficiului, aflată lângă casa comitatului, este şi ea
împărţită între cei doi.
Concluzii
O astfel de dovadă tehnică, în fond, poate fi un sprijin atât în cadrul
unei argumentaţii privind gradul de urbanizare al oraşului Arad, asupra
importanţei acestuia în cadrul comerţului cu sare de pe Mureş, de la Turda
spre Szeged, ci şi, în acelaşi timp şi în bună măsură, poate fi folositor în
demersurile privitoare la istoria vieţii cotidiene.
ANEXĂ
Descrierea planului clădirilor cămării şi oficiului fiscal de sare
precum şi a depozitului de sare din Arad
Original: Magyar Orszagos Leveltar, Urbaria et Conscriptiones,
fasc.162, nr. 49
1774, mai 7, Arad
Descriptio delineationis aedificiorum cameralium et iisdem appertinentium fundorum regii salis officii Aradiensis et quidem salis depositorii
1mo Teste numero primo praecclusae delineationis salis depositorium
triplici forma delineatum, id est ad apparentiam extrinsecam, intrinsecam et
fundamentalem constans in longitudine 18 orgiarum, 3 schuh, in latitudine
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6 orgiarum, exstructum totaliter ex ligno querno, scandulis tectum
continetinse, quatuor distructor cameras aequales cum seraturis et in medio
ambitum ubi billanx distractionatis pendet et quaevis singillative sumpta
camera capax novem mille salis cententis.
Simul sumptim denique totum horrem 36 mille salis cententis capere
potest. (L=33,264m, l=10,8m)
Quarteria officialium
2do Domus officialium vigore delineationis numeri secundi tripticiter
quoque descriptum extrinsece, intrinsece et fundamentaliter, orgiarum in
longitudinem 10, in latitudine 6 orgiarum, 3 schuch, 9 zol ex bonis materialibus, ad unam contiguationem scandulis tectum, superior tractus pro
salis distractore 4 cubiculis, una camera, culina, S.V. loco secesso cum
omnibus sequisitis gradibus, ambitu, fornacibus, portis, fenestris et valis
provisus. (L=18m; l=11,894m)
Inferior tractus pro contralorisante tribus cubiculis, culina, camera
S.V. loco secesso cum omnibus sequisitis, fornacibus, ambitu, portis,
fenestris cum valis et cratibus ferreis.
Continentur in eodem tractu unum cubiculum pro cancelaria, praeterea sub eodem tractu duo celaria, unum pro superiore officiale, 200
urnorum vini capax, secundum pro contralorisante 100 urnorum capax.
Quarteria obequitatorum
3tio Domus pro duobus officii obequitattoribus in una contiguitate vi
delineationis numeri tertii in longitudine 16 orgiaris, 1 schuch, in latitudine
3 orgiaris sub triplici delineatione minimum extrinseca, intrinseca et
fundamentali ex bonis materialibus exstructa, scandulis tecta, continetinse
pro singulo obequitatore unum cubile, cameram, culinam et stabulum, is est
quodvis stabulum duorum equorum capax. (L=19,088m; l=4,8m)
Stabulum officialis
4to Stabulum salis distractonis sub delineationis numero quarto
positum in longitudine 6 orgiarum, 1 schuh, 9 zol, in latitudine 3 org.
triplici quoque delineatione videlicet extrinseca, intrinseca et fundamentali
designatum ex bonis materialibus scandulis tectum in medio tam divisum,
ita ut una pars dicitur stabulam 5 equorum capax, altera pars attrium pro
conservandis duobus carribus. (L=11,322;l=4,8m)
Domus vigiliarum
5to Sub hoc numero quinto describitur domus vigiliarum in longitudine 3 orgiarum, 3schuh, 6 zol, in latitudine 3 orgiarum, ex antiquis
aedificiis ante salis depositorium exstructa, partim ex lignis, partim ex
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tegulis, asseribusque tecta, alias separatio eiusdem huc dum ad loci huius
fortalicium pertinebat. (L=5,880m; l=4,8m)
Hortus officialis
6to Sextus numerus delineationis continet hortum seminiferum et
quidem salis distractoris in longitudine 20 orgiarum, in latitudine 18 orgiarum, 3 schuh cum antiquis asseribus et quernis columnis cinctum. (L=36m;
l=33,264m)
Hortus contralorisantis
7mo Per hunc nostrum septimum designatur hortus seminifer officii
contralorisantis in longitudine 12 orgiarum, in latitudine 18 orgiarum, 3
schuh aeqque cum antiquis asseribus et columnis quernis cinctus.
(L=21,6m; l=33,264m)
Aula seu area officialis
8vo Area salis officialis iuxta delineationis numerum 8vo in longitudine
19 org., 5 schuh in latitudine 10 org., 4 schuh cintura eiusdem versus
plateam et murus ad partem vicini versus occidentem occtuditur. Aliena
cinctura versus orientem seu aream contralorisantis cingitur asseribus.
(L=35,640m; l=19,152m)
Area officii contralorisantis
9no Area officii contralorisantis in longitudine 8 org., 5 schuh in
latitudine 7 org., 2 schuh, cingitur ex parte platea muro, ex parte domus
obequitatorum et aulem officialis occtuditur antiquis asseribus et columnis
quernis. (L=15,840m; l=13,176m)
Aula officii obequitatorum
10mo Aula duorum officii obequitatorum est comuni in longitudine 16
org, 1 schuh., in latitudine 3 org., cingituris asseribus et columni quernis.
(L=29,088m; l=4,8m)
Horti seminiferi obequitatorum
11mo Hortus unius obequitatoris ante domum quarterialem eorundem
existens in longitudine 10 org., 4 schuh, in latitudine 7 org., 2 schuh.
(L=19,152m; l=13,176m)
12mo Hortus alterius obequitatoris continuative conformiterque quoad
antelati obequitatoris in longitudine 10 org., 4schuh, in latitudine 7 org., 2
schuh coaequali cinctura cinguntur asseribus et columnis quernis.
(L=19,152m;l=13,176m)
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Puteus seu fons officii
13mo Sub hoc numero 13mo fons officii intercedi cum omnibus
requisitis hidreis, catenis, crepidive antiqua tecto, deservit communiter
omnibus officii servitoribus, oecluditur tribus portulis ad tres aulas.
14to Sub hoc numero attingitur Globus Geometricus seu compas qui
denotat statum delineationis mappae in Orientem, Occidentem, Meridiem et
Septemtrionem.
Fundus officii
Ultimo denique annectitur fundus officii habens in longitudine 66
org., 3 schuh, in latitudine 60 org., 3schuh.(L=119,664m, l=108,864m)
Quae haec omnia dum secundum premissam delineationem pro statu
natura Excelsa Regiae Camera Hungariae Aulicae, humillime submitteremus submitterum veneratione perseveramus.
Excelsa Regiae Camerae Hungarica Aulicae
Aradini, die 7, mensis mai, anno 1774
Per comissium regium salis officium huius humillimi servi Paulus
Hendrey, salis distractor
Josephus Sapp, contralor ponderator
Ex consilio regiae Caesareae
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Poziţionarea depozitului de sare pe o hartă contemporană
a oraşului Arad

MOL, S 11, Nr. 0018, D. Oraşul german : Sub nr. 7. Depozitul de sare
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Planul clădirilor depozitului fiscal de sare din Arad din anul 1774
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Planul clădirilor depozitului fiscal de sare din Arad
din anul 1774 – detaliu

A PLAN OF THE SALT STOREHOUSE FROM ARAD IN 1774
Abstract
A nourishment unfailing ingredient and an important component of
an estate economy due to the extractive industry, salt has a particular story.
The salt cutting inside the mine, its storing, transport, and delivering are the
constitutive parts of a distinct draw. The present article through the annexed
document highlights a less visible aspect concerning the salt ore: the
intermediate storehouses. Such a place was the town of Arad in the 18th
century, as a salt storehouse and delivering milieu within the route toward
Szeged, on the Mureş flow. The storehouse plan with an external
description and a brief internal one for each of the buildings there was made
in 1774 and signed by the two storehouse officials, distractor salis and
contralor ponderator. Plans were probably made by a connoisseur and they
present the buildings belonging to the storehouse under three hypostases:
longitudinal (horizontal) section, cross section and a frontal view. The
courtyard is divided among its lodgers as following: the officials and the
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guards, and the main storehouse. The units for length and weight are those
of the time. The two dwelling-buildings, one for the officials, with a storey,
and the more modest other one for guards, are supplemented by stables,
distinct courtyards and kitchen gardens, and these mean that the whole staff
of the office was a permanent resident there.
We may consider that the present article and especially its annex
would be useful both in the salt transport and delivering system researching
and the urban life in the 18th century studying.

