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Cuvînt înainte
Dintre micherecheni puţini sînt cei care nu au auzit despre „Monografia” comunei Micherechiu întocmită de Teodor Pătcașiu. Din 1934 încoace, de cînd a așternut-o pe hîrtie,
atîtea legende, lucruri mistice se leagă de acest manuscris. Mulţi au răsfoit-o și la urma urmei
doar în 2001 o variantă incompletă a „publicat-o” Alexandru Hoţopan în 10 exemplare.
Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria a crezut de bine ca această monografie
să fie publicată în forma ei originală în acest număr special al Izvorului din anul 2011. Iată
au trecut 10 ani și monografia dactilografată de Hoţopan apare în 500 de exemplare. Și de
ce credem de bine să apară?
În primul rînd, pentru valoarea ei, ca prima lucrare monografică despre satul Micherechi.
Apoi, prezintă o deosebită importanţă pentru că scoate la lumină o moștenire culturală. Cu
colegele mele (Ana Borbély, Elena Csobai, Eva Kozma Frătean și Emilia Martin) și noi
ne-am folosit de ea cînd am întocmit volumul „Micherechi. Pagini istorico-culturale”, apărut
în 2000. Evident, se vor găsi mereu de acum încolo pagini de adăugat. O lucrare monografică
este întotdeauna numai „volumul întîi”.
Monografia lui Pătcașiu trebuie să fie cunoscută de oricare locuitor al satului. Locul unde
te-ai născut și ai crescut, locul unde omul și-a petrecut „amintirile din copilărie”, respectiv
anii tinereţii, sau chiar toată viaţa, este locul cel mai frumos și iubit din lume, de care te leagă
acel ceva. Este liantul deosebit al cugetărilor și aducerilor aminte că porţi un nume și un
prenume, că ești legat de un loc de naștere – comună, sat, oraș – pe care trebuie să-l cinstești
prin fapte, demnitate, muncă și onoare, astfel încît cetăţenii satului, comunei să spună la o
întîlnire de grup, aici sau într-un alt loc, sîntem mîndri de acest Pătcașiu.
Nu este cinste și onoare mai mare decît aceea de a face tot ce poţi pentru a-ţi preţui satul,
comuna ori orașul în care te-ai născut. Cea mai de preţ recunoștinţă este să-i pomenești
oricînd numele, chiar și atunci cînd de unele momente te leagă lucruri mai puţin bune,
îmbucurătoare inimii. Cel mai de preţ cadou pe care-l poţi face satului tău, comunei tale,
în afară de a-i pomeni numele, este să scrii o lucrare despre ea. Sînt convinsă că azi, dacă aș
merge în comună și aș întreba o sută de oameni (micherecheni), cu greu cred că aș găsi cîţiva
care să-mi spună ceva concret despre istoria comunei, trecutul ei. Este adevărat că fiecare om
deţine date și fapte importante, dar nu stăpînește sursele știinţifice de documentare și relatare.
Împreună cu colegii mei am simţit nevoia și obligaţia morală ca să publicăm această
monografie care poate fi îmbogăţită cu sute și mii de pagini, în obiectivitatea și perenitatea
timpului ce va urma.
Budapesta, 21 octombrie 2011

Maria Berényi
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Teodor Pătcașiu

MONOGRAFIA COMUNEI
MICHERECHIU
PREFAŢĂ
Cînd omul voește ca se-și zidească casă mai nainte trebue se-și adune material de lipsă,
cînd s-au adus de toate atunce se cujetă că cum și-ar găsi on zidariu bun și înţielept care se-i
zidească casa, dar omului ăi trabă și bani și trebue să lucre pînă ce-și gată casa de zidit. Iară
omul care ști se zidească, o zidește el.
Tocmai așe și eu cînd m-am cujetat să scriu Monografia, Istoria comunei Micherechiu cu
mare trudă m-am strîns materialul de lipsă și trădiţie și haru Domnului Dumnezeu că cît de
la mine depinde am lucrat cum am putut și cum am știut, eu n-am clase zimnăliale sau ţivile,
eu am clase elementare, am umblat la școală aicie în comuna mea natală.
Data din Micherechiu 1934 deţemvrie 1.
Teodor Pătcașiu
Material am folosit:
Cronica, Istoria Nagy Szalonta, Cronica Șerkadului, mai multe contracte de la 1768
„ 1777
„ 1799
„ 1805
o tabelă de la 1773, on contract cu preotul cel dintîiu la 1773, o statistică de la 1850 crisă
în limba jermană (nemţiește) și altele mai multe.
__________________
________________
_____________
__________
_______

____
+
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MONOGRAFIA
COMUNEI MICHERECHIU
Din diferite împrejiurări nu mi-au fostu cu putinţia să scriu sau să dau la lumină istoria
Comunei noastre Micherechiu pînă aci, măcar că am avut o ferbinte dorinţia ca se o scriu, dar
m-au lipsit materialul de trebuinţia la scrierea acestii Istoriie, haru Domnului după ostenială
cam lungă m-au reușit se-mi adunu cîteva documente pre care mă pociu băza.
Numele comunei noastre Méhkerék l-am găsit însemnat într-on sijil care dătează de la anul
1721 pre sijil ieste sepat însemnat MÉHKERÉK Hi. Pec. 1721 iară în mijlocul sijilului ieste
însemnat on spicu de grîu, on arbore cu crenji, și on firu de trestie, aceștia trei însemnează
sau simbolizează, în următoriul mod, Spicul de grîu însemniază în lăuntrul hotarului Micherechiu ieste pămînt arătoriu. Arborele, adecă lemnul, însemnează că ieste și Pădure iară
firul de trestie însemnează că ieste o parte a hotarului nostru cu trestie (nád) pipirig jiteiu
cu care oameni ș-au acoperit căsile și poeţile.
Numele al locului aciasta din punct de vedere al orijinalităţii sale MÉHKERÉK trebue să
aibă ceva cauză, cauza ar fi următoarea, fiindu cea mai mare parte a hotarului nostru cîmp cu
iarbă și rît unde s-au făcut multă iarbă și fînu, de tot soiul și pîn iarbă s-au făcut multe flori de
care se folosescu Albinele la facierea dă mnere. On contract al urbareiștilor din Micherechiu
care Dătează de la 1799 zîce că totu felul de bucate ce aru Produca pămîntul din hotarul
Micherechiu, și tot felul de stupi adeca mnerea ce s-ar găsi ăi a 7 parte a domnului de pămînt.
Elsőbben minden nemű határjaibb találkozó földi termésekből és Rajj Méhekbül járandó
7-d Dezsmának a földes ur ileti.
Pote că după Stupi sau albine multe ce au fostu aicie l-au botezat Méhkerék (rotă albinelor)
sau Mikerék (rota) afundă. Asta aru fi cauza că hotarul nostru a Micherechiului ăi pămîntu
jiosu pînă n-au fostu apele Regulate, cînd au fostu ploi multe cia mai mare parte au statu
sub apă. Trădiţiie zicie că în vechime i-au fostu numele locului aceasta Mike, pre asta nu mă
pociu baza, bacă și trădiţiie ămi aducie ceva serviţii la scrierea mea istorică.
Márki Sándor la 1877 au scris Monografia orașului Sarkad, și domnialui au folosit numele
Méhkerék cînd au scrisu ceva cu privire la satul sau la hotarul nostru. Alţi au zisu că l-au numit
MIKEPERES nici pre asta nu mă pociu baza, on satu cu numele Mikeperes ezistă cam 20
chilometri de la Derecske spre răsărit meazăzi noapte.
Despre colonizarea locuitorilor pespective a strămoșilor noștri pre locul aceasta, sau despre
așezarea loru aicie oi scrie mai tîrziu, amu oi scrie despre locuitori care și-au avut satul lor unde
au fostu viile nainte de asta. Viile și cultivarea lor s-au început la anul 1867-1890. Atuncie
li-au pustiiat filoxera, au mai probat omeni se puie viie, dară în zadar n-au prinsu rădăcină.
Locul viilor ăi cam 80 iuguri cătestrale de pămîntu, pămîntu forte bunu pre locul acesta
care se estinde spre miazăzinopte de alungul satului, în capătul spre apusu ăi cimitiriul cel
vechiu, unde s-au îngropat toţi morţi de la începutul satului.
Pre locul aceasta unde au fost viile au fostu, în vechime on sătuţiu și așie se vede că au
fostu omeni avuţi, asta se dovedește că s-au găsitu acolo tegli întreji cum liau scosu plugul,
s-au găsit săcuri buzdugan de feru. S-au găsit ole foarte mare de lut, cuţite furculiţie la anul
1887 cîndu eram de 20 de ani am adusu cu trăsura bucăţi dă teglă și li-am pusu rotă pă lîngă
fîntînă. Atunci în vremile acelea cînd grăpau omeni acolo în multe locuri strînjiau teglile de
nainte grăpi. Aflatusau locu unde au fostu cuptoriul totă vatra unde au coptu pita. Teodor
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Bordașiu au găsit adeca au lăsat plugul cam jiosu și au scosu cîteva tegle întreji amu la anul
1928. La anul 1927 amu mărsu cu trăsura și cu plugu se arăm locul unde au fostu viile numite telecie. Primăvara ca se semănam cînepa se punem crompe. Odată mărgînd în capătul
telecului Georgiu Ţirle numit pristiţiu, sau cufundat on cal de marjine în pămînt pînă la
pintecie. Cu multă trudă sau putut scula calu din prăpăstiie, atuncie sau strînsu omeni și eu
amu mărsu acasă după unelte de sepat, amu săpăt și amu aruncat pămîntul afară din gropă,
acolo iară s-au găsit cuţite, briște furculiţia tote rujinosă și cam rupte bucăţi de ole și de oluri
de lut. Mai pre urmă ni-am convinsu că acolo au fostu cîndva o fîntînă, că s-au putut foarte
bine observa. Am întrebat cîţiva omeni bătrîni că pentru cie n-am făcut satul pă locul viilor,
că ăi locu susu asemene și locu potrivit, răspunsul au fostu, acolo au fostu satu turcescu, și
moși noștri sau chemut se facă satul acolo c-or veni turci și ior ţîpa afară. Una ca asta încă
nu o pociu se o cred, turci au șezut aicie în ţiara nostră Ungara numai în Orașie în locuri
întărite, dară nu pre la sate.
În anul 1566 adecă una mia cincisute șiasăzeci și șiasă septembriie 1. Turci au ocupat Giula
(Gyula), iară la anul 1571 Șerkadu. Sarkad s-au închinat turcilor și așia se vede că atuncie
tote sătuţiale și tote sălașiurile și toţi proprietari de pămîntu au trebuit se ducă contribuţie
adecă dare aruncată pre ei turcilor la Giula. Atuncie și locuitori comunei nostre or trebuit se
plătească cîtu au fostu aruncat pre ei. Turcilor la anul 1573 on oficiant turc trimite on ordin o
poruncă la Oroșuba (orosi) în următoriul mod. Eu Mustafa bașă Locţiitorul al puternicului
Înpărat turcesc din Buda și păzîtoriul Ungariei vă aducu la cunoștinţiă vouă ăi din Oroșuba
că din bunăvoinţia al pre puternicului Înpărat Turc, vă dăm, vă trimitem on oficiantu blindu
și vitiazu pe Mustafa Ispahin și voi sunteţi îndătoraţi că din veniturile vostre din tote cîte
aveţi, partea ce i se cuvine Sultanului, adecă Înpăratului și lui Ispahi se le aduceţi la Giula.
Așia se crede că Turcii au strînsu dare numai de la orașe și de la sate dar au pretinsu să-i
deie dare și sălașurile (puszták). Cum am scrisu mai sus au plătitu dare și locuitori locului
aceasta, dar turci nu cred să fiie avută satu aicia unde au fost viile, dejiaba au zisu bătrîni că
au fostu satu Turcesc aicie la noi.
Ordinul lui Mustafa Bașia az 1573-ik évben:
Mi Musztafa basa, a hatalmas török császárnak helytartója és Magyarországnak gondviselője, ti orosiak! azt adtuk mi nektek tudtokra, hogy a hatalmas Császár jó akaratjából adunk
mi titöket tisztül egy jámbor vitézlő szomilnek Musztafa Ispáhidnak azért jöjjetek be hozzája
és a mi a hatalmas császár jövedelmét illeti és Ispáhijátok jövedelmét illeti szolgáltassátok
be Gyulára.
Cia mai veche însemnare despre locul hotarului nostru și a locuitorilor de aici se află
însemnat adecă scrisu în monografia Șercadului scrisă la anul 1877 de Márki Sándor iurist.
On document sigur al Capelanului Romano-Catolic de la Oradea adeverește că la anul
1359 János și Bakony fii lui LEEL-ÕSY MIKLÓS de buna voie a patra parte din moșie și
de pămînt cie o au avut la Micherechiu o au dat la parte Feminina ceva soră. Maitărziu cu
cinci ani János și István numai că au apropat Legătura mai sus amintită dar ia mai dăruit o
parte de pămînt din moșii a de la (Ősi) despre care momentan Prepostu Romano-Catolic
de la Orade Carte Privijială – Privigalis Levelet i o au dat.
A Váradi káptalan egy bizonyság Levele 1359-ből mely szerint János és Bakony Leel-Ősy
Miklós fia és leány ágakat illető negyed rész birtokot saját jó szántábul kiadtak Méhkeréken
5 évvel később János és István ez a kötés nem csak megerősítette ha nem még az ősi pusztán
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is ad annak egybirtok részt, mirűl a váradi káptalan azonnal kiállította a Privigális Levelét.
La anul 1386 (Gligorie/Gergely fiul lui Benedek și Dénes fiul lui László din jumătate din
moșiie de pămînt din Micherechiu o au dat Sori lor cu numele Erzsébet.
1386 évben Gergely Benedek fia és Dénes László fia, valamely Méhkeréki birtok részök
felét Erzsébet nevâ nővéröknek adták.
După on document al Rejielui Ulászló care dătează de la anul 1497 în care se află însemnat că naintea Rejielui sau prezentat la Buda cu o jialbă adecă con (ponosglu) cum vorbește
poporul Mochtai Tamás și fiul său Miklós în contra nobililor Sápy Miklós és Sápy György
din Micherechiu și în contra unei Femei numită Dorotya femeie lui Leelősy Pál și Jánosdi
Mihály. Pricina au fost între ei ceva moșie de pămînt din hotarul Micherechiu care moșiie
cîndva mai nainte vreme au fost a lui Leelősy Bán Vincze, pre cum am scrisu mai sus, au
mersu cu Jalba adecă cu ponosglu nainte Rejielui așie se vede că rejiele Ulászló nu i-au putut
împăca, numai li-au ordinat adecă i-au sfătuit că fiind Buda departe ei se margă la Prepostul
Romano Catolic la Orade că-i mai aprope dă ei, și așie mai departe. Rejiele au poroncit ca
se mergă de marturiie nobilul Mezőgyáni Mátyás, Sáfár Péter, Ferencz János, Pálfy Mihály,
Gyani András, Chentec Mihály, Jakabfy Bendek, Mezőgyáni Leteráti Pál, Váthyonyi Albert
és Görbedy Gergelynek și ei nainte Prepostului cu jiurămînt se mărturăsiască că cie știu care
din cei mai sus amintiţi aru avea dreptu la moșiile de pămînt de la Micherechiu Moctői și
soţi (társai) sau Micherecheni Sápy Miklós și György. Eu așie cred că numele pascalăului a
nimașiului numit pînă astăzi Șiap, ăși are numele orijinal de la Sápy Miklós și Sápy György.
Dar asta nu să știie că ei fost-au ca martori la Orade acei 10 omeni scris mai sus, și dacă au
fostu cum sau isprăvit chestie moșii de pămînt.
Așie se vede că cei zecie omeni scriși mai sus, care au trebuit să margă la mărturie, la Orade
nainte Prepostului, n-au fost străini cie au fostu și ei locuitori aicie pă locul viilor unde au
fost satul ciel vechiu.
Ulászló királynak egy 1497-ben költ levele szerint pedig megjelent előte Mochtoi Tamás
és fia Leterate Miklós aban a dologban, hogy köztük és nemes Méhkeréki Sápy Miklós és
György továbá Jaszvodi Mihály és Dorotya Aszony, Leelősy Ősy Pál felesége közt bizonyos
részt birtok miatt melyet néhai Néhai Leel-Őssy Bán Vincze birt volt Leel-Őssy-ben és
Méhkeréken bizonyos viszály uralkodik meghagyta tehát a Király nemes Mezőgyáni Mátyásnak, Sáfár Péternek, Ferecz Jánosnak (?,K.M.), Pálfy Mihálynak, Gaáni Andrásnak, Chentek
Miklósnak, Jakabfy Benedeknek, Mezőgyáni Literáti Pálnak, Vathyonyi Albertnek és Görbedy Gergelynek, hogy amit e tárgyban tudnak, azt Váradi káptalan előtt hit alat vallják be.
Așia dar satul vechiu care au ezistat unde au fost viile și în seclul al 13-lia au fostu sat
unguresc on preten și om miie bine cunoscut din comuna unguriască vecină Kötőgyán cu
numele Széplaki Ferencz m-au povestit că chînd au fost iel Epitrop, preotul lor i-au arîtat o
Chitanţia din seclul al 16-lea în care cutareva om recunostre că o anumită sumă de bani au
primit pentru că cu caruţia sa proprie au dus la Debreczen pă Predicatorul de la Kőtőgyán
și pă Predicatorul de la Méhkerék (Micherechiu) la ceva Sinod cie sau ţinut la Debreczen la
anul 1637 deczember 14-én.
Așie se vede că aicie unde au fost viile au fost în seclul 16-lea o comuna unguriască organizată au avut Preotul lor, au fost o comună Beserecească și tot deodată și Comună Politică.
Tot aicie în hotarul satului nostru au mai fost o comună unde se numește în Cînepi cam
25 iuguri de Pămînt socotite cu 1600 stînjini cuadraţi iugărul, și aicie s-au găsit multă teglă
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vase de lut și alte obiecte și se găsesc și astăzi, pămînt forte bun și roditoriu, moși noștri au
sămănat acolo Cînepă pentru c-au fost pămînt forte potrivit pentru chînepă.
Se pote că aicia pă cînepi on Nobil (nemes) cu numele Balog au avut locuinţia pentru
că ieriu acesta care creapă hotarul nostru în două se numește ieriu de Bologu după numele
nobilului sau nemeșiului Balog.
Gloriosul și vitiazul Bocskay István Principele Ardealului de mai tîrziu văzînd prada
cie au făcut în Ardeal Voevodul Mihaiu și Basta Generalul Austrac, nu au putut mai mult
suferi că viteaza naţie ungureasca să fiie gonită din drepturile ei, au apucat arma în mîna și
sub steagurile sale pre care au fost scrisă "Pro deo et Libertate", "Istenért és Szabadságért"
„Pentru Dumnezeu și Libertate” sau adunat toţi Nobili și iobagi săi și totă populaţiie numită
Hajdu (haiduci) Barbiani on general Austrac au avut o ură de morte asupra Gloriosului de
Bocskay și în tot momentul au așteptat ocasiunea, ca să-l prindă pre viteazul Bocskay și se-l
pună sub piciore, dar Dumnezeu l-au păzit de uneltirile lui Barbiani aștea li-au știut eroul
Bocskay István care mai tîrziu au fost Principele Ardealului și și-au întărit cetăţile din Comitatul Bihor, precum cetatea Szentjobb unde au adusu haiduci (Hajdu) și au însărcinat cu
paza cetăţi pre o ruda așa rudeniie sau (niam) Fráter István și Székely Ferencz cari au avut
ceva rang pote că Căpitani, iară cetatea Kereki o au lăsat sub paza viteazului și neobositului
Örvendy Pál, iară iel ca domn de pămînt mai tîrziu Principele cu o parte a Armatei sale sau
dusu la cetatea Sólyomkő.
N-au întîrziat bătaia fiind că Principele au statu în corespondinţia cu Bethlehem cu privire
la, viitoriul Ardealului. Dar corăspondenţia dintră ei o au descoperit cumva Concin Căpitanul Orăzi și așie sau turburat de tare încît pe Bocskay l-au decherat de Revoluţionariu. Și
tot atuncie Căpitanul Orăzi Concin cu o armată puternică au atăcat pe neașteptate cetatea
Szent-Jobb și o au ocupat, dar înzadar au atăcat și cetatea Kereki că nu i-au subcesu să o ocupe
că viteazul Căpitan Örvendy Pál la bătut cu desăvîrșire cu o trupă de haiduci cie s-au fostu
așezată în ruinele orășelului Kölesér și cu on Căpitan al lor Egri István.
La anul 1606 martie 16-lia Principele Ardealului Bocskay István au colonizat 300 familii
de haiducii pre locul unde ăi amu Orașiul Salonta li-a mai dăruit și 40000 iuguri de pămînt
pentru serviţiile făcute mai ales pentru cetatea Kereki care o au apărat și tot deodată sau îngrijit
de toţi aceia fără deosebire de rasă sau confesiune, care au servit sub stegurele sale și iau ordicat
pe toţi la rangul de Nobi și i-au așezat în orășelele vechi Böszörmény, Dorog, Hadház, Nánás,
Pércs, Szoboszló la anul 1605 deczemrie /iau registrat, iară la anul 1606 pă cei dintre Crișiu
și Maroș iau ordicat la rangul dă Nemeș și i-au așiezat (Colonizat) în satele Bagamér, Bagos,
Berettyóujfalu, Derecske, Félegyháza,Harsány, Kaba, Komádi, Konyár, Kölesér, Körösszeg,
Mikepércs, Répa, Sas, Sáránd, Szentmárton, Tamási, Tepe, Ürögd és Vekerd községekben.
Aceștiia toţi au statu și mai tîrziu sub steagurile Principelor Ardeleni Rákóţiești sub Bethlem sub Tököly Apafy și mai pre urma sub steagurile lui Rákóczy Ferencz al II-lea cari în
bătăile aște dese care au ţinut mai mult de o sută de ani forte mulţi omeni au perit în bătăile
dese ce au fostu. În bătăile ciele multe și dese cie au fost cum am scris mai sus, începute cam
la anul 1595 și au durat pînă la anul 1717 pentru Autonomia Principatului Ardeal, pre carii
Casa Hansburjilor au dorit se pună mînă.
Luptători cari s-au luptat pentru îndependenţia Ardealului sau numit Kurucz și s-au luptat forte vitezește, haiduci numit de acii nainte Kurucz la anul 1604 septembrie 19 la Lippa
au fugărit, au împrăștiat o armată a fujiţilor Ardeliani la 15 octomvrie la Almoșd au bătutu
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cumplit pre Colonelul Petz și pă armata lui în care au fost 3500 de soldaţi și tot atuncie au
fugărit, au gonit și pre generalul Austrak cu numele Belgio care au avut o armată de 20000
de omeni și așie de cumplit și cu desăvîrșire au fost bătut Belgio că de abea iau rămas 50 de
soldaţi cu care forte spăimîntatu au fujit la Szepesvár.
La 2 deţiemvrie lîngă Kassa au bătut kuruczi pre Generalul Basta de orijiune Latin tălian
carele au statu în serviciul Austriei, sau luptatu tot acie de vitezescie sub Rákoţiești, sub Tököli
tot încontra austriacilor, pentru aciestea invinjeri ce li-au avut cu austriaci în faţia Hasburji
iau urît forte și au așteptat momentul ca să-i nimiciască pre kuruczi.
La anul 1700 Rejiele Lipot au trimis o poruncă la Comitatul Bihor că orașiele și satele
haiducilor (hajdu) să le scrie și tot deodată au ordinat că tote orașiurile și satele care mai nainte
vreme au fost deobligaţi să steie în sclujba Principilor Ardeleni, în viitoriu se fiie mîntuiţi
de asta înarmaţi militărește, dar cu sclujba iobăjiei să nu-i îngreoieze numai dejima să deie
și dînși și chînd sor află în nește împrejiurări mai bune se solvească și ei taxa adecă darea.
Așia se vede că cu astea porunci sau început desbrăcarea drepturilor cie li-au avut pînă aci
haiduci (kuruczi). La anul 1702 (Cămara cu jus armorum) au pretinsu că kuruczi și nemeși
nobili și toţi acie care au locuit pre locurile aceste pre care le-am însemnat la rîndul lor mai
nainte, se plătească 100 000 de sgloţi ca rescumpărare (válcság) dare ei n-au vrut se plătească
Cămări ca jus armorum dar nici n-au avut de unde, și așe cămara li-au dat înzologire la Ducele
(Eszterházi) Eszterházi herceg) adecă li-au căpătat tote orașiele tote satele și tote sălașiurile
Eszterházi Pál herceg pentru serviţiile făcute casei hausburjilor.
Minthogy boldog emlékezetü Lipót császár és király 1702-ben az ugynevezet Derecskei
tiszántuli birtokokat néhai Galantai herczeg Esterházy Pál nádorának a kir. fiszkus szavatosága
melett 100 ezer forintban oly feltétel melett adta zálogba, hogy azon javak megbecsültesenek
s a felül haladó öszeg a fiszkusnak megtéritetik miután ezek a javak 1735-ben öszeirattak, ezen
birtokot Herczeg Eszterházy Antalnak adományoza oly formán, hogy a becsár feleslegében
Eszterházy átbocsátya a kamara birtokába a Lévai uradalomhoz tartozó hontmegyei Gyükés,
Viszoha és Pocsivád községei egyszersmind néhai őse Eszterházy Pál nádornak fizetésében még
fentlevő követelését örök időkre megszünteti az Eszterházy család Magyarország fejedelmi
koronájának és a hazának már a multakban kitűnő és kire szolgálatokat telyesitván már elődei
által a legfőbb hazai tisztségekre lettek felemelve különösen pedig az 1741 országgyűlésen
Eszterházy Antalnak volt a legnagyobb része abban, hogy a magyar nemzet fegyvere kiáltott
vérét és életét a királynőér és gyermekéért példátlan módon felajánlotta, egy maga egész lovas
ezredet állított ki a saját kölségén s vele a harcztéren dicsőséget aratott.
Mivel tette által Eszterházy magát az uralkodóház előtt örökre emlékezetessé tette arra
indította a királynő szívét, hogy egyébb néki adományozott legfőbb méltóságokon kívül a
Derecskei Dominiomot névszerint Derecske, Kaba, Berettyóujfalu, Gáborján, Konyár, Bagos, Sáránd, Félegyháza, Bajom, Sas, Komádi, Szalonta, Sz.Miklós, Zsadány és Feketebátor
községeket a hozájuk tartozó Puszták és Szálásokkal az Eszterházy Pál által felállított majorátus örököseinek örökre és visszavonhatatlanul adományozza és elrendeli, hogy Herczeg
Eszterházy Antal a birtokba bevezessék.
A bevezetés Beöthy Imre mint homoregios és Fábri Jakab kanonok 1745 május 15. Dereskén kezték el melyre az említett községek képviselőin kívül Bihar megyének csaknem
minden részébül jelentek meg érdekeltek.
Eszterházy Miklós s-au născut la 2 apriliie 1582 în Comitatul Pojonului în satul Gălant
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din Părinţi nobili în vîrsta de 19 ani au pășit din sinul Beserecei Protestante și s-au botezat
Romano Catolic la anul 1617 au fost Comite suprem (Prefect) Főispán în Comitatul Bereg,
iar la anul 1618 au fost Prefect (főispán) în Comitatul Zolyom mai departe au fost Consiler
Rejiesc (királyi tanácsos) Logofat mare (főudvarmester) la 1622 cămărașiu Regal. Au fost
Palatin (Nádorfőispán) iară la anul 1626 au căpătat rangul de Gróf iară fiul său Eszterházy
Pál la anul 1687 au căpătat rangul de Archeducie (Herczeg).
Noi locuitori comunei acestia aru trebuii să cinstim și se binecuvîntăm memoria a Eszterházilor pentru că strămoși noștri sau așezat pre moșiile lor dacă au și fost iobaji străbuni
noștri da au fost liberi (szabad menetelü jobágy) ei n-au fost legaţi pentru todeauna, ei chînd
au vrut s-au putut duce în alt loc, n-au fost legaţi de domnul cel de pămînt cum au fost alţi
iobaji la alţi Domni legaţi pă veciie, ei de acolo n-au putut merje fără învoirea Stăpînului de
Pămînt și fără permisiunea lui.
Cum am scrisu mai de multe ori în bătăile cele dese cie au fostu au luat parte și locuitori
cei vechi care ș-au avut satul unde au fost viile și pre cum am scris mai sus au perit mai toţi
și s-au dus în alte părţi s-au făcut pribeji și fiind că mai toţi proprietari de Pămînt și nobili
și-au perdut moșiile din Bihor afară de familia Tisza, pentru că ei au fost decheraţi dă rebeli
și de revoluţinari de casa domnitore a Austracilor, adecă a Habsburgilor, li-au luat moșiile
cu forţă și li-au dăruit lui Eszterházy, au pășit în funcţiune adecă au funcţionat. Comisie
de agonisire (Szerzeményi bizottság) Necacquistica Commissio) atuncie s-au prăbușit și
locuitori cei vechi de la Micherechiu chîţi n-au perit pe chîmpul de luptă dacă au luat de
la ei moșiile și li-au trecut sub stăpînirea lui Eszterházy ei pote că n-au vrut se fiie iobaji se
plătească arendă la stăpînul cel nou, așie și-au lăsat cașile ruinate pe jumătate și s-au dus în
alte părţi, ei nu au putut să peară toţi au rămasu și înviţia numai cum am însemnat mai sus,
n-au vrut se fiie iobaji și așie au rămas locul aceasta pustiu.
Asta se pote adeveri cu on Contract al urbariiștilor care dătează de la anul 1768 unde
zice: s mostan nem régiben Impopulált Méh-keréki nevű helységet lakosai azon helyiségeket
s ezeknek határjait s minden nevű uraságot beni fiamnak tovább is árendában birhassák.
Așie dar Contractul urbariariștelor de la 1768, zice că amu nu de mult s-au inpoporat a
doua ora locul acest numit Micherechiu și locuitori să folosească locul și hotarul aceasta în
arendă. Așe din contractul mai sus numit de la 1768 se vede dar că au fost fără locuitori locul
hotarului nostru că au perit toţi omeni sau cum am scris mai sus au mărsu înt alt loc cîţ au
rămăs de nau perit în bataliile mai sus insemnate și așie strămoși noștri de nou au impoporat
locul acesta făcîndu altu satu nou cu învoirea stăpînului nou Eszterházy. Pre cum am scris
mai sus aicie în hotarul nostru au esistat două Comune din timpurile forte vechi una au fost
Comuna care au fost unde au fost viile, ceialalta au fost unde se zicie în chinepi, nainte de
asta cu 545 de ani la 1386 au fost dar o comuna unde au fost viile bine inpoporata cu omeni,
ei au fost toţi nobili bunăoră cum au fost Sapi Nicolae și Sapi Georgie și Mezőgyáni Mátyás
de la anul 1497 nainte de asta cu 434 de ani, Lelőșești încă au fost Nobil.
Aceștia și toţi generaţiunile care au urmat după ei mai toţi au perit în bătăliile dese cie au
fost. Orechîţi din ei forte puţini ciau mai rămas în viaţia, au părăsit satul fiidcă moșiile lor
li-au dat Cămara lui Eszterházy la anul 1702, că ei au fost decheraţi Rebeli sau revoluţionari
pentru că au statu sub steagurile lui Tököli Imre. Mai tîrziu sau luptatu sub stiagurile lui
Rákóczy Ferenc al II-lea, și așie sau despopulat satul din chinepi. Și satul de unde au fost viile
și au rămăs hotarul pustiu unde au fost pămînt ărătoriu au crescut spini asta se vede și se pote
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observa mai bine din contractul carele l-au făcut săteni cei noi cu preotul care l-au adus aicie
la anul 1773 iulie 5, unde stă scris că noi pămînt arătoriu nu-ţi putem da că n-avem, numai
iertuește și dumneta o bucată de pădure cît ăi putea și apoi ăţi fă pămînt arătoriu, căci și noi
chînd ni-am așezat pă locul aceasta așia ni-am făcut pămînt arătoriu dacă am tăiat lemnele
și spini jiosu, adecă li-am scos din pămînt cu totului așia dar cum am scris mai sus chînd
strămoși noștri sau așizat aicie sau au fost colonizaţi aicie tot pădure au fost și spini și unde
ăi pămîntul mai jiosu au fost rît cu trestie și cu apă, iară unde au fost satele cele vechi au fost
numa ruină și au crescut și acolo spini și lemne.
Cele cie am scris pînă aci să referesc la locuitori cei vechi de aci inainte oi descrie că cum
au fost așezare sau colonizarea strămoșilor noștri pă locul acesta. Colonizare sau așezare
strămoșilor noștri pre locul aceasta sau întîmplat în următoriul mod la 1702, rejele Ungariei
Lipót au pretins în numele (Camara jus armorum) 100.000 de sgloţi sau floreni de la locuitori
numit hajdu. Cași rescumpărare (válcság) care au locuit adeca respective de la orășeni și săteni
și tote sălașiurile ce se ţin de satele din cocie de tisa și anume Derecske, Kaba, Berettyóújfalu,
Gáborján, Konyár, Bagos, Sáránd, Feketeháza, Bajom, Sas, Komádi, N.Szalonta, Sz.Miklós,
Zsadány és Fekete Bátor községeket a hozájuk tartozó puszták și tote pustele și sălașiurile
carele se ţin de satele mai sus numite dar ei nu s-au învoit să plătească una sute mii de sgloţi
ca și rescumpărare (válság) dar nici nau avut de unde se plătească așie sumă mare de bani.
Atuncie Rejile Lipót au dat în zolojire tote satele pustele și sălașiurile lui Eszterházy Pál
Palatinul pentru o sută dă mii dă sgloţi sub condiţiile că tote asta moșii se vor preţui de fiscul
Cămerei și dacă or fi preţuite că ajung mai mult de o sută de mii de sgloţi atuncie Palatinul
(Nádor főispán) Eszterházy Pál și aceia sumă și-o solvască la fiscul cămări dar fiind că numai
la anul 1735 s-au făcut Conscrieţie (összeirás) și tote Moșiile sau Dominiumuri de mai sus
însemnate sau dăruit lui Eszterházy Antal așie se vede că Eszterházy Pál la anul 1735 n-au trăit
și așie Dominiumurile mai sus numit au trecut sub stăpănirea lui Eszterházy Antal fiul său.
Instălarea sau mai bine zis intăbularea respective (bevezetés) Introduciarea sau făcut la
anul 1745 maiu 15 și sau început de la Derecske prin Beőth Imre ca și Homo regius. Și prin
canonocul (Prépost) Jakab. Daputaţia nu numai din satele și pustele interesate au venit sau
au mărsu la locurile unde s-au dat altan noului stapîn dară au mărsu mai dîn tote satele din
Comitatul Bihor. Așie se vede că Beőth Imre ca și Homo Regius și Canonicul Jakab au fost
trimiși din partea Autorităţilor Stăpînul cel nou Eszterházy Antal Palatinul ţiări chînd sau
făcut introduciere lui afară de Beőth Imre și Canonicul Jakab au trimis și iel Directoriul și
cîţiva Ispravnici de ai sei, se fiie de faţia și ei la introdusiere (bevezetés) lui. Introducierea
sau început în maiu 15 și au continuat 16. 17. 18. 19. și 20 maiu așie dară în 6 zile au ţinut
introduceria se vede că în tote satele și la tote pustele și sălașiurile au mărsu de faţia și așie
sau făcut introducere.
Szalontani sau împotrivit on nobil dîn Salonta cu numele Nagy János ca și ceva mai mare
preste nobili. Cu 24 alţi nobili totu din Salonta suiţi pă cai și înarmaţi, au eșit naintea la
Comisiie de întroduciere și nu iau lăsat se intre în Salonta, dar în ziua ormătore sau dusu
la Mădărasu, viţie judele și con, jiurat din Salonta: amendoi trimiși de conziliul și antistiie
orașiului Salonta și așie sau făcut introducierea și Preste Salonta și pustele care li-au avut ei.
Nagy és Kisvásári, Répáskeszi, Mezőpanasz, Oroși, Vimer, Simonkerék, Bagd, Mezőgarak,
Marcziháza és Pánt.
Tradiţiie zicie că chînd au venit Ispravnici în frunte cu directorul Sclavi toţi oficianţi în
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Dominumurile lui Eszterházy Antal Palatinul ţiări, cînd au trecut ieriul Vimer au găstit on
Român, cu numele Moga Crăciun care cu tota familiie lui s-au fost așezată acolo unde s-au
numit mai tîrziu acela loc dîmbu Iencăeștilor și se numește și astăzi, ciel mai roditoriu pămînt
în hotarul nostru l-au întrebat comisie că dînsul cînd s-au așezat acolo și el plătește cuiva
ceva arendă sau darea, iel a răspunsu că plătește în tot anul regulat ceva arendă în bani, și ca
se nu facă robota mai plătește și alte daruri de coponi de unt, de mnere, le rescumpără și aste
cu bani așe pre cum se pote înţialejie cu Nobili din Salonta.
Atuncie Comisia în frunte cu Directoriul Dominumurilor lui Eszterházy au zis că de
acii înainte nu trebue să plătești la Salontani că locul acesta 5169 și 665 Stînjini codrate de
iuguri cătestrale de la anul 1721 le stăpînește Preagraţiosul archeducele Eszterházy Antal lui
trebue plătit de aci înainte.
Totdeodata comisiie lau sfătuit pe Moga Crăciun ca se margă pe satele Romănești care
ă-su în apropierea Saloni, și se le spună că Ecselenţia sa Domnul Archeducie Eszterház
moșiia asta de 5169 și 665 Kodrak de iuguri o a da se facă sat pă ie, și o a lăsa se folosască
omeni care ar ave voe se se mute aicie, pentru ceva arenda in bani și alte daruri cie or trebue
se plătească Domnului de Pămînt. Adecă cum s-or putea înţialeje cu Domniea. Iară trădiţia
zicie mai departe că Moga Crăciun întro diiminiaţia marţia s-au suit p-on cal negru cie l-au
căpătat în dare de la on nobil din Salonta, pentru carele iel Moga Crăciun său pusu viiaţia în
pericol, apărîndu-l dă nește omeni din Sarkad cari i-au ieșit în cale la Nobilul din Salonta și
cu furcii de feru în mîni au vrut se-l omore, au avut părere dă rău pe iel Șercădani, iară Moga
Crăciun au fost un om forte tare trupește, l-au apărat pe Nobilul Salontan dă dușmăni, asta
s-au întîmplat venind de la Giula de la tîrgu ziceau bătrîni că Moga au aruncat în trăsura
sa pre Nobil și iau zisu ca se fugă ciela au datu cu biciu pă cai lui Moga, și așe au scăpat dîn
mînele Șercădanilor. Iară Moga s-au luptat cu ei numai singur și așe Moga au venit acasă cu
capul spart pentru asta bunătate i-au dăruit lui Moga Crăciun Nobilul on cal de mare preţiu
și doi porci grași.
Cum am scris mai sus într-o marţi diminiaţia pre calul aceasta s-au suit Moga și s-au dusu
pă satele Romînești și au invitat omeni se viie la iel și li-au spus că pă unde se vină la iel sau
dus la Ciefa, Inand, Ianoșda, Mădăraș, Tulca, Ciumediu au mai ieșit altă dată și în drumul
ciel dă ţiară, care vine de la Salonta și merjie la Jiula. Că pă drumul acela veniau omani dîn
satele Romănești și merjiau la Giula și la Ciaba și la Békés și i-au sfătuit și pre aceia ca se vină
la iel la locuinţia lui care au fost cam 2 Kilometri îndepărtarea de la drumul cel de ţiară ca se
se sfătuiască și apoi să miargă la Drișca (Derecske) la directorul moșiilor (Dominumurilor)
lui Eszterházy pentru că acolo au fost la Drișca Canţielaria cia mare acolo au avut locuinţia
Căsariul care au măniculat bani, cari iau plătit orașele și satele și tote sălașiurile și pustele
și totă zeciuala și alte daruri la care au fost deobligaţi omeni se le plătească cari au șezut pă
moșiile lui Eszterházy și așie se vede că ustianiala lui Moga Crăciun n-au fost fără resultat.
La 1755 s-au adunat din mai multe sate omeni și într-o duminecă sau întălnit la olalta la
Moga Crăciun acasă și s-au sfătuit din Comuna Janosda au venit Pătcașiu Nicolae și Pătcașiu
Dimitrie, Rujie Ursu și Rujie Mihály au venit din Siclău acești 2 din urmă s-au întălnit în
Giula la tîrgul seceri cu Moga Crăciun care i-au sfătuit se viie și ei se se așeze la Micherechiu,
așe au spus și au povestit bătrînul Rujie Mihaiu despre Rujești numit Mihaiu Udului, care
s-au născut la anul 1832 au răposat în vrîstă dă 84 ani la anul 1916. Alţi au venit din alte
comune tradiţiie zicie ca de toţi au fost 15 omeni, care la o zi hotărît s-au dusu la Drișca și
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s-au prezentat la administratorul cu numele Sclavy Paul carele au fost ciel mai de încredere
om a lui Eszterházy, carele au fost proprietariu mare de pămînt la Okány mai tîrziu tote
li-au vîndut urmași la Zsidova Schwarz. De hotarul Micherechiului s-au ţinut și o moșiie
numită Széltarcsa dară asta moșie nici o dată nu o au folosit săteni noștri ziciau bătrîni că
nainte de 48 ani amus 83 ani de atuncie ceva Librinszky au fost proprietarul ei, la anul 1860
o au cumpărat jidovul de la Okány Schwarz Abonhaiu și soţiie s-a născut Fleischer Katalin
și tot familie Schwartz o au moștenit, dară amu chînd s-au făcut graniţia asta nouă numai 65
iuguri socotite cu 1100 codracie, au rămas din cocie ceia laltă o au cuprinsu Români. Nainte
de a stăpîni aice Eszterházy o au folosit Salontani adeca s-au ţinut de hotarul lor cîţiva ani.
Hotarul Micherechiului de tot au avut on teritoiu dă 5169 iuguri Catestrale și 665 de
stînjini cuadraţi sau 7504 iuguri și 665 de stînjini cuadraţi socotite cu 1100 cuadracie adecă
iuguri (holduri) mici, din moșiia sus numita au fost teritoriul Széltarcsa 740 iuguri catestrale
și 1526 stînjini cudraţi, sau 1077 iuguri (holduri) mici și 826 dă cuadracie socotit iugărul cu
1100 de cuadracie de stînjini. Sarkad városi puszta de la 1884 octomvrie 16 tot din hotarul
nostru are on teritoriu de 615 iuguri Catestrale și 590 de stinjini cuadraţi, sau 895 iuguri
mici socotite cu 1100 coadracie și 90 codracie de stînjini.
Dacă subtrajem din teritoriul hotarului Mecherechiu care au statu nainte bătăi uneversale
din 5169 iuguri Catestrale și 665 de stinjini cuadraţi.
Széltarcsa
Sarkad városi föld
de tot:

1740 iuguri catestrale și de
1615
"
1355
"

1526
1590
2116

stinjini cuadraţi
"
”

1356 iuguri catestrale și 516 stînjini cuadraţi sau iuguri mici socotite cu 1100 de stînjini
cuadraţi 1972 și 916 stînjini cuadraţi atuncie mai rămîne locuitorilor adecă sătenilor 3813
iuguri cătastrale și 149 stînjini cuadraţi sau iuguri holde mici 5532.
Cum am scrisu mai sus trădiţia spune că 15 omeni au mărsu la Drișca și au făcut tocmeala
cu directorul domnului de pămînt. Sigur nu se știie că la anul 1755 au mărs la Drișca sau mai
tîrziu cu 2 sau 3 ani sau mai nainte cu 2 ani.
On contract al urbarealiștilor din Dominumurilor carele se ţin de Drișca care dătează de la
anul 1768 maiu 17-lea făcut în Pest, care ăi copiat (făcut) mai în multe esemplare, on esemplariu in orijinal eczista și amu din care aflăm despre săteni cei dintîiu ai satului acesta scrisu.
La anul 1767 au băgat o istanţie o rugare tote satele și tote pustele la Domnul cel de
pămînt (földesur) unde se pomenește și despre Micherechiu în următoriul mod. Fericitul
în domnul Ecselenţia sa archeducele Eszterházy Pál care de la înalta cămară au căpătat locul
numit Méhkerék care amu nu de mult sau înpoporat cu locuitori noi. Domnul cel de pămînt
ăl lăsa locuitorilor și mai departe în arendă o parte hotarul Micherechiului.
Orașele și satele și pustele care se ţin dă iele, care au băgat instanţia, ceva rugare la domnul
de pămînt ă-su următorele Derecske, Kaba, Berettyóujfalu, Bajom, Sas, Gáborján, Félegyháza,
Konyár, Bagos, Sáránd, ugy nem különben néhai boldog emlékezetű Nagy Méltóságos Eszterházy Pál Herczeg által a Felséges Kamarától agviralt és mostan nem régiben Impopulalt
Méh-Kerék nevű Helységek lakosai, azon helységeket s ezeknak határait s minden nemű
Uraságot Benefisiomot továbés árendába birhasák.
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Satele dar și orașiele aste au rugat Domnia săle deie în arenda pă 12 ani, arenda să fiie 2000
de sgloţi floreni, cum au fost pînă atuncie pe an, dar așie se vede din Copia Contractului
făcut la Pest anul 1768 maiu 17-lea ca domnul de Pămînt n-au vrut pă 12 ani numa pă 8 ani
au voit să le deie în arendă tote hotarele și pustele ce s-au ţinut dă iele.
Fără orașele și satele și fără sălașiurile (pusztele) ce sau ţinut dă iele scris mai sus au mai avut
și orașe și sate și pusztele (sălașiurile) și altele pă cum urmiază în ungurește Nem külömben,
amely lakosok előtől fogva Méltóságos Herczegség Házal némely Prédiusmokat és Divipriculumokat a Helységek határon kivül s különösen ugy mint Szalontának nagyvásárit, kis
vásárit, Répás, Kézát, Mezőgyarakot, M.Paraszt, Bagos, Orosit, Simontelek és Vimer, Ecsetfalvát, F.Bátor. N.Falut, Cselyes, Oh.Szentmiklós, Ecsit, Nyirstát, Est Hazát, Kőtőt, Komádi,
Herpájitszát, Kozmát, Andaházát és Korógyót, Berettyóujfalu, Dápit pedig Zsadány Főhercegségek jussával árendában birsák és mostés birnak melynek mind Dominibiálés, fundusok
mostés árendában nálluk hagyattatnak úgy szintén Gáborján határban levő három kerekű
vizi malmot minden nevű jövedelmekel együt árendába birhasák s az iránt ugy az árendának
idejérül s esztenderül az Főherczegsége aláb irt Plenipotensiariásával Jezmak János urammal
végezenek, așe se vede că Jermák János au fostu advocat inputernicit respectivul și cu Martha
György acești doi au fost Plenipotenţi (hatalmazva) se facă tocmiala cu iobaji cari au locuit în
Orașele și satele și în pusztele ce se ţin dă iele. Cum am scris mai sus Domnul de Pămînt n-au
voit să deie pă 12 ani în arendă pămînturile mai sus scrisă numa li-au dat pă 8 ani în arendă
pentru suma de 16500 de sgloţi sau floreni anul sau început la 1769 Ianuarie și au continuat
pînă la anul 1777-lea ianuarie Locuitori Micherechiului de totu au plătit în totu anul 400 de
sgloţi pînă la anul 1782 de acii înainte au plătit 512 de sgloţi la an, au mai dus și alte daruri
Broște cu ţiăstru (teknősbéka) coponi, unt, ciară și altele, Sclavy Pál și Schlavy György au fost
administratori în Dominumurile lui Eszterházy în ani scriși mai sus. Și on Megyeri Mihály și
Füredi János au avut și dînși ceva sclujba în dominumurile Herczegului Archeducielui despre
Füredi János ieste însemnat că n-au știut scrie măcar că au avut și respectivul ceva misiune.
O tabelă orijinală care dătează de la anul 1773 Februarie 16 care ămi servește mult la descrierea Monografiei Comunei Micherechiu, aicie sunt însemnaţi cîţi locuitori au fost aicie
atuncie și cum li-au fost numele, numărul caselor, cîte căși au fost.
Așiadară la anul 1773 Február 16. Au fost de tot 30 de căși cu 30 de familii. Numele
locuitorilor pă cum ăs scriși în Tabela orijinal.
Szabad menetelü lakosok
1. Gurzó János
11. Tulkán Jonácz
2. Koszta János
12. Csotye László
3. Bálint János
13. Gurzó Tógyer
4. Orosz János
24. Dúló(?)István
5. Gurzó Péter
25. Ruja Mihály
6. Prekup László
26. Rajta János
7. Patkás Demeter
27. Buta István
8. Patkás Miklós
28. Vamsó(?) Tógyer
9. Bálint Demeter
29. Juhász Kracson
10. Cséfán János
30. Bajkán Tógyer

21. Csotye Lőrincz
22. Czirle Márton
23. Rajtár János
24. Bajkán Márkly
25. Gurzó László
26. Gligor Lőrincz
27. Puj János
28. Nyetye Pásky
29. Szucsigán János
30. Pántya György

zseleri
fără
pămînt
numai
casa o au
avut
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Pre cum am scris mai sus locuitori cei dintîiu din comuna Micherechiu au fost numiţi
Szabad menetelü lakosok n-au fost legaţi pentru totdeauna de domnul cel de pămînt au putut
merjie cînd au dorit într-alt loc.
Dîntră locuitori acești 30, 24 au avut pămînt arătoriu și căși, 6 ăsu însemnaţi în Tabela
házal bíró zselérek aceștia șiasă n-au avut pămînt arătoriu, numai căși, cei 24 de locuitori au
avut doua (2) iuguri pămînt arătoriu fiiește care, de tot 48 iuguri (magyar hold) și 6 iuguri
fiște care de rît de tot. iuguri de rît 123 fiind că Bajkáni Márkuly n-au avut numai unu iugăru
de pămînt arători și 4 iuguri de rît (rét) dacă și Bajkáni Márkuly oavut ave cacealalţi atunci o
vut fi suma de 144 iuguri rît la toţi. adeca pămînt arătoriu au avut 48 iuguri Rît sau pămînt
care l-au cosît au avut 143 iuguri au plătit cei 24 de locuitori arenda fiește care cîte un (1)
sglot, de tot au plătit suma de 24 sgloţi la an și toţi delaolalta 4 stînjini de lemne de focu, unt
iară toţi laolaltă 4 fonţi și jumătate cieară 10 coponi, 10 puii mare de găină, 57 de ouă, au mai
plătit din totă roda pămîntului a noua (9) parte, Domnului de pămînt fiește care om care
au avut pămînt arătoriu 2 iuguri și 6 iuguri de rît au fost deobligaţi se margă cu trăsura cu
cociie și cu cai sau cu boii în 10 zile la an să lucreze ceia porunci ispravnici (Intéző) domnului
fiind că archeducele (Herczeg) au avut moșii care n-au fost date în arendă, ziciau bătrîni că
la Drișca (Derecske) lucrau ai noștri, care n-au vrut se margă cu cocie cu trăsura se lucreze
să porte bucate sau se are, acela au trebuit se lucreze cu cosa sau cu sapa dupla adecă în 20 de
zile peste an pentru ozi cu trăsura au făcut 2 zile cu mînile.
Aceii 24 de omeni cu căși și cu pămînt au făcut la tot anul 248 de zile cu trăsura sau cu
mînele 496 zile de lucru, cei 6 zselér jieleri au fost de obligaţi se facă adecă să lucreze în orbariie fiește care 18 zile de lucru la an și se plătiască arenda fiește care au avut casa un sgloţi,
ei n-au fost de obligaţi se plătiască nici unt nici coponi nici pui de găină c-on cuvînt n-au
plătit altă nimica.
La anul 1777 Julie 9-lea au fost 36 de căși de tote. În trei ai s-au mărit satul cu 6 căși tot
la anul 1777 ș-au făcut on contract nou cu Domnia numit. Méh-Kerék helység urbariális:
Contractussa dd Derecskén 9-ik Juliusban 1777-ben Nagy méltóságos szentséges Romai
Imperiumbeli Herczeg Galantai Eszterházy Miklós Frakno várának Örökös Földes ura és
Grófja Nemes vármegyében helyhejeztett Derecskey egész Dominumbeli lakósai edig volt
Urbáriális Contractusát ideinek el folyosával tisztelt főherczegségéhez mint említett Derecskei
dominum örökös földes urához Deputatassék alázatos Instantiak által edig bennek tapasztaltatott lakosi alázatosságoknak és engedelmességeknek továbá való felajánlások melett abelli
Contrachtusoknak ujabban és álandosok való megtétele véget folyamodván s alább irt pedig
titulalt Főherczegsége Oravay és Lévay Birtsvietusakból jószágnak ugy említett Derecskei
Dominumjának mostani régensei ezen alapra Pleniposuniotálva Lévén más alább írt napon
és esztendő tettem töbször tisztelt Főherczegsége tován Várificatiáig különösen Méhkerék
nevű említett Derecskei Dominumhoz tartozandó helység birája eskülyeivel és azok által az
egész község ezen jövő 1778-ik esztendőnek első Januárisával kezdendő fő félsége kegyelmes
rendeléseket szabot állandó Urbáliális Contractus, úgy mint először jólehet Méh-keréki
helyiségben válaltatván az Urbáriális Tabela szerint 4-id 8 négy egész 3/8 Colomiális sectio
vagyis telek és Nro 6 házal biro zselérek mindezektül pedig ha a marhával való szolgálatok
gyalog napi számokra az fordíttatnak az országban bevet szokás szerint elszámláltatván anak
váltása készpénz tenne 120 száz husz váltó forintban és 54 napot mint azon által előtülfogva
ezen Dominiumhoz a nagy méltóságu herczegséghez megmutatott különös kegyelmével
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az helységbeli lakosok továbbis élhesenek és élvezenek és adig a méltóságos urasághoz felbizonyított engedelmeségeket továbbis gyakorolhasák megint 604 1/2 gyalog napi szám
csak a 9 krajczárjával vetedőtvén tartozik a magas uraságnak Méhkeréki helyiség egy egy
gyalog napi számítasék megváltása fejében esztendőnkét fizetni 90 id. rézforintokat és 36
krajczár. 2 Másodszor találtatván mostanság ezen Méh-kerék helyiségben Nro 36 ház mely
mindenkitől felséges kegyelmes Urbáriális Regulásio szerint egy egy Rézforintot számlálván
köteles leszen ugyan azon Méhkerék helység esztendőnként fizet füst pénz vagy házi árenda
képen a Méltóságos uraságnak fizetni 36 teknős béka, 3 harmadszor ugyan Felséges Urbariális Regularis vezérlése szerint rajnak kapanynak csirkék borjunak s tojásnak megváltása
készpénz minden egy egész szekszio 54 darabban számlálván ugyan abeli megváltás fejébe fog
Méh-kerék helyiség a Méltóságos uraknak esztendőnkét fizetni 3 id gt három réz forintokat
és 43 3/4 árakat mely aféle készpénzbeli fizetéseket minden esztendő két terminusnapra az
az felit Sz György napján és felit Szent Mihály napon a Méltóságos uraságnak arra rendelt
tisztye kezéhez minden fogyatkozás nélkül bé szolgálni fogják ezeken kívül.
Negyedszer méltóságos uraság épületyének építésére reparatiojára s egyéb eféle vagy más
szükségletre kötelezik magokat Méh-kerék helyiségbeli marhával bíró lakosok ki ki egy marhás
napi számot vagy minden egy napi marhás munka helyett két gyalog napot számot minden
házas és háztalan zselér pedig egy-egy napi számot esztendőnként presálni ara való nézve
mint fent punktumban mert napi számok válsága Főherczegsége urbariális regulatiojának
értelméhez képest igen olcsó áron számláltatva mely napi számokat mindazonáltal szükséges
kívül, pénzük megváltani kötelesek lesznek.
Ötödször mivel a házakat bíró zselérek kézi száma ugy nem különben a másoknak lakó
zselérek számát esztendörül esztendőre nevelkedhetnék oly tétben az fent kitet száma felül
tejendőktől vagyis ujonnan szaporodnak az teljes kivetett adozásokat különösen befogják
esztendőnként méltóságos uraságnak a Méhkeréki birák.
Hatodszor minden nevű házak és fundusok vevőit vagy eladásait ugy a neveletlen árvák
vagy magtalanul meghaltak fundusok az birák tartozni fognak mindenben a Méltóságos
uraságnak vagy tisztijeinek bejelenteni hogy a járókelő netaláltatik rosz erkölcsü emberekre
az olyatén megvétele alkalmaságával ilyendő vigyázás lehesen és meghaltak árváknak jó
gondviselése szerezhesen egyéb iránt.
Hetedszer valamint enek előte ugy továbis szabad leszen a biráknak iránt lakosok közöttt
minden nemű aprób perlekedéseket történhető egyéb olyas alapotokat szokások szerint
elintézni s amelyeket nem tugyák elintézni a Méltóságos Dominumbeli hatósághoz bekel
adni apelátát s valami ezen apeláta ugy egyéb Inrisdicsias regalis Benititamokat méltóságos
uraság részérül mindenkora alandasan és különösen fent tartatnak.
Nyolczszor. Mi is tehát Méhkeréki helyiségnek Birái és eskütyei és az egész kőség nagy
méltóságu herczegsége kegyelmes és örökös földes urunknak ezen Contractus által felbizonyított hozánkvaló kegyeséget megismervén és alázatos köszönnel révén kötelezünk magunkat
nem csak annak minden czikhejében valónak negtartásában s kívánt s kívánt minden fél
s fél esztendőre szent György és Szent Mihály napi terminusában Contract punctumbeli
adózásuknak minden fogyatkozás nélkül teendő befizetésére hanem azonkívülis lakosai hív
devasiomnak alandó képen valló szüntelen fel bizonyitatot s ára melynek nagyob erejére és
bizonyságára ezen három hasonló Esemplárban elkészült Contractus mint a két részérül jaját
keze nevek alá irásával s keresztvonásával ugy respicsis usuális respective pedig Comutasi
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Pecsétyével hoza nyomásával megerősített Derecskei 9 dik Juliusban 1777-dik esztendőben
Nagy István Régens Szlavy György adminisztrátor Martha György tiszti bíró Királyi István
D.bis és Derecskei notarius, Moldován Miklós Méhkeréki biró. Köteles András jegyző,
Ooram me Ladislaus Hertneky Inratum adescato Ezen urbaiális Contractus minden szijil
Pecsétyével nem csak aprobatsanak hanem varificaltatnak sigyil Eszterház a die 1-o Jule 1777.
Herzceg Eszterházy Miklós
In contractul acesta făcut la anul 1777 iuliie 9 cu înalta Domnie (magas főuraság) locuitorii satului acesta sau deobligat afacie robotă în 604 1/2 de zile sau dacă au dorit li-au putut
rescumpera pentru suma de 120 de sgloţi dară văzînd ecselenţia sa domnul Eszterházy că
săteni se portă cu totul buna voinţia și cu totă supunerea în faţia cu iel și cu ispravnici lui,
au ordinat sau au dat voie că fiește care iobajiu dacă voește se pote rescumpăra se nu lucreze
numai se plătiască pentru fiește care zi 9 cruceri crezînd Domnie că atîta nu li-ar pare mult.
Cum am scrisu mai sus la anul 1777 Julie 9 au fost de tote 36 de căș acestie și pînă la anul
1777 și de la anul acesta încocie au plătit după fiește care casă (1) unu florin sau (sglot) de
arama (egy rézforint) numit bani dîrt fum (füstpénz) sau arendă au mai fost deobligaţi se
ducă daru 36 de broște cu ţiastru (teknősbéka) unt, coponi, puii mare buni de mîncat de giină
și ouă, dară și aste li-au putut răscumpăra tote pentru suma de 3 floreni de arama (rézforint)
și 43 de cruceri.
Au mai fost deobligaţi săteni că domnul de pămînt chînd au reperat edificiuri, sau au
edificat de nou, ei au trebuit să margă cu trăsurile lor cu (cocie) se care tot materialul de lipsa
unde li-a porunci domnia.
Chînd s-au întîmplat ceva vînzare sau cumpărare de pămînt sau casa întră locuitori satului, atuncii Antistiie Comunala au fost deobligată se facă cunoscut domnului de Pămînt.
Chind s-au întemplat de au raposat cineva și n-au avut următori sau au rămas prunci mici
orfani fără părinţi Antistie Comunală au trebuit momental se facă de cunoscut domnii la
Administrantul de la Drișca.
Mai departe dacă întră săteni adecă întră doi sau mai mulţi omeni se întimplă ceva pricină
sau ceva sfadă adecă schirbe mai mici, antistiie comunală au avut dreptul se facă întră ei pacie
iară dacă s-au intemplat lucruri mai mare atuncie ei au fost îndrumaţi la autorităţile Dominiei
(Dominumbeli hatósághoz) cu Apelata.
Fără dările și fără darurile cie sunt insemnate și la care sau obligat săteni în contractul acesta
de la 1777 au mai fost ei deobligaţi în contractul care dătiază la anul 1768 se plătiască 400
de sgloţi rescumpărare (válcság) tote dările și tote darurile au fost deobligaţi se le plătiască
în două rate jumătate daria so plătito la Sfîntul Georgiu a doua rată adecă ceie jumătate sau
plătitu la Sfîntul Mihaiu, Simihaiu în totu anul.
Acest contract ieste subscrisu de Moldovan Nicolae jiude comunal și Köteles András
notariu din parte satului nostru, iară din partea Domnului de pămînt Nagy István rejent
Slavy György administrator. Martha György jiude de onore Király István notar la Drișca.
Ladislau Hertnek jiurat și advocatu Archeducelui. Ezista în orijinal on Protocol de la anul
1778 carele sau păstrat pînă amu, în care ăi însemnat bani plătiţi de comuna Micherechiu
și altele daruri pre cum urmiază de la anul 1778 pînă la anul 1847-lea adecă totă arenda ce
s-au plătit Archeducelui în 69 de ani.
Hogy mai napnak alkalmatósságával Méhkeréki helység Buta István és Kise lászló által
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ezen folyó 1778-dik Esztendőre Urbariális és Benifetiális Contratusok tenora szerint fél
Censusra járandó két száz Réz forintokat és tized fél árt nekem lefizeték légyen Pentilus
Goctalván recognoscolom Sigil Derecske die 15 április Anno 1778
Idett Rhf. 200 x 9
Olay József
tekintetes derecskei dominiumnak számtartója
Szintén fönt nevezett Emberek által küldötek tizenötöd fél font viasz recogt.
Olay József
számtartó
Hogy Méhkeréki birák Uraimnak Csóka Iliie nevű eskütt ember által ide Komádiba a
Méltóságos Herczegség Békás tójában az aláb irt napon kezem alá által adtuk husz teknős
Békákat melyről is kegyelmeket giuctalom
Signatus Komádi die 1-a Aug 1778
Megyeri Ferencz szabados
Hogy Méhkeréki biró Pui Lázár és notarius Nagy Márton által az urbáriális és Benifetiális
Contractus szerint Sz.Mihály napi Terminusra esendő kétszáz R.h.f. forintott 10 fél krajczárt
nékem minden hiba nélkül bé fizeték légyen Pentibus recs Guetalom Sijil Derecska die ejbd
1778 Iden Rhf 200 x 9 1/1
Olay József számtartó
Așie se vede că la anul 1778 cum am scris sus în două rate au plătit la Apr. 15 adecă Sfîntul
Georgiu 200 floreni rata intiie, a doua rată o au plătit 200 floreni la Simihaiu au mai plătit
și 20 fonţi de ciară și 20 de broște cu ţiăstru
Pro Anno 1779
Die 13-a Április Méhkeréki Biró Puj Lázár által Sz György napi Taxába fizetett két száz
Rh forint tized fél X ar id. etc.
Olay József számtartó
Die 20 Oktom Biró Lázár által nékem fizetett kész pénz Sz.Mihály napi Taxába két száz
Rhk forintokat és 9 1/2 X árt ide… f 200 x 9 1/2
Olay József számtartó
Die 13 Április biró Puj Lázár hozott tizenkilencz s fél font viaszt Pontibus guetalom
Olay József számtartó
Die 26 Juny Komádi Tóba vittek 20 Békát és die Juli ismét ötvenkettő öszesen hetven két
békát Pentibus gvierálom Olay József számtartó die 20 yto fél font viasz
Olay József számtartó
Dela anul 1778 pînă la anul 1784 au plătit tot 400 sgloţi în tot anul iară la anul 1785 au
plătit pă cum se vede din Protocolul orijinal 412 sgloţi.
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Pro Anno 1785 die 14 Április. Méhkeréki Helység Sz György napi taxába fizetett őr Gurzó
János és Rusa Mihály által két száz hat Rf forintot és 40 x árt id tess Rh forintott és 40 x ár
Pentius gvietálom Olay József számtartó
Pro Anno 1785 die 21 a ybus Méhkerék helyiség fizetett Sz.Mihály napi taxába Papp János
és Iszály Kracsony által kétszázhat Rh forintott és harmincz kraiczár Pentibus Guetálom id
est Rh 206 Xi 39
Olay József számtartó
Pre cum s-au mai sporit cășile și omeni așie au crescut și dare pre anul 1785 sau plătit 412
de sgloţi iara la anul 1790 au plătit 584 de sgloţi.
Pro anno 1790 die 13 április Méhkerék Helyiség fizetett Sz.György napi Taxába biró
Puj Lázár által kétszákilenczven Rh forintott és huszon kilencz kraiczárt id est Rh 290 x 29
Pentibus recog C
Olay József számtartó
Die 20 ybro biró Puj Lázár által fizetett Sz.Mikály napi Taxába Kétszázhetvennégy Rhtot
és 21 x árt …… Rf. 274 21 Pentibus recog
Olay József számtartó
Die 30 gbris biró Puj Lázár fizetett taxába Rh. 18 x 43 és a malom taxát biró Fazekas
Tógyer 2 …… Penibus recog
Olay József számtartó
Acest Fazekas Tógyer ăi scris într-altele locuri Olar Tógyer și pre cum se vede iel au fost
ales jiude comunal la sfîrșitul anului 1790 în locul lui Puiu Lazar. și tot amu la 1790 se facie
pomenire că Olar Tógyer au plătit 2 floreni dare pentru o moră sacă ce au avut asta au fost
cia dintîiu moră în Micherechiu, la anul 1792 Olariu Todor au plătit dare pentru 69 de căși
nouă 69 Rh. floreni de aramă (réz forint) tot în acest an mai tîrziu au mai plătit pentru șiase
căși nouie, iară la 1793 2 ianuarie 24 au mai plătit pentru 6 căși nouă iară 6 floreni.
Die 1-ső gbus az új házak táxába biró Olár Tógyer által fizetett hatvan kilencz Rézforintott
Rf. 69 x r die 30 xbri Olár Tógyer által fizetett az uj házak taxában 6 Rerf. 6 – 1793 die 4
January Olár Tógyer által fizetett az uj házak táxába 6 Rly. 6 Pentibus Recognitierlom
Olay József számtartó
La anul 1794 au plătit mai mult săteni cu 118 de sgloţi de cum au plătit la anul 1792.
Pro Anno 1794 die 15 április Méhkerék Helység Sz.György napi taxába fizetett öreg
Gurzó János által Kétszáznyolcnyolcvannyolc Rft 33 x R. 288 x 33 és az uj házak taxába
negyvenkettő R ftot 42 x 49
Olay József számtartó
Die 19-én ydeis öreg Gurzó János által fizetett két száznyolcvan négy Réz forintot és 18
x árt... f 248 x 18 uj ház taxába negyven kető Réz forintot 42 x 49 Penibus recogt
Olay József számtartó
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Die 25 gbus Gurzó János által fizetett 10 x 44 és az új házak taxába 35 x 12 1/2
Olay József számtartó
La anul 1797 au plătit mai mult săteni la domnul de pămînt cu 224 de floreni de cum au
fost plătit la anul 1794.
Pro Anno 1797 die 10 Április Méhkerék Helyiség Sz.György napi taxába fizetett biró Pap
Kodra által Négy százötvenkilencz Rftot 25 tart.... Rf. 459 Xr 25.
Olay József számtartó
Die 25 ybis fizetett a notarius által taxába négyszáz harminczegy Rrtr 51. Xr R 431 Xr 51
Olay József számtartó
Die 17-én gbis Pap Kodra által fizetett taxába harminczhat Rf 43 Xr Rfr 36 43.
Olay József számtartó
La anul 1800 au plătit mai mult cu 320 de floreni de cum au plătit la anul 1797.
Pro Anno 1800 die 16 Április Méhkerék fizetett Sz.György napi táxába ötszáz réz Rf. 610.
Olay József számtartó
Die 28 április fizetett táxába kilenczvenöt Rer ftot Rf. 510
Die 17-én ybis taxába fizetett 563x37xRF. 563 Xr 37
Olay József számtartó
Die 28 8bis taxába fizetett 42 Rf. Xr Rftot
Olay József számtartó
Die 17 Xbis taxába fizetett 37 Rf. 20 Xr - Rf 37 x 20
Olay József számtartó
La anul 1799-lea au făcut săteni iară Contract cu Domnul de pămînt pă șiasă ani, începînd
cu anul 1800 ianuarie 1. pînă la 1805 decemvrie 31.
1. întîiu Cuprinsul Contractului ăi făcut întră Domnul de pămînt și întră săteni sub condiţiile următore Săteni pînă la 1799 au plătit domnului de pămînt suma 276 floreni, pentru
că ei au fost detoraţi să deie domnului de pămînt din tote rodele încă și mnere de la stupi a 7
parte, iară ei ca să nu deie bucate sau mnere au dat adecă li-au răscumpărat cu bani cu sume
scrisa mai sus de 276 de floreni, amu de la anul 1800 ei de bună voe sau invoit se deie mai
mult cu 100 de floreni adecă 376 de floreni suma de bani se onpărţiască ei intră ei, bani se-i
plătească în două rate o rată de 188 floreni s-o plătească la sfîntul Gyeorghiu (Sînjiorzu).
2. Amăsurarea vinului și a pălinci răchie o lasă sătenilor numai se plătească mai mult
decum au plătit pînă atuncia, cu 50 de floreni fiind că pînă la anul 1799 au plătit Domnului
de pămînt la an suma de 226 floreni și 56 cruceri cu începerea anului 1800 sau deobligat se
plătească 276 de floreni și 56 cruceri jumătate la Sînjiorzu și jumătate la Simihaiu.
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3-lia pentru pămînturile numite superflus – (fölösleges) au plătit pînă la anul 1799 153
de floreni Domnului de pămînt, pentru că acelia n-au fost luate așe zicînd sub dare mare,
numai fiind că au lăsat animalele și acolo, au mai arat unde n-au stat apă așea săteni s-au
aplecat se deie mai mult cu o 100 de floreni adeca cu totu 253 de floreni tot in două rate la
Sinjiorzu și la Simihaiu.
4. Două păduri au fost în hotarul Micherechiului una au fost de la sat spre miazinopte
Feteniște iau fost numele, al doilea păduri au fost pădurea ciea mare, acesta au fost cum ese
omul din satu spre meazăzi lîngă drumul cel dă piatră care vine de la Salonta și mere la Sarkad, sau dîmbul acela de pămînt bună, care au fost a Fonogyi (Főnagy) mai nainte vreme au
fost a Sătenilor dar amu iară ăi a sătenilor, că următori fonagyi l-au vîndut sătenilor, preste
pădurile acestea domnia au avut on Sumar (Kerülő), care au grijit de păduri, aciesta au fost
din satu Micherechian numit de Directorul Domnului de pămînt, acest Sumar n-au plătit
taxă nimica, n-au lucrat în orbarie nici la Archeducie nici la varmegye (Komitat) au fost om
liber sclobod și iau fost titlul Szabados domniia iau dăruit on Fokos – săcure de aramă galbănă
pusă într-o toporiște sau codă dă lemn lucrată artestică (frumosa) și po lature a săcuri sau a
Fokoșului au fost însemnat numele respectivului.
5. Fostau orechînd tot hotarul pădure unde au fost pămînt sus, numai după cie sau așezat omeni pă locul aceasta au iertuit pădurile și și-au făcut pămînt arătoriu și așie au rămăs
numai pădurea cia mare și Feteniște. Feteniști au fost tăiată totă, dar la anul 1829 au fost
szabados Jánk Mihaiu și jiude comunal au fost Pătcașiu Todor, ei au pusu pădurea a doua
oră, la anul 1822 au fost Szabados. Márk Mihaiu jinerele preotului Bordașiu Ioan, au mai
fost Szabados și Rocsin Georgiu amu mai pă urmă fiind că altul n-au mai fost după Rocsin
Georgiu. Pădurea s-au iertuit cam la 1865. Locul acesta amu ăi Proprietatea Serkadului mint
Sarkad városi fölgye.
6. Mai departe locuitori au fost deobligaţi că Pădurile din hotar se le îngrădiască cu șianţiu,
și iarba cia de cosă, 50 de cosașii din satu se cosască șio aduie și ei săteni cu trăsurile lor șio
porte unde a poruncit domnie, săteni au apucat și au arat dîn pămîntul Păduri cei mare și
așie se vede că pentru asta domniia iua mai deobligat că dîn Pădurea numită Fekete Bátor,
adecă de la Fekete Bátor, din Pădure se ducă săteni cu trăsurile lor 30 de stînjini de lemne la
Oh.Szentmiklós. Ei au trebuit să le și taie din pămînt, au mai fost deobligaţi că Ispravnici sau
director Domniei să-l ducă ei cu căruţiale lor unde a voi se margă dar numai indar, și chînd
se apropie vreme ca se imprinește anii, atunci săteni cu șiasa luni să facă cunoscut domniei
că vreau și mai departe se ţiie în arenda pămîntului sau nu.
Pentru mai mare încrezămînt și pentru asigurarea mai deplină a Esemplariului orijinal
acest ăi subscris, din Partea Comunei Michereciu și cu Sijil întărit de Pap Codre judecomunal
din parte domniei
Nagy Pál inspector
Olay József számtartó

Ioan Sava sub jiude
Moldovan Coste
Csotye Georgiu

Aciast Contract ăi verificat
Data din Drișca 11 decembrie 1779

Jiuraţi
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Scris după orijinia ungurească
Nro 2755
Originalis Exemplar d Méh-Kerék
27 a 8 brijj 1799

Nagy Méltóságu Inperiombeli mostani uralkodó Herczeg Galántai Exterházi Miklós
Fracus várának örökös Grófja Tekintetes Nemes Bihar megyében helyezhetetett Derecskei
uradalomhoz tartozandó Méhkerék Helyiségnek lakosai közönséges Instantijákal Tek. Főherczegséghez ugy mint említett uradalom és helység örökös földes urához avégre folyamodván,
hogy ezen helységben edig gyakoroltatott és a leközelebb elmult négy esztendő alat a lakosok
által tisztelt herczegségi házal különös árendaba birt s alább szetifikált Benifiumnak főképen
Felséges Királynak és a Földes uraságnak tartozó adózásai könyebb szolgáltatására ugy magak
gyarapítására kezve mentek ujra árendáltatnak melyre nézve én aláb irt mint Főherczegsége
Derecskei birtoksághoz kapcsolt uradalmának Inspectora és számtartója a felsőség hejben
hagyásáig (Ratificatiojáig) előbb megnevezet Méhkerék helyiségbeliekel ezen jövő 1800-dik
esztendőnek Január 1-ső napjátul kezdődvén hat egész esztendőig az az 1805-dik esztendőnek
december holnap utolsó napjáig tartandó Benificatilis Contractus tettnek ugy mint
1. Elsőben mindennemű határjaibb találkozó termésekbül úgy bárány és raj méhekbül
járandó 7-ed dézsmának megváltásáér Méhkerék helységbeli közönségesen az előbeni
kétszázhetvenhat forint Sumán felől maguktul igértek száz forintban melyeket az előben
Sumával együtt maguk között Suma 376 forintban repáriálván Méltóságos Uraság Derecskei
hazájában két terminus alatt az az felet 188 forintban Sz György napon minden fogyatkozás
és executio nélkül fognak fizetni.
2. Másodszor Bor és Pálinka árultatásának mostonos Herczegséget ilető Benifisiumáért
melynek szabad és tetszés szerint való gyakorlása Méhkerék helyiségben és haza biratatott
minden nemü határjaiban a contra helyeket iletni fogja melyről az előbeni kétszázhuszonhat
forint 56 krajczár sumához aneksio képen ötvenhat igervén az az alőbbi sumával in suma 276
forintott 28 kraiczár Sz.György napra más felit ugyan Sz.Mihály napra Méltóságos uraságnak
arenda képen tartoznak fizetni.
3. harmadszor minthogy többször említett Méhkerék helységbelik némely Conscripsionton kivül való Superfenitás az az Urbariális Conscritobul kimarad szántó és kaszáló földnek
és divirniculumuknak hasznos részét azért által az Méltóságos uraság az előbeni százötvenhárom Réz forint Sumához önként maguktul titulo anesionis ajánlanak 100 Réz forint és
így az egész suma maguk magukközt elosztván az az 253 Rz forint két terminusra ugy mint
felit 126 Rézforint és 30 krajczár Szent György napra más felit pedig Szent Mihály napra
Máltóságos uraság Derecskei hazájában minden és petesio nélkül befizendő.
4. Negyedszer ugyan Méhkeréki lakozó Uraság erdő kerülője mostani birtokára nézve
minden nevű taxabeli adazás ugy helyiség vagy tekintetes nemes Vármegye munkájátul
szabad legyen ez fellyül
5. Ötödször Méhkeréki határában levő 1 föl szántott méltóságos uraság erdeit jól árokkal
körös körűl tartani ugyan azon erdőben mint amot kaszálni való füvet, kaszálni felgyüteni és
összerakni, minden aceptásio nélkül kötölösök légyenek hatadpár azon 50 kaszást vesznek
melyet a Méltóságos uraság számára lévén Méhkerék határában Levő Legverzális erdejének
Sarkadi határ felől való része mely is mostanában lakosok által már felszántva és bevetve
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lévén azon Hellyet mint 50 kaszás vetett alább megnevezett rész szerint gyep rész szerint
szántó földekbül azonnal mint jövő esztendők a termést a lakosok le fogják aratni tek uraságában, mely tisztye ki fogja mérni és az említett erdőhöz mint esztendő való kaszálót altal
csinálandó és Consurválandó árak által kapcsolni mely darab új kaszálót a lakosok helyett
irt Pratosiokon kivül tartoznak esztendőnként lekaszálni felgyüteni és a határban ahova
tisztysége parancsolja öszerakni.
7. Hetedszer fent elő számlált porcesioban kijelölt méltóságos uraság Feketebátori erdelyében 3 ől fát vágni és az oh.Szentmiklósra szálítani ugy nem külömben tekintetes uraság
Tisztyei és Ogremio Dolhnny mint őt az uraság dolgában járnak frosponttal az emlitet
Contractus fél hordani tartoznak.
8. Nyolczszor, a Contracsualis esztendő vége előt fél esztendővel előt magukat ismét
méltóságos urak jelenteni fogják, hogy ugy mint aszt két része tugya magát alkalmaztatni
ha továb ezen beneficiumokat megtartani kivánnak vagy sem.
Melynek nagyobb elhitére és bizonyságára nézve ezen három orijinális exemplára elkészített
Contractus mint a két részrül nevek alá irásával és saját kezek kereszt vonásokal s respective
usuális Pecsétyével megerősített Méhkerék 24 octob. 1799
Nagy Pál inspector ss.
Olay József számtartó ss.

Főbiró Pap Kodra ss.
II biró Száva János
eskütek Moldován Koszta
Csotya György
Stephanus Herepei notarius

Ezen Contractus Verificaltatott
Datum Derecskei Economia
11 Decembris 1779 Eszteráházianyi K.Márton
Ludovicy Siey
Proses

Franciscny Székely
Se exett

Nagy méltóságu S. Romai imperiombeli mostan uralkodó Herczegség Galanthai Eszterházi Miklós Fracnó várának Örökös Grófja s tis Tekintetes Nemes Bihar Vár Megye
helyheztetett Derecskei uradalamhoz tartandó Méhkerék helyiségnek Lakosai közönséges
Instantijákal Tisz Főherczegséghez mint említett uradalom és Helység Örökös Földes urához,
a végre folyamodván hogy ezen Helyiségben edig gyakoroltatott s a legközelebb elmult négy
esztendők alat a lakosok által tiszt Herczegség Házal különös árendába birt s alab potisiait
Benifitumnak Főképen Főkirálynak és az Földös urnak tartozó adósai könyeb kiszolgáltatására
nézve nekik ujra árendáltatnának melyre nézve én aláb irt mint Főherczegsége Derecskei
Disztrictusához kapcsolt uradalom Praecfectusa és ezen uradalomba levő számtartója és
Felség helyben hagyásáig (Varificasiojáig) előbb megnevezett Méh-Kerék Helyiségbeliekel
ezen jövő 1806 Esztendőnek Januarius holnap első napjától kezdőtvén négy egész esztendőig azaz 1803-dik esztendőnek Deczemberben holnap utolsó napig tartandó Benificalis
Contractus tettük ugy mint
1. Elsőben minden nemű határjaikban találkozó Föld termésekbül ugy bárány és Rajj
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méhekbül járandó 7-ted dézsmának megváltásáért Helységbeliek közönségesen az előbeni
kétszáz hetvenhat Réz forint suma helyül önként maguktul igértek tituló A nesiosiss Száz
Réz forintokat melyeket az előbeni sumával együtt maguk közöt in suma 376 Réz forintokat
reprezial van Méltóságos Derecskei kaszájában két terminus alatt az az felit 188 forintokat
Sz.György napra más felét 188 Sz.Mihály napjára minden fogyatkozás nélkül fognak fizetni.
2. Másodszor a bor és Pálinka árultatásnak mostának Főherczegségét illető Benefisionájáért
melynek szabad és tetczés szerint való gyakorlása Méhkerék helységben és hoza hivatatott
minden nemü határjaiban a Contrahenseket itteni fogja melyért az előbeni kétszáz huszonhat
forint 56 kraczár sumához anesio képen ötven forintokat igérvén és az előbeni sumával in
suma 276 Réz forintott igérvén és 56 krajczárt maguk között eloszván ugyan szokásban vet
két terminusra ugy mint felit azaz 138 for. és 28 krajczár Sz.György napra más felit pedig
ugyan anyi Sz.Mihály napra Méltóságos uraságnak arendaképen tartoznak fizetni.
3. Harmadszor mint hogy többször említett Méh-keréki helyiségbeliek néhmely Conscriptiniokon kivül való Superfluitás Kaszáló földeknek s divirniculomnak használt részek asztis
atól a Méltóságos uraság az előbeni 153 Rézfor Sumához önként maguktól Anecsios ajánlatak
100 Rézfor.tot és ugy az egész sumát azaz 253 Rézforintokat maguk közt két terminusra ugy
mint felét 126 for. 30 kraiczár Sz.György napra más felét pedig ugyan anyit Sz.Mihály napra
Méltóságos uraság Derecskei kaszájában minden hiba nélkül és ecsecutio nélkül fizetettnek.
4. Negyedszer ugyan Méhkeréki lakozó Méltóságos uraság erdőkerülője mostani birtokára
nézve minden nemű taxabeli adozásal ugy herczegségés Nemes Bihar vármegye munkájától
szabad légyen ezen felyül.
5. Ötödször Méhkeréki határában levő fél Méltóságos uraság erdejét jó árokkal köröskürül
tartani ugyan azon erdő imit amot kaszálnivaló füit lekaszálni felgyüteni superfenitás földekbül kivánt és összerakni minden anektasio nélkül kötölösök legyenek.
6. Hatodszor azon 50 kaszás rétnek melyet a Méltóságos uraság számára szüksége lévén
Méhkeréki határban a superfluitas földekbül kivánt magának kiszakasztani job hely nem
találkozván mint a Tiszt uraság említett határban levő legvejtrált erdeinek Sarkadi határ
felől való része melyet is mostanában nagyobb részük lakosok által felszántva és be is vetve
lévén azon felyet int 50 kaszás vétett előbb megnevezet rész szerint gyep rész szerint szántó
földökből azonal amit jövő esztendőben a terminus a lakosok be fogják aratni tiszt uraság
akármelyik tisztye ki fogja mérni és az említett erdőhöz mint esztendőnként való kaszálót
kalosok által csinálandó és Cofertáiandó árak Precstásiokra közel tartoznak esztendőnként
lekaszálni felgyüjteni és a határban ahova a Tisztyeség parancsolja öszerakni.
7. Hetedszer fent számlált Preeszácioott Küjjek Méltóságos uraság Feketebátori erdeiben
30 ől fát vágni és azt olah szentmiklósra szálitván ugy nem különben tiszt uraság Tisztyeit
ugy orinija Doivány mint az uraság dolgában járnak szabad forspontosok az emlitett Contractus felhordozni tartozik.
8. Nyolczadszor, hogy ezen Precpásiokan felyül melyeket főherczegségnek teszünk és
fizetyünk vala mostani kérjük alésatthoz képest minek utána minden Naturalikunk a ára
tetemesen fel ment volna tekintvén más részről az is hogy a dézsma és korcsma jövedelem
most töbet behozni fog igértünk önként 425 forintokat szokot két terminusra az uraság
kaszájában esztendőnként fizetni őket ugy szintén a felyül Spetificalt 30 öl tüzi fának vágását
és vitelén felül esztendőnként 12 öl fának és így in suma 42 öl fának nem vágását ha nem a
kegyelmes rendelések szerint fürészeltettejét és így becsületesen elkészült sumának ola Szent
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Miklósra valló szálicsák valami szinte az ot levő uraság szabadaának mindenféle Prostioszoktul
s pénzben fizetésettől valló imunitását.
9. Kilenczszer a Contractuaális négy esztendőnek vége előtt fél esztendővel magatokatt
ismét Méltóságos uraság jelenteni tovább Contraheseb hogy ugy mint azt két részt tugya
magát alkalmaztatni ha továb ezen Benefisiomokat megtartani kiványák vagy sem melynek
nagyob elhitelére és bizonyságára nézve ezen három hasonló originális esemplárba elkészitett
Contractus mind a két részrül, nevek alá irásával és saját kezek kereszt vonásával respegtive
uszuális Comunicsok pecsétyével megerősitetett.
Derecske 17-ik Máj 1805 Főbíró Márk László Chedeon Ferencz Prefectus T D Moldován
Koszta. Rados Pál számtartó
3901 Precfect Contractus in Confermitate Sok dd 23 t III: cmanor Resosioy nagy Catitndiris Lusec Varificasion Datum Lesoone Peritonyi Sug Celin Party Eszterháziny Kis Márton
25 July 1805 Celobran In absent S d Prefecty Francic Székely Ferenc Ioanyi Császárkiy
Asesor Hogy ezen jelenvaló pár a maga eredeti irásal egybe hasonlítatván arul mindenekbe
megegyezik ezennel bizonyitatott Szalonta május 18 1807 Birizdo Josef Bihar m eskütye.
La anul 1807 au plătit la Drișca suma 1735 sgloţi 21 cr iară la anul 1814 au plătit suma
2231 sgloţi 42 cr. au tot crescut darea la anul 1818 au fost de tote 168 de căși 2 mori săci una
au fost sătească una a lui Olariu Todor, au fost macerie au fost crîșmă.
Trădiţiie spune că la anul 1816 au fost o iarnă forte gria în postul crăciunului au ninsu în
trei zile și în trei nopţi, au fost niaua chît căsîle de mare, omeni cîteva zîle n-au putut adepa
animalele pentru că n-au știut ce să facă cu niaua cia mare, primăvara chînd s-au topit niaua
tot hotarul nostru au fost sub apă, szalontani în trei ani n-au putut ara din hotarul lor nimica
că au fost cași o mare tot apă, și apă n-au fost atuncie apele răgulate n-au fost cănale, ca se
ducă apa din crișuri au dat apă afară pentru că nici crișurile n-au avut dolme, cum au amu.
Trădiţiie spune on păcurariu cu numele Sucigan Mihaiu Sătian au fost cu oile pă nimașiu
Șiap, chînd sa început și ningă nainte de mniazăzi, și așie au picat de deasă neaua că nainte
la cinci pași n-au văzut nimica și așie au rămăs acolo afară cu oile și cu doi cîni în trei zile
și în trei nopţi după 3 zile au stat dă n-au ninsu numai au fost un jeru forte mare și așie au
văzut besereca adecă turnul cel dă lemn, și au mînat oile pă niaua ca pă pod, fiindcă au fost
îngheţiată și flămînd și el și oile pă păcurariul acesta omeni l-au numit Simu păţitu, au fost
om tare și trupește și au fost om curăjios alt om ovut muri acolo și de frig și de frică, l-au
chemat Sucigan Mihaiu.
Chind s-au topit neaua tot hotarul au fost în apă.
Vara on sacu de grîu sau de orzu și cucuruzu cu una sută de sgloţi au fost forte rău și s-au
numit pînă în ziua de astăzi fometei cia mare de la noi din sat părinţi cîţiva au trimisu prunci
în vrîstă de 15 ani la Ciaba la pită albă ca se se baje scluji, ca, 30 de kilometri de la Micherechiu pînă la Ciaba, abe au ajunsu în trei zile la Ciaba pentru că acefost formaţi în locul pită
sau mălaiu Și-au dus cu sine fiște care cate in sdrob de sare și pă aciia au linsu și au băut cîte
oliacă dă apă, întră acest prunci au fost și on Rujie Teodor numit hulbanu acesta au sclujit
la on Cismașiu unde au învăţiatu și dînsul aceia meseria, și în vrîstă dă 21 de ani au venit
acasă și și-au continuat meseria spunia că el sau născut la anul 1801. au mai fost on Ciefan
Georgiu numit Gyurca Floruţi, on Mihutui Teodor numit Bărdoșiu bătrînul au fost numit
și Togyeru Gligi. acest Togyeru Gligi numit și Bărdoșiu s-au însurat au luat pă fata gazdi
adecă a stăpînu său fată de Tăutu au venit cu ia cu totului și o 400 de oi cu măgari și cu alte
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vite, au adus și galbeni bani de auru, și aicie acasă s-au cumpărat pămînt și au fost om în stare
bune au trăit mai una suta de ani, generaţiunile ade familie care au rămas dă iel se numesc
gligyești, au mai fost și on Ardelian Ioan numit szclovac, pentru că chînd era cam batu hore
toţește ade sclovăcește, urmatori lui se numiesc și astăzi a lui sclovac. La anul 1827 au fost
jiude comunal Pătcașiu Todor Szabadișiu au fost Ianc Mihaiu. Săteni au plătitu mai multe
feluri de dare Domnului de Pămînt pre cum urmează.
Conpetenţia pre anul 1827-lea. După cum sună Contractul urbariiștilor cel bătrînu după
30 căși s-au plătit bani dîrt fum 30 floreni după 41/4 secsione s-au plătit sensus 4 43 cr. După
contractul cel nou s-au găsit 151 de căși dară substrajeni cele 30 de căși vechi mai rămîn se
plătiască pentru fum 121 Forint Pentru 29 de căși a Zselerilor a 3/42 cr. 107.185 Jieleri cari
n-au căși au plătit a 1/45 9.00 rescumpărarea pentru dejmă 17.30 pentru Pămînturile superflus
(fölösleges) 1742.41 Pentru o moră sătească sacă 10.00, Pentru măcerie 5.00 Rescumpărare
pentru robotă 90.36 Suma 2137.48. Iancu Mihaiu pentru o moră sacă 12.30 Nete Mitru
pentru o moră sacă 12.30–25, pentru două 2 căldari unde sau fert pălinca 4 Suma totală:
2166.48. Ungurește.
Conpetintia Anii 1827.
A régi Urbariális Contractus szerint 30 ház után teszen a füst pénz 30 forint 41/4 szeszszio
után Culimaris czensus 4.43 Uj Contractus szerint találtatott 151 colonicos ház után Lehuzván a fenti kitett 30 házat tejesen a füst pénz 121 forint. 29 házon zselér után a 3.42... 107.18
5 házatlan zsellér a 1.48 ... S mindenféle dézsma válcságért 17.30 Superfleuitas földekért
....1742 - 41 A Comunitás száraz malomért ... 10 forin A mészárszék aranda .... 5 – Robot
válcság ... 50.36 Janc Mihály 1 száraz malomért ... 12.30 Netye Mitru egy száraz malomért
12.30 2 Pálinka főző üstér ... 4. Öszesen a község fizetett 2166.48 fitt krt.
La anul 1834 au fost 5 mori săci.
Satul a avut o moră proprie sacă Nete Mitru numit Mitru Bili au avut iară una moră sacă
și au făcut și uloiu, Ianc Mihaiu una și Bogomir Georgiu au avut 2 mori săci, au avut și căldare în care au fert pălinca Bogomir iară Rocsin Ioan la 1829 au luat măceriie în arendă au
fost măceliarii, Bogomir Georgiu cum am scris mai sus au avut două mori săci cie din urmă
adecă a doile moră cum spune Tabela de dare, la anul 1833 la Simihaiu au fost gata a doua
spune trădiţiie că chînd au adusu a doua moră de la Kötőgyán că de acolo o au cumpărat așe
întreagă cu crincu cel mare cu cornele cu grinzelele și cu rotă cia mare o au pus pă patru cară.
Adecă două cară au statu lîngă olaltă napoia loru iară au acăţiat cu lanţiuri altele două care
și au prinsu la iele 12 boii și așie au vinit cu moră pusă întreagă pă 4 cară, ciuciu cel bătrîn
sau suit acolo în vîrful crincului acolo au șiezut pînă la Micherechiu Și au horit horă lui Bogomir, Bogomir au știut forte frumos hori hora lui ostiian toţi ţigani unguri bastiiau ziece
și mujicanţi unguri, din întîmplare dacă merjiau Romani de ai noștri la tîrgu la Giula sau la
Szalonta sau la Sarkad și întrau în ceva crîșmă începeu să tragă cu mujicele hora lui Bogomir.
La anul 1854 Antistiie Comunala au dat în arenda o parte din hotaru numită pă funi pă trei
ani la o vaduva din Giula cu numele Tracberger Jánosné pentru suma de 1800 de sgloţi, 600
pă anu anul s-au început la sfinţi în postul mare adecă atuncie au adunat 1200 de oii 100 de
porcii și 50 de capete animale cu corne bani iau plătit în două rate în Maiu 29 au plătit 300
de sgloţi, septemvrie 8 iară 300 de sgloţi, totu atuncie au fost an rău n-au fost bucate omeni
au fomat vaduva mai sus numită au dat bucate pă ujiură sătenilor și de atuncie pînă în ziua
de astăzi se numește anul acela fomete lui berger asta au fost a doua fomete.
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La anul 1863 au fost o secetă mare n-au ploiat totă vara, grîu au fost puţin, cucuruzu sau
orzu și ovăsu n-au fost nimica nici pome nici legume, n-au fost iarbă la animale nimica, după
cășile cu paie acuperite trăjiau jiosu paiele cei mai mulţi și le da la vaci, iară la 1864 iarna au
datu săteni animalele în parte se le ierneze pă satele din colo dă Tinka căci acolo au fost poloii
totă vara, la 1863, au avut bucate, au avut fîn destul omeni au mărsu cu trăsurile (cu cociie)
la Clujiu au adus de acolo cucuruzu că atuncie n-au fost cale ferată și așie la anul 1863 se
numes pînă în ziua de astăzi anu cel rău la anul 1816 au fost fometea cia mare la anul 1854
au fost fomete lui berger la anul 1863 au fost anul cel rău.
Iubite cetitoriule mă rog de scuza că din Smintă n-am scrisu la rîndul anilor cum ovut
trebuii căci ovut trebuii se insemn ceva despre anul 1848 și apoi despre anul 1854.
La anul 1848 s-au început lupta pentru îndependenţa Patriei nostre iubită aceia s-au numit
Lupta Libertăţi Szabadság harcz Naţia unguriască au învinsu armata Austracă în mai multe
rînduri, au învins naţiolităţile care au fost ademenite de Cămărila de la Viena, și așie văzînduse
Austraci neputincios în faţia cu vitează armată ungară au fost siliţ să ciară ajutoriu de la Ruși.
Hordele Rusești de căzaci în număr de 200 000 au venit în ţiara nostră ai noștri fiind puţini
după mai multe învinjieri strălucite au fost siliţi la Vilagos să pună armele josu.
In lupta pentru Independeţia ţiari nostre au luat parte și comuna nostră ci cîţiva omeni
care au luat parte în bataia mai sus numită am vorbit eu cu eii Teodor Pătcașiu care au scris
Istoria Comunei acestia.
Rujie Petre numit Petre Zorichi
Coră Flore
Balint Dimitrie
Tat Georgiu
Isaiu Flore
Balint Todor
Gurzó Ioan au fost mulţi numai au murit de tinări au mărsu cu trăsura adeca cu (cocia alţi)
Nainte de anul 1848 au fost mulţ tălhari omeni care au trăit numai din furături ba au fost
întră ei care și-au strînsu și moșie cu furăturile, tot atuncie au fost on tălhariu mare și aicie
carele au avut preteni și la noi în satu, cu numele Balog Teodor, numit de oameni Balog Togyer
au fost Roman sau născut în satul Ciefa la anul 1820 Tatăl lui au fost Gulieșu (Păstoriu de
vite) la Csigid (Csegöd) în moșie lui Tisza că Tiszești au avut șila Csigid moșie nu departe
de Szalonta, Balog Todor în vrîstă dă 7 ani Părinţi l-au dat la ișcolă la Salonta. pînă ci-au fost
dă 10 ani, acolo în trei ani au învăţiat a scriie a ceti și așia Balog Teodor au fost om cu carte,
chînd au fost dă 10 ani l-au dusu tatăl său cu iel la Gule și așie au fost și iel guleșiu cu tatăl său.
Chînd au fost dă 19 ani s-au însuratu au luat o fată din Ciumegiu (Ilje) chînd au fost de
20 de ani tomna înt-o nopte au fost o vreme forte rea vînt mare ploiie ei au stat totă nopte
trezi pentru că fujiau animelele în tote laturile, și totuși nește omeni răi tălhari în noptea acie
întunecosă au furat din Gule care au păzit iel cu tatăl lui 30 de animale. Diminiaţia au făcut
de cunoscut Domnului că 30 de animale din gule li-au furat ceva tălhari. Domnul au zis se
meargă să cote da dă li-or afla, dar în zadar au cotat pă tote satele că nu li-au găsit, atuncie
Domniia au luat de la ei animale care au fost a lor a guleșilor Bolog Teodor au avut 6 tuluci
jiunci 4 vaci frumosă cu viţiei aște tote li-au luat Domniie de la elu pentru cielea cie au perit.
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Balog Teodor dacă au luat de la iel domnia animalele lui sau supărat forte tare și au spus soţii
lui și la părinţi că iel mai mult nu sclujește, au sclujit în 10 ani și n-are nici on folosu material,
dacă domniia iau luat tot cie au avut numai au spusu părinţilor și mueri că iel să facie tălhariu
și așie au și fost au fost ciel mai temut tălhariu în tote comitatele Bihor, Hajdu, Arad, Bicheșiu
ba au fost cunoscut numele lui Balog Togyer în totă ţiara, muiere sa-u dus de la iel.
Spuniau omeni cei bătrîni cum au fost Bordaș Teodor numit domnu linjii că Bologu au
avut 11 hortaci 8 Romani și cu iel 9 unul cu numele Daina au fost din Ciumeghiu om gălant au mai avut trei unguri unul șerkădan cu numele Nagy Csorbai János din Salonta ceva
Cálmádi, unul din Bichișiu.
Ziua la miazăzi veniau la noi în sat și scoteau din crîșmă butea cu rachiie și o așezau lîngă
stradă și putea se margă se beie care au voit. Odată iel cu trei soţi ai lui s-au înbrăcat cu haine
domnește și sau dus pre cai din colo de Orade la ceva domniie sclujitori toţi au fost afară la
lucru numai domnul cu o două servitoare au fost în curte.
Bologu s-au dat jiosu după cal și au intrat în lăuntru la domnu spunînd că iel ăi măceriu
are la Orade o macerie mare și aru cumpăra boi grași să-i taie, domnul s-au înbucurat că au
avut 30 boi îngrășeţi au mărsu cu Bologu l-au întrebat că pentru ce au venit 3 inși călărește.
Bologu iau răspunsu că are lipsă dă ieii că dacă a lua ceva vite se aibă cine se le mîie la Orade
atuncie Domnul lau poftit pre Bologu cu doi s-au dus în lăuntru a patrălea au rămas afară la
cai după cie s-au așezat pă scaune i-au întrebat că cie dorescu să beie vinu sau bere. Atuncie
Bolog cu cei doi hortacii au sărit sus după scaone, au scosu răvorverele adecă Pistolele și li-au
îndreptat spre Domn, nouă bani tăi ne trebue, vinu și bere avem noi destul, dacă grăești o
vorbă deloc te înpușcăm, văzînd domnul că-i ameninţiat că lor pușca iară iel temînduși viaţia
au cotat bani cîţi au avut și fără nici on cuvînt iau dat la Bologu atuncie au eșit afară Bolog
cu soţii lui au sărit pă cai și sau dusu pînă undeva la ceva preten al lor acolo au pusu jiosu
hainele domnești după ei și s-au îmbrăcat iară în portul lor ţiarănesc. Balog Teodor ziciau că
au fost om de stătură mijlocie roșiu la obrazu ave păru negru creţiu purtă ismene dă jioljiu,
largi, mînecele la chimeșe chînd iera pă cal suit cu mîneca cia largă putia astupa grumazi și
capul calului sau dacă ţinea mînele în lături ajunjea mîneca cămeși după mînă pînă jiosu, în
picioare ave încălţiaminte de pele de cordovan știia dănsa, sau juca forte bine Romănește,
mai ales Ardeleana - Alta dată au mărsu Balog Teodor la tîrg la Arad cu doi hortaci talhari,
veste au mărsu în orașiu că Balog Teodor ăi la Arad, și umbla pîn tîrg au fost înștiinţat și
Căpitanul de poliţie și așie Căpitanul au mărsu cu căruţia sa propie înconjuratu de ploeși
(rendőr) și de chîţiva panduri (Persekutor) au mărs cu acela gînd se-l prindă pă Bologu, iară
Bologu diminiaţia pînă la 8 ore au fost înbrăcat ţiarănește în ismene de bumbac lucrate cu
matasa roșie galbenă și niagră, așie cum purtau Romani la Mișca în capu avea o pălărie mică
dară mare la gardini, la 8 ore și iel și soţi lui sau desbrăcat de hainele ţărănești și s-au înbrăcat
în haine domnești.
Căpitanu după cie au intrat în tîrg sau scoborît dîn căruţia și cu on biciu în mînă au mărs
pîntră omeni cu cîţiva panduri pe lîngă iel. Balog Teodor au văzut forte bine tote mișcările
căpitanului chînd au observat că căruţia stă golă numai vizitiu (kocsișu) stă în căruţia sau dus
la căruţia Căpitanului o și au zis vizitiului (Cocișiului) n-auzi măi Imre că te chiamă domnul
căpitan se merji la iel, lasă numa căruţia aci că păzesc eu cai și căruţia pînă vii tu iară napoi
văzîndu-l pă Bologu înbrăcat în haine nouă Domnești au cujetat că acesta ăi ceva domn mare
și ăi ceva pretenu a căpitanului au crezut s-au coborît jiosu din căruţia și au mărsu pînă la
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Căpitan, atunci Balog Teodor cu hortaci lui au sărit în căruţia căpitanului și au trasu căruţia
pă unde n-au fost omeni așe deși și s-au dus, cu căruţia cam aproape de căpitan și i-au grăit ca
se nu se ustănească nici el nici panduri că iel și așe mere acasă Căpitanul atuncie disputa cu
vuzitiul său că cie fel de domn au fost care l-au înșelat se lese căruţia și se vină la el, că iel n-au
strigat să vină la iel tumna atuncie au grăit Bologu Căpitanului se nu se ustănească, atuncie
au văzut Căpitanul că l-au înșelat Bologu, iel apoi au venit totă nopte diminiaţa au ajuns la
crîșmă la Baranca chrîșma au fost de Micherechiu cam doi chilometri cum mere viţianul
respective calea ferată de la noi cătă Kötögyán cum treci canalu care desparte hotarul nostru
de a Șercadului și a Kötőgyánului preste on pod cîţiva pași de la pod spre dreapta aprope de
canal au fost birtul sau Crîșma numită Băranca acolo au băut Bolog și cu hortaci lui, crîșma
au fost aprope de drumul care venia de la Orade pă la Salonta de la Salonta la Șercad de la
Șercad la Giula cam la mieazăzi au venit șiasă trăsuri a lui Gróf Almási de la Orade câte cu
două buţi mare de vinu în totă trăsură de toţ 12 buţi, atuncie Bologu iau oprit să steie în loc,
și li-au poruncit că după carul cel cel ce merea nainte se ieie jiosu 2 buţi de vinu Sclujitori
Grofului nu s-au înpotrivit că au avut frică de Bologu l-au luat jiosu și li-au așezat în marjinea
drumului Bolog au scris o carte și o au dat la ei se o deie la Grofu iel atuncie au luat mai multe
păhară și alte vasă de la Birtașiu din Baranca chîţi drumari toţi au băut vin fără plata n-au
plătit nimica ... Atuncia Groful a arătat chestia asta la autorităţile Comitatului Bihor, spuniau
omeni cei bătrîni atuncie au venit aicie în hotarul nostru o Compănie de Călăreţi austraci cu
ciacauă mare în cap și au înconjiurat pădure numită Feteniște care su ţinut de hotarul nostru
cam 90 iuguri catestrale au fost pădurea în trei zile și în trei nopţi au tot cotat după Balog
Teodor, dar înzadar, că n-au pusu mîna pă iel la asta pădure au fost szabados Rocsin Georgiu
în vremile acelea despre asta pădure sau moșie oi scrie mai tîrzîu.
Dar n-au întîrzeat nici sfîrșitul Bologului tot atuncie au mărsu cu Daina cu cel mai bun
dîntre toţi preteni chîţi au avut la Bichișiu la on preten al loru la care iau fost casa zidită cu
spatele cătă Crișiu și acoperită cu trestie (nadă) acolo încă au mărsu la casă comuna cineva și
au spus că Balog Togyer tălhariul cel mare ăi la cutareva preten și acolo se vedelesce atuncie
Notariul jiudele Orașiului cu totă antistiie și cu toţi panduri cîţi au fost în orașiu și mulţi din
Orașeni s-au înarmat care cu ce s-au putut și au mărsu pînă la casa unde au fost Bologu și au
stat toţi nainte căși înarmaţi atuncia au strîgat jiudele ca se iasă afară dîn casă și se deie rob,
atuncie văzînd periclul cel mare cei ameninţia Daina au mărsu iute pă scară în pod că scara
au fost în chindă, Bologu văzînd că nu este scăpare sau suit și id pă scară să margă în podu
chînd - au sîmţitu Daina că cineva să sue în pod cujetînd că mărg la el în pod ca să-l prindă
au sclobozit pistolul și l-au pușcat în gură pă Bologu atuncie Bologu și așe pușcat au mărs în
pod iute și cu Daina au spart acoperemîntul cășei au împinsu trestiia nada la o parte și și-au
făcut ceva gaură în acoperemîntul căsei și pă acolo au sărit jiosu ne observaţi dă nimenea
atuncia au sărit în Crișiu și au anotat, chîndu i-au observat atuncie ei au fost trecut Crișiul
de ceie parte on om cie ara l-au oprit Bolog și i-au dat cîţiva galbeni pentru on cal și așie au
scăpat și au venit pînă la Gugyurie (Gugyuri) la crîșmă, asta crîșmă au fost on cilometru ceva
de la Micherechiu, pîngă ie vine drumul Crîstorului acolo au fost crîșmăriţia o femeie din
Micherechiu numită Eva buti cătă dînsa zicia Bologu și maică pentru că au avut mare încredere în ie acolo au venit pușcat Bologu și cum au ajunsu Bologu la ie au zîsu să-i încălzască
apa și să-l spele pîn gură și au zisu să-i aștearnă patul că-l prind friguri și i-au zis crîșmăriţi să
vină în satu să-i ducă lapte că-i flămînd.
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Butoie adecă crîșmăriţia după cie l-au spălat pîn gură i-au așternut patul cela s-au culcat
atunce chîteva arme ce au avut Bolog ie li-au luat tote și li-au ascunsu. Atuncie ie crîșmariţia
au fugit în satu la casa comunală și au spusu că Bologu ăi la ia culcat ăl prind friguri și au
venit de la Bichișiu pușcat în gură, armele au spus că li-au ascuns totă acesta faptă pentru
ace au făcut Crîșmăriţia că au venit de la Autorităţile Comitatului la Antistie comunala la
Micherechiu că se prindă pă Bolog fiind că acolo umblă și are preteni că dacă nu-l prinde
atunce satul va fi pedepsit.
Atuncie Antistie Comunală au înștinţiat pă crîșmăriţia cu numele Eva Buti că cînd Bolog
a veni la ia atuncie ie momentan se vină la casa comunală se spuie că dacă nu atunce ia va fi
răspunzătoare, asta au silit pă ie ca se facă de cunoscut la săteni respective la antistie comunală.
Atuncie jiudele au ordinat se prindă cai cei sătești la caruţia Comunei căci atuncia satul
avea trăsura sa propie, sau suit în trăsură membri antistii Comunali alţi săteni au venit pă jiosu
cu furci de feru și cu pari ca să prindă pă Bolog, au încunjurat Crîșma atuncie Zugrav Todor
jiurat au mărs în lăuntru și au zis cătă Bologu, să se deie rob iel fiind în pat n-au știut nimica
au sărit jios dîn pat și au zis Mama Eva unde-s armele care li-am pus aicie după cuptoriu și liam astupat cu Rochiia dummitale Crîșmăriţia au zis eu Teodore dragul mami nu știu nimica
că numa am văzut că vin acii Biraele co cociie și cu săteni aceștie mulţi dumneta trebue să știi
că unde-s armele mele eu nu știu au fost puse întrecuptore adecă după cuptoriu asta și ei o
știu și pote că dîntră omeni aceștiia mulţi orecare ţi li-au luat și ai durmit n-ai sînţit nimica.
Atuncie Bolog desculţiu cu capul gol au eșit în tinda au văzut acolo pon trunchiu dă lemn
on cuţitu și o bardă săcure mică cu care au tăiat carnea din nebăgare de siamă li-au lăsat acolo
crîșmăriţia acolo au amăsurat și carne au fost și măceriie (mészárszék) acele două Bologu
li-au luat în mînă barda în mîna dreaptă cuţîtul în mîna stîngă au statu în ușile tinzi și au
zisu Micherechenilor că cari vreau să trăiască și li dragă viaţia se margă în lături că care sar
apropia dă dînsul acesta ălu taie cu topor sau ăl jiunde cu cuţitul atuncie toţi sau înfricat și
s-au dus în laturi Bologu au eșit pîntră eii și-au început să fugă cătă pădure Feteniște, atuncie
omeni cîţi au început sau suit în trăsură cociia satului, au fugit și l-au ajuns și l-au lovit ruda
cociii și așie iel au căzut jiosu Omeni au sărit din cociie trăsura și l-au dus la casa Comunală.
Atuncie Bolog li-au zis: eu satul nostru l-am apărat de omeni cei răi știţi voii forte bine
că nimica n-au perit de la voi pentru că la toţi tălhari li-am poroncît că de la Săteni Micherechiului să nu furaţi nimica voi cu tot avutul vostru aţi fost în mare asiguranţia prin mine
și voi cu cie răsplătiţi miie, mă faceţi prisonieria știţi voii bine eu n-am furat nici n-am luat
nimica de la omeni după sate, eu numai de la domni cei mare am furat acolo și așie au rămas
bogătă averea pă voi amu chînd vaţi făcut besereca asta nouă v-am ajiutorat cu 300 de sgloţi,
asta vă mai zic rugaţi pre Dumnezeu să nu mă sclobodă dă acolo de unde mi-ţi ducie, că știu
că la Orade mi-ţi ducie ca să știţi dau focu satului vostru în 4 colţiuri iară pă crîșmăriţia oi
traje pelea totă după ie și apoi trupul ei l-oi presăra cu sare așe o voi lăsa se se chinuiască.
A douăzi au venit on locotenent și cu cîţiva panduri și l-au dusu la Orade acolo l-au dat
autorităţilor Comitatului preste puţină vreme au fost jiudecat și Spînzurat, cele trei sute
cele trei sute de sgloţi au trebuit să-i deie Besereca din vistierea ei că au zisu Tribunalu,
scăonul dă lejie că nu-i iertatu că Besereca se folosească bani de furat.
Atîta mai vreau să maiu scriu din viaţia Bologului că nainte de cie lau spînzurat au mărs
la iel sorile și-l vadă una au fost măritată în Crîstoru și l-au întrebat că are bani și se le spună
lor, ielu au zis că în pădurea cia mare numită Barnod ungurește Barmód chinduţi ieși din
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Salonta și-ţi mere pă drumu cătă Micherechiu știţi că mere drumul pîn Barnod cumuţi trece
pă pod preste ieriu, dă dreaptă sunt 4 copacii mari, începend de la dreapta la 3-lea copaciu
acolo săpaţi sub trupina lui, acolo am pusu bani destui galbeni bani de auru aveiţi voi cu ce
trăi și voi și următori voștri, dacă nu a fi dată cineva dă eii. Sorile lui au venit cu trăsura și n-au
găsit bani numai au aflat acolo sub copaciu o gropă cum au cotat cineva și au dusu totu ceau
fost acolo se zicie că ceva hortac dă a Bologului din Salonta, cu numele Kálmadi au știut că
unde-s bani și acela i-au dusu și sau înbogăţit au avut mai multe sălașiuri ţiarine de Pămînt.
Bordașiu Teodor numit domnulinji spunea că în anul 1850 în care l-au prinsu pă Bologu
adeca nainte dă acie cu cîteva luni au fost Balog aicie în satu la Rocsin Georgiu la szabadișul
(Libertin) acolo sau veselit totă nopte Bologu, spunea domnu Linji scris mai sus că au fost
și iel acolo, au băut și elu cu cielalţi sara la 9 ciasuri au venit acolo on fecior cam de 18 anu
cu numele Juhas Teodor numit dă omeni Ciuproșiu și lau rugat pă Bologa săl primească și
pă iel să fie tălhariu cu ei Bologu lau întrebat că fii vrednic iel au zisu că a fi, atuncia Bologu
lau lovit cu palma preste obrazu cum au putut de tare după acie au zisu se se puie în patru
brînci atuncie Bologu a luat bîta cia de nadă de mare și lau lovit de 24 de ori, cum au putut
mai tare, au putut răbda cioproșiu și asta, fără ca se zică on cuvent, atuncie Bologa au zisu
una mai ai se înplînești ieși afară din casă înlauntru să nu vii pînă nuţiuiu chema eu, atuncie
cioproșiu au ieșit afară din casă, Bologu șiau scosu din buzunariu o lăcruţia ceva pucsă oau
deschisu și au zisu Alou marși pîsîpasere atuncie cioproșiu au strigat lăsaţimă în casă că nuștiu
cine mă strînjie de grumazi. Atuncia lau lăsat pă cioproșiu în casa spăriat forte tare, atuncie,
iau zisu Bologu tu nu ești vrednic de noi, omeni mai spuniau despre Bologu că nu întră în el
glonţiul de pușcă că-i legat, Roșiu Ioan numit Pipoșiu trăește și amu în vrîstă dă 96 de ani,
mau povestitu că tatăl lui au fost stăvariu în 25 ani la cai satului, Bologu iau fost preten pentru
că Bologu cai câte 20 sau 30 la numer carei fura dela armenii din Ardeal ăi aducia șii lăsa la
pipoșiu la tata în stavă chîteva zile atuncia ăi ducia mai departe preste Tisa. Zicie că întro
tomna mă jiucam cu alţi prunci la noi acasa, tata au fost la stavă maica au fost murită, cam
la două ore după miazăzi au venit Bologu cu trei hortaci ai lui în spatele cailor și au adunat
dela Almași din gule, on bou de 4 ani care nau fost în jiugu pînă atuncie și lau legat cu o fune
făcută înpletită din păru, dă on rugu, cătă mine au zîsu să mărg să chem pă tata acasă dăla
stavă mam dusu și tata au venit acasă cu mine, atuncie boul iera belit și o tigaie plină dă carne
ferbea pă vatră în tindă, au mai venit acolo Domnu Linjii Bordaș Teodor Sava Găvrila numit
popuţia, Radiciu Ioan numit Jánosui lui Heregyeu și alţi totă noptea au mîncat și au băut vinu
Petre cocișiului au veni cu ciatăra, violena (higyegye) și au făcut mare veseliie dîntră tălhari
unu totu afară au statu lîngă cai, cam la 3 ore după miazi noapte sau dusu acasă omeni, tata
au mărsu la stavă bologu sau desbrăcat au ţipat după iel chămeșe și gacile ismene ce atuncie
am văzut spune Bătrînu, Roșui Ioan carele și amu trăește. Dacă au ţipat hainele cele albe am
văzut că pă peptul lui și păntece și pă spate încă și pă pulpele piciorelor au fostu înbracat în
haine de bădic (Plév) sau cum ovut fi dă feru on hortacu alui cu o ceie cu doi craci dă feru,
au luat muterile (csavar) unde au fost prinsă cu șorofle și lior pusă tote pă masă încă și masă
au sunat chînd leau pusu pă ia.
Așie se vede că iel au avut o cămeșe făcută din metal și așe nau pututu întra glonţiul de
pușcă sau de pistol în corpului sau diminaţia sau sculat au mîncat carne au băut vinu sau suit
pă cai și sau dusu carne cia multă ciau rămăs o au dusu preteni lui cu care sau veselit la noi,
nouă încă niau rămas carne destulă.
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Nam vrut că generaţiunile viitoare se nu știie că cine au fost Balog Teodor, cel mai vestit
tălhariu pă vremile acelea.
Am scris și asta ca se știi iubite cetitoriule că cie preţiu au avut în vechime pămînturile și
căsile on contract care dătază dela anul 1789 de atuncie ieste 140 de ani zicie că Bajkan János
au vîndut casa cu tote edificiurile stalău coţeţiă și tote pămînturile arătore și tote cosalaole
cu 110 de sgloţi la Puj Lázár.
Altu contract care dătiază dela anul 1791 zicie că Sucsigan Lică au cumpărat de la Horga
János și dela femeia lui pămînturile care liau avut în șiap pentru 20 de floreni.
la anul 1851 Marc Petre au cumpărat casa dela Iszály János cu 27 de sgloţi.
La anul 1858 iuniie 12 le au reposat Nete Ilie dacă lau îngropat Antistie Comunala au
făcut înventariul (Leltár). Au preţiuit ceau rămas după cel mort
1 Bitușie – 6 sgloţi
două ismene 2 cămeși – 2 cruceri
on Labriu de postav cam vechiu – 12 cruceri
Mobilele din casă
o masă preţuită – 64 cruceri
o laviţia de goron – 12 cruceri
on patu masă preţiuită – 24 cruceri
Unelte de economiie

o trăsură Kocsie înferată
omplugu înferat
4 jiuguri

– 10 floreni
1 - 12
24

Animalele
Una vacă albă la păru cu viţiăl preţuită
4 boi albi de 4 ani
1 una scrofa preţiuită
10 capete de oi

032
120
002
022

La anul 1866 au fost comisare pămîntului (Földtagosítás) on injineriu cu numele Raţiu
au scribălit Pămînturile fiește care om au trebuit să iasă afară și se steie la capătul pămîntului
chind au ajuns acolo injeleriul au spusu omul că cum ăl cheamă, și că pămînt dăci și pînă aici
al meu atuncia înjeneriu lau amăsurat și lau însemnat că cîtui.
Omeni au făcut forte rău că cei mai mulţi nu iau spus pămîntul Totu ademeninduse uni
pre alţi zîcînd nu trebue spusu tot că atuncie nom plăti așe multă dare că și așe totu al nostru
a fi, pînă la Comisaria hotarului înafară de Sziltarcsa 1077 iuguri pentru ca aceasta moșiie
sau ţinut de hotarul nostru dar săteni nu lau folosit nici odată, dară au folosit totu hotarul
încă și carei amu Sarkad Városi föld. Fără de Széltarcsa au mai rămăs, 6427 iuguri mici de
pămînt care lau folosit săteni din acestea 6424 iuguri, au fost o pădure de iuguri mici numită
Feteniște, acesta au fost a Herczegului alui Eszterházi și la acesta pădure Eszterházi au avut
Szabados, ai noștri ăi ziceau (Sábádișiu) Libertin
Fiind că omeni nușiau spusu tote pămînturile chîndau fost gata de înpărţitu au mai rămăs
pămînt superflus fără gazdă 1748 iuguri mici fără Pădurea Feteniște atunci acela pămînt
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superflus (fölösleges) au rămas lui Eszterházi, atuncie sau supărat săteni văzînd că chît pămînt taie afară din hotar, sau rugat la domnul lor cel de pămînt sele vîndă pă bani 700 iuguri
Catestrale, Domnia sau învoit și așea au cumpărat săteni dela Archeduciele Esterházi 700
iuguri de pămînt cu 40 de sgloţi iugărul și sel plăteacă în 24 de ani, acestia bani iau numit
omeni bani herczegului, au fost forte lesne cumpărat, dar totuși mulţi omeni nau putut plăti
și liau vîndut moșiile esecutoriul, au luat alţi care au avut bani, și așe au rămăs încă 895 acesta
au rămăs domnului de pămînt săteni nau mai pus plugul în iel mai mult iara domnul lau
vîndut la ceva Lasnyi care au făcut acolo căși pentru scluji poeţi pentru animale a chîtîva ani
au plugărit mai tîrziu o au vîndut la on Tot (slovac) Mozán din Csaba, acela încă au plugărit
cîţiva ani iară la anul 1889 octomvrie o au vîndut la Sarkad Város cu 100.000 de sgloţii. Amu
după bătaia asta mare uneversală au mai vîndut șercădani din ie în doua rînduri.
lau cumparat Micherecheni la anul 1866 chîndau fost comisarea pămîtnului săteni au
cumparat dreptul de amăsurarea băuturilor spirituoasă, cu 8000 de sgloţi dela domnul conte
Herczeg, că pînă atuncia au fost a lui Eszterházi, mai tîrzîu statu o au luat dela sat pentru
suma de 20000 de sgloţi, statu au dat 5% înteres (cămătă) după totă suta așia întot anul la 1
Ianuarie satu căpătă dela oficiu dedare (Adóhivatal) dela Salonta 500 de sgloţi la 1 ie Julie
iară căpătă 500 de floreni așea la tot anul Satul căpătă 1000 de floreni.
Iubite cetitoriule vreu se se știie și în viitoriu că la noi în sat au fos și moră mînato cu aburi
omeni îi ziceau moră de focu (gőzmalom) cam la anul 1890 Racz au făcut la noi în sat moră
de foc, cum o numesc săteni mai tîrzîu o au cumparat de la Raţiu Trifa Mihaiu carele au fost
și mașinistru și au ezistat pînă la anul 1919 atuncie o au spart o parte din uneltele mori cu care
se facea ulau și o peatra de moră cu care sau măcinat cucuruz și orzul la porci liau cumpărat
Tout Stefan și leau așezat la iel și au continuat mai departe afacie ulau adărăli orzu cucuruzu la
porcii, dela Tout Ștefan iară liau cumpărat Nete Teodor cu fraţi Gurzó care esistă încă, la anul
1903 aprile 23 sau adunat la casa comunală mai mulţi săteni, unde la propunerea Protopopului
Nicolae Rocsin sau hotărît ca sene înfiinţiăm o societate de conzum și așe 73 de omeni sau
deobligat în scris că doresc, și așe sau apucat să plătiasca fiește care 5 sgloţi pentru una actiie
1 drb. (üzletrész.) șiau putut scrie mai multe acţii üzletrész, au însemnat alţi 3 alţi 4 și 5 acţii.
Atuncia au fost și alejere sau ales
următori

Membri în direcţiune

Nicolae Rocsin Președinte
Teodor Rocsin Protocolant
Valeria Rocsin supravechetoriu
Nicolae Rocsin
Valerie Rocsin
Terenţie Rocsin
Teodor Pătcașiu

și așe din ziua aceia am strîns eu bani fiind că am fost căsariu tomna am luat în arenda casa
de la Rocsin Petru și am adus marfă dela Hangya (Furnica) de la Peste. Prăvăliant (üzletvezető) am ales pă Teodor Cosma.
Soţietatea de conzum ezistă și amu
Văsăliie Rocsin, Președinte
Georgiu Pătcașiu Căsariu

34

Izvorul
Georgiu Gurzău Protocolant
Teodor Rocsin Supravechetoriu

Pentru cetitori și pentru generaţiunile viitore îsemn case știie toţi care doresc, ca cine
au fost în vreme trecută Primari, sau jiude, sau birăi că săteni noștri ăi numesc birău după
curentul unguresc bíró măcar căi frumos al numi jiude, sau primariu.
Implom
La anul
1773
au fost jiude Comunal Ruzse Ursz
1777
Moldovan Nicolae
1778
Puiu Lazar
1778
Ruzsa Mihály
1780
Gurzó János
1786
Puj Lázár
1788
Olar Tógyer
1790
Cséfán Péter
1793
Moldován Miklós
1795
Papp Kodra
1796
Márk László
1804
Márk Mihály
1805
Orosz Gergely
1817
Netye Mitru
1827
Patkás Todor
1829
Iszály János
1831
Ruzse Záhári
1833
Rokszin János
1835
Bordas Togyer
1836
Rokszin György
1840
Bálint János
1847
Netye Mihály
1848
Iszály János
1851
Rokszin Mitru
1855
Buta Mihály
1864
Rokszin Kodra
1870
Rokszin László
1880
Rokszin Terenczius
1897
Rokszin István
1902
Gorzó Gábor
1906
Nyisztor Mihály
1908
Netye Mihály
1918
Patkás János
1923
Kozma Tógyer
1924
Patka György
1924 - 1929
Patkás György
1930
Nyisztor János
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au mai fost primari comunali Gurzó János numit Nuţiu Lupului, au mai fost Márk János
numit Nuţiu Ani popi, și Patkás Ilés numai în care ani au fost nam găsit date cu privire la ani
chîndau fost eii, pînă la 1847 în tote contractele de vînzare și cumpărare au fost scris numele
primarilor comunali dar dela 1847 încocie cam cu greu iam putut scote la lumina.
Notari (Notarăși) au fost păcum urmează:
la anul
1773
1789
1791
1805
1835
1839
1847
1851
1854
1891
1895
1924

- Köteles András
- Sárosy András
- Papp József
- Le-el-ösy Mihály
- Dobos Lajos
- Bonyhai László
- Radvány Albert român
- Farkas János
- Szántai János român
- Goldis János român
- Veres Gyula român
- Kertész István

Nam scris decînd și pînă chînd numai am însemnat că la cutare an care au funcţionat ca
Notarășiu. Ezista în original o tabelă de la anul 1773 febr. 16 lea care are titlul Méhkerék
nevü Helységnek URBARIOMA acolo ăs însemnaţi 30 de omeni adecă toţi locuitori chîţi
au fost în sat, 24 din ei au avut pămînt arătoriu, iară șiasă au avut numai căși și sau numit
házal bíró zselérek oparte din Tabelă ăi scris în limba latină ceva Contract, sau mai bine zis
deobligaţiune la care sau supus locuitori sau seau deobligat eu nam înţiales scrisore sau cuprinsul scrieri Lătinește, aicie în sat la noi nau știut nime so trăducă ungurește sau românește
am fost silit să mărg alt undeva se mio traducă din Latinește pre ungurește, mam dus la Giula
și am întrebat de on advocat ca se me îndrepteze undeva că ieu tare am dorit se știu că cei scris
Lătinește, și așie au zis să mărg la VÁROSI MUZEUM că acolo ieste on Pofesor cu numele
Implom József carei Patronu muzeului și tot sub paza dumelui stă și Biblioteca Orașului că
domniialui ăi (Könyvtáros) Bibliotecarie, ăi om forte onest om bun, mam dus și lam rugat
și iam arîtat și scrisore cea Lătiniască că la noi în sat sau în satile nam cine se mio trăducă pă
ungurește pentru că eu vreau se facu Monografia Comunei nostre Micherechiu și pote că și
în scrisore asta Latină aș găsi ceva date istorice.
Încă eu nam văzut așe om plin de dragoste și de iubire fără cautare la confesiune sau la soiu
om plin de virtuti creștinești, om blînd om sînceriu om vrednic de chemarea sa ca Profesor
Implom Iosif, momentan au zisu laso la mine, forte bucuros eu ţi oi traduce pre ungurește și o
voi trimite pă poștă la domnita acasă la Micherechiu, placă iacă ţieruza scrie Adreza domnieitale, iam scris adreza, atuncie mau poftitu în sala cia mare și mau arîtat Biblioteca cia bogata
în cărţia orașiului Giula, iam spus că și eu am acasă Monografia Orașiului Salonta scrisă de
Dr. Moczar József au mai scris Monografia Salonti și Rozvány György asta nu oam, atuncie
lam văzut că mere iute și mi a aducie lucrarea lui Rozvany, placă o studiază dacă voești amus
8 ore pînă la 12 ore rămîe la dumneta și o cetește, dacă aveţi voie placă mai poftiţi și așie lam
rugat sem deie și Monografie Sercadului scrisă de Márki Sándor la 1877 în care am găsit ceva
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și despre Micherechiu cel vechiu și așe liniștitu am studiat pînă la 12 ore domnul profesor
Implom Iosif are on suflet bogat în fapte bune care pre cum lam văzut, atuncie chînd pote
face cuiva bine se simte fericit și se bucură, eu nefiindui om cunoscut plane și Român fiind,
mau primit cu totă bunăvoinţia măcar că am disputat cu domnialui și din Istoria trecutului,
și așe iam mulţumit pentru că mau pus la dîspoziţie 2 cărţi folositoare eu am venit acasă.
Anul curent 23 deţembrie am primit de la domnul Profesor scrisore cea Lătiniască și alta
trădusă în ungurește.
În traduciarea unguriască găsesc pre cum urmiază la anul 1773 februarie 16 le Sughó
György comisariul urbarial sau prezentat la Micherechiu care comună se ţine de comitatul
Bihor și se ţine de dominumurile lui Eszterházi Miklós și de jurascondiţia (joghatóság) lui și
în prezenta lui Szlavi György guvernatoriul Domniei dela Drișcă sau străvirit în următoarea
condiţiie.
Locul au fost 4 2/8 secsii iobăjești (jobágy sessiója) pre on secsie cade 28 iuguri carele
se socotește cu 1100 stînjini cuadraţi în rît nu pot se cosască otovă totă numai comisariu a
putea stăviri se cosească 12 cosi.
La amăsurarea trebuie se folosască măsură dela Pozsom domnia a strînje și de aci înainte
a nouaparte din totă recolta, în natural adecă ce sau făcut a 9 parte trebuie dată domniei.
Săteni nau avut atuncie grădina cu pomi pruniște nici păzitoriu (Csősz).
Comisariul au oprit că pă pămîntul iobajilor săși facă cineva gradină cu pomi sau seși
strîngă acolo fînu locuitorii au căpătat rît destul dară în schimb sau pentru rît au trebuit se
deie fiește care iobajiu unt domniei iară preotului Grecorental Roman 4 boi de jiugu 1 cal 2
vaci și 3 porcii au putut ţîpa afară pă nimașiu domniei. Domniia sau domnul de pămînt fără
dreptul de pășunat scris mai sus, iau mai dat Preotului on loc unde seși facă casă de locuit
atîta locu unde se samănă 2/4 măsuri de Pozsom (pozsonyimérőt), chîtă au fost o măsură de
Pozsom nu să știe pote că una măsură au fost pămînt de o vică și atuncia aru fi pămînt de 2
vici și opătrare locul însemnat cu 2/4, au mai căpătat pămînt arătoriu 3 iuguri, și 3 iuguri se
cosască fîn, pentru astea Preotul nau plătit dare sau arendă nau lucrat în orbarie con cuvînt
iel au fost ca on Nobil (nemes) nau plătit la nime nimica.
Dară totuși că lejea pentru iobagi numai atuncia le permitea sau le da voie săși aducă preot
dacă aveau cel puţin 100 (unasută de căși) și totuș străbuni noștri la anul 1773 au avut numai
30 de căși și atîta au umblat la Drișca la Guvernatoriul al Archeducelui Eszterházi Miklós
cu numele Szlavi György pînă chîn cu mijlocirea lui și au căpătat dreptul dela domnul de
pămînt, de șiau adus preot de la Inand pă Bordașiu Ioan cu care au făcut contract săteni la
1773 mai tîrziu oi scrie Contractul făcut cu popa cel dîntîiu.
Tot mai departe zicie documentul Latin că Notariul, Notarășiu și alţi 2 sclujitori a domniei, 2 boi 1 cal 1 vacă și 2 porci pot ţîpa și ei pă nimașul domniei fără ca se plătească ceva
dare sau arenda.
Locuitori pentru lemnele de focu sau pentru Lemnele de zidit capătă favoriu (kedvezmény).
Comuna Micherechiu nau avut viie dar dela Simihaiu pînă la Crăciun au căpătat drept
case amăsure vin.
Care au trebuit se margă se are la domnie la Drișca sau unde liau poroncit au fost deobligaţi
se are cu 4 boi, dar chîndau cărat cu trăsura cu caru, au fost destui și 2 boi.
Leau fost ordinat că la cosă și la secere cu puteri îndoite se lucre în orbariie.
Iobaji ăși pot folosi ţiarinile care leau căpătat pentru totdeauna fără alta înpărţiatina.
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Pădure de iertuit nueste dară nicinusă facie, pentru acia nici o ispravă.
Dacă la amăsurarea cutareva (întreveleu) telek sar fi făcut ceva rea amăsurare atuncea
respectivul are drept seși ciară adoua măsurare.
Comuna pămînt sau rît ca proprietate așa nu are.
Indrumările prea Grăţiosă Rejești facie cunoscut tuturora ca se le păstreze cu cia mai mare
bunavoinţia și pontolitate.
Pentru întrevelanele (belsőtelkek) și rîturi cari esistă și pentru care se vor da în viitoriu
domniia se va griji dea 9 lea parte.
În a 16 lea punct nu iaste altă fără numai vărăficarea se sau însemnat.
Și așe pre cum sevede scrisore asta Lătinească, din anul 1773 întră domnul de Pămînt și
omeni care sau așezat pă locul numit Méhkerék, sau regulat tote la rîndul lor Domnului
Profesor Implom Iosif ăi mulţiamăsc din tot adîncul inimei mele, și ăi promit că voi păstra
pentru domnului în inima mea cu totă căldura cia mai sînceră amintire Dumnezeu săl trăiască
la ani mulţi fericit.
Documentul acesta Latinesc pentru aceia nu l-am cris la rîndul lui, fiind că nam avut cine
se mil trăducă ungurește sau romănește, amu după ce lau trădus domnul Profesor Implom
Josif mau reușit se mai capăt la mînă on contract făcut cu săteni carele datează dela anul 1783
numit Méhkeréki Helységnek Urbarialis Contractussa 1783 în acest contract se cuprind tote
condiţiile care se află și în contractul dela 1777 pentru aceia nue de lipsă sel sciu în întrejime.
Și tot amu am căpătat la mînă ceva decheraţia (Nyilatkozat) care sau făcut la Orade la
Olosig la anul 1813 august 31 lea unde locuitori satului să de obliga că pentru pămîntul superflus se plătească domnului de pămînt în tot anul 1742 de sgloţi și 42 cruceri Domnia are
șiia animalele sale care vară umbla cași a sătenilor pă hotar, dară domnia lasa pășiune destulă
la animalele sătenilor care a fi Szabados dîntră săteni și a avea o secsiie de pămînt socotită
28 iuguri mici de pămînt, nu aplăti nici arendă nici unt nici coponi nici puii de gaină nicii
mneii nici ciară nici broște cu "tiatru (teknősbéka) nici na lucra în orbariie, cum au terbuit săle
plătească aste tote săteni sau săle răscumpere cu bani. Așie se mai vede din scrisoarea asta că
încă la anul 1805 mai multe sate cam 10 au băgat o instanţiie ceva rugare pentru pămînturile
superflus și tot deodata și pentru desma a 9, încă fără aste au petrins și fără altele la care au
fost deobligaţi să mai deie daruri multe și la administrători domnii, cari pote că au pretinsu
dela iobaji și cie nu sau căzut, pentru aste ei au băgat rugare și la autorităţile Comitatului
acest au fost așie zicînd proces și sau continuat cestiia asta pînă la anul 1813 Atuncie au făcut
pacie Săteni cu domnul de pămînt ne voind săteni se mai facă spese de proces.
Pacie sau făcut la Orade Comuna Micherechiu a fost reprezîntată prin jiudele Comunal
Márk Mihály și prin Bordás Gligă și Olar Todor cași jiuraţi, Le-el-ősy Mihály notariu, iară
domnul de pămînt au fost reprezentat prin Tasnádi Székely András Comisariu și Juhász
József ca scrietoriu.
La anul 1930 după Confesiune Romani gr.or.
Români 2121
2099
0022
0095
0023
0012

geco orentaţi
baptiști
reformaţi
Romano Catolicu
evangelici
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0006
0002
0003
1
2263

unitari
ruși gr. or.
gr. Catolici
fără confesiune

iară din partea Comitatului au fost de faţia, Copoleși Domokos Jakab ordinarius vice Ispán, Juriskai László notariu, Tokai József táblabíró (jiude Tribunal) Bige Márton Ordinarius
Notarius, și așe sau sfîrșit procesul.
La anul 1930 au fost romani

La anul

gr. or.
baptiști
Unguri
slovaci
ruși
Boemi cehi
Rutian

1773
1777
1790
1818
1822
1826
1827
1830
1833
1840
1850
1870
1902
1930

au fost

2099
0022
0126
0012
0002
0001
1
2263

Romani
2121

030 de căși
036
072
168
170
174
180
195
202
217 cu 1358 locuitori
249
259
337 cu 1721 locuitori
533 cu 2263 locuitori

Acestia căși cu locuitori sau numit funduși (FUNDUSOK) la anul 1850 au fost locuitori
1358
Romani
1329
Unguri
0018
Jidovi
11
1358
O statistică dela anul 1850 octóvrie 13 adeverește că la anul 1850 au fost 1358 de locuitori
de toţi, Romani au fost 1329 unguri 18 iudei 11 Romani au fost gr.or. unguri au fost Romano
Catolici, 8 au fost Luterani (evangelist) iară Judei sau ţinut dă lejie lui Moisiie.

Izvorul

39

La anul 1902 au fost 1726 de locuitori
La anul 1930 au fost 2263 de locuitori
Romani 2121
Relijia:

Romani gr.or.
baptiști
unguri
sclovaci
Boem, ceh
rutian
ruși

2099
0022
0126
0012
0001
0001
0002

Locuitori Comunei acestia și în trecut și amu sau ţinut dă relijiia grece orentală și o au
păstrat cu sfinţianie din tată la fiu pînă în zilele nostre, dar totuși puţini omeni au părăsit
Besereca nostra care se numește Soborniciască și apostolească pentru că au păzit cu sfinţieniie credinţia mărturisită de sfinţi Apostoli și de sfintele Sobora au păstrat Trădiţiia cu mare
sinceritate. Besereca nostra Istorică și care ăși are orijiunea dela Apostoli și dela învăţiacei lor,
precum au fost și Sfîntul Policar învăţiacelul sfîntului Apostol Pavel carele au murit morte
de martir ars de viu
dintre acestia ce au trecut sau botezat Baptiști, Balint Dimitrie și cu alte două femei iară
au venit napoi dela Baptiști la Besereca nostră botezinduse respective ungîndui cu sfîntul
mir domnul Părinte Ola Ioan.
După cie sau așezat străbuni noștri pă locul aciesta aci se vede că ei au fost omeni temători
de Dumnezeu bacă ei atuncia au fost toţi omeni săraci că au fost iobaji la Esterhazi.
Ei sau gîndit seși aducă Preot bacă Contractul făcut cu ei în limba Latină zicie că chîndorfi
cel puţin 100 de căși atuncie au dreptul seși aducă preot, ei la anul 1773 au fost de tot 30 de
familiie cu 30 de căși întră ei 24 au avut casă și pămînt 2 iuguri 6 au avut numa căși sau numit
jieleri ei atîta au umblat păla Drișca la Sclavi György carele au fost cel mai mare Administrator
și guvernătoriu al dominumurilor lui Eszterházi și lau rugat sele deie voie seși aducă preot, căci
ei nu pot fi fără păstoriu sufletesc, văzîndui domnul Sclavi, așie tare încredinţia strămoșească,
văzîndui așe doritori după Preot doritori după cuvîntul lui Dumnezeu liau dat voie dară se
înţielejie dela sine că și cu învoire Domnului de pămînt alui Esterházi.
Și așe ei șiau adus preot dela Inand pre Bordașiu Ioan cu care au făcut contract.
"Mi alább megirt Méhkereki helysiég Biráji és tanácsa és kik akoron mikor mi eszt az Helyiséget megszállotuk itten egyenlő akarattal Inándrul mi is magunknak Isteni Tiszteletnek
előmozdítására hoztunk egy Prédikátort melynek neve Bordás János és akor mikor meg
fogadtuk illyen fogadást tettünk ökegyelme előt hogy mi nem ugy hozzuk hogy egy vagy
két három esztendeig szolgáljon közöttünk, azután elébb adunk rajta, hanem ilyen fogadást
tettünk, hogy mig az Isten ő Szent felsége élteti és szolgálhat mind addig közöttünk lakjon
és Prédikáljon ha pedig az ur Isten a halál által közülünk ki szólítja ha maradéka vagyis fiu
vagy öcse aravaló lészen, hogy papságot viselhett az fent nevezett Prédikátorunk halála után
szintén ugy valamint az édes atya életének végén a fia is közöttűnk Papságot viseljhesen ugy
pediglen Conventiojában örökül szántó földekett és kaszálott szintén ugy mint közölünk akár
mely gazdának anyit adtunk és osztottunk amely Szántó Földben bokor és erdő hasonlóan
volt valamint a mieinkben mely bokrokat a Prédikátorunk maga kiirtott ezeket is Fiurul
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Fiura birhassa minden háborítás nélkül mivel tiszta földet nem adhatunk mert nem is volt
melyről mi akor és ugyan mostis mivel csak ugyan minket állétől elő az Isten ő Felsége ennek
az kis Helyiségnek igazgatására és előmozdítására a helyiségünknek meg ülésétől fogva már
tovább nem halasztván a Prédikátorunknak
Helység Pecsétje alatt Stestásiot és Contractusunkat mostani Főbiró Rusa Urszuly
biróságában kiadtunk nagyobb bizonyságára pedig mi birák kezünk keze vonásával meg
erősityük tudniillik neveink aláirásával.
Főbiró
Esküdtek

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Rusa Urszuly
Petruzsán Togyer
Gurzo Togyer
Moga Kracsun
Balin Urszu
Csotye János
Gurzó Péter
Rusa Mihály
Gurzó János
Buta István
Rajta János
Czirle Flóra
Martyin Ignácz
Bajkán Tógyer
Gurzó Lup

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ugyan nagyobb és vitáljasabb hitelére helységünk uszuális Pecsétjével is megerösityük.
Anno 1773 Die 5 July
PER JURATUM LOCI NOTARIUM ANDREA KÖTELES EZIRÁD
Contractul făcut cu Preotul
Noi subscriși antistiie și consiliul al locului Micherechiu și aceia care niam așezat pă locul
acesta, cu o dorinţia șo voie egală, niam adus dela Inand on Predicator cu numele Bordașiu
Ioan, că dînsul aicie la noi Serviciu Dumnezeesc săl înăinteze și noi atuncie am promis domniei
Lui, că noi nunuma pă onan doi sau pă doi trei lam adus și atuncie sel dăm dintră noi, numai
noi iam promis și niam deobligat că pînă sfîntul Dumnezeu la ţine în viaţia, pînă atuncie să
locuiască întră noi, și să prediceze, iară dacă Dumnezeu prin morte dintră noi la lua, atuncia
dacă fiu sau frate va avea cari să fiie pregătiţi pentru Preoţiie, după mortea predicatorului
nostru, ei sene fiile nouă de Preoţi.
Convenţia sau plată, pămînt arătoriu și cosalău ăi amăsuram cași la unu dănoi dintre gospodari, pămînt plin dă spini și alte burueni care ţi li curăţi va fi al domnieitale și al fiilor care
vei ave pentru totdeauna, fiind că pămînt curaţit de tote nu avem seţi dăm, pentru că nici
nau fost cum și atuncia și amu pînă chînd bunul Dumnezeu va voi că noi să cîrmuim locul
acesta și săl înăintăm mai departe nuputem amână chestia asta preoţiască, ce ne întăresează.
Acesta Contracht făcut sub cîrmuirea jiudelui Comunal, Ruse Ursu și spre asigurarea mai de
plină sau întărit cu Sijilul Locului acesta și cu subscrierea mai multor Săteni.
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Primariu
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Ruse Ursu
Petrusan Lazar
Gurzo Togyer
Moga Kracsun
Balint Ursu
Csotye János
Gurzo Péter
Ruse Mihalu
Gurzău Ioan
Buta Ștefan
Rătan János
Czirle Flore
Martyin Ignaţiu
Baican Teodor
Gurzau Lup

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Spre mai mare și dispusu și asigurare se întărește cu sijilul usual.
Anul 1773 5 Iulie.
Andreiu Cöteleșiu Notariu
Plata celui dîntău Predicator sau preot precum dovedește scrisore latină dela anul 1773,
ai stăvărită chă domnul cel de pămînt dăruește Preotului din moșia hotarului Micherechiu
ăi dă locu 1000 stînjin cuadraţi săși facă casă. Pămînt arătoriu ăi daruește 3 iuguri Catastrale,
Cosalău adeca rît se cosască fîn ai mai dăruește 3 iuguri cătestrale.
Ăi mai dă pae preotului, că 4 boi de jugu 2 vaci, 1 cal 3 rîmători (porci) se ţipe pă nimașiul
pascalăului domnului de pămînt. Pentru pămînturile aste aratorie și cosalău și pentru animalele care or paște pă nimașiu domnului de pămînt, preotu nau trebuit se plătească domnului
de pămînt nici bani nici se lucreze în orbarie la domnie aste liau primit numai în daru dela
domnul cel de pămînt Eszterházy Pál.
Preotul ua avut ovază mare au fost cel întăiu om în comună pentru că mai mult iau dăruit și pămînt și șeși ţiie animale să pascălau domniei, buna oră de cît notărășiul pentru că
notariului și alţi 2 sclujitori a domniei au avut dreptul să ţie pă pascalăul domniei numai 2
boi 1 vacă 1 cal și 2 porci.
Preotul cum spune contrachtul au putut cași ceialalţi săteni săși facă pămînt aratoriu, dacă
lau curăţit de spini dă lemne adecă au trebuit se iertuiască se taie tot ce au fost crescut acolo
dară se înţielejie că pentru acest pămînt au plătit domni, arendă bani și alte daruri
Au avut preotul plată pentru mormîntări, cununii botetuzi masgluri festănii au avut
biru dela totă casa, iară cu crucile chîndu umbla la sfîntul Ioan (Sintion) ai facie preotului o
pogacie de grîu curat coptă pentru că poporul mînca malaiu mai mult care strînjie pogăcile
Preotului alu numiau Satiani iapă.
Bordașiu Ioan care au fost cel întăiu predicator sau Preot la 30 de familii, au avut 2 fii
pă Bordașiu Gligă și pă Bordașiu Simeon și o fată maritată după Marc Mihaiu aista Marc
Mihaiu au fost servitoriu la on grec care au fost neguţitoriu în comuna ungurească Vésztõ
grecul venea cu totă familiie la Prasnicile cele mare la Beserecă la Micherechiu, și iera ospele
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Preotului, adecă chîndu venea totu la Preot venea și rămînea pă 2 zile aicie în sat. Servitorul
au fost înţieleptu lau lăudat grecul cătă Preotul zichînd grecu că dacar avea fată dă mărit
numai după servitoriul sau după Marc Mihaiu o ar mărita au învaţiat și putinţă carte, servitoriul vorbe grecește, ungurește și românește și așie Preotul Bordașiu Ioan șiau dat fata după
servitoriul grecului, după Marc Mihaiu nu se știe în care anu sau logodit, numai acest Marc
Mihaiu au fost jiude comunal la 1813 și au fost și Szabados peste pădurile (Herţiegului) a
ducelui Eszterházy.
Bordașiu Gliga au fost pregătit la Preoţiile, numai așie spuniau bătrîni că au cetit iel o
carte despre detorinţa Preotului și teminduse că nuva putea fi așea cum trebue se fiie și se
cere se fie Preotul că preotul ăi respunzătoriu nainte dreptului judecătoriu pentru fiie care
fiu al său sufletesc, au hotărît să rămînă așa Laic se nu fiie cleric, adecă om de rîndu omeni
lau numit Popa Gliga nu preot, fiul lui Bordaș Gligă au fost preot după morte unchiului
sau Bordaș Simeon. După moartea Predicatorului sau preotului Bordaș Ioane au fost ales
de Preot fiul său Bordașiu Simeon în care an au murit Bordașiu Ioan nuse știie, dară la anul
înainte de 1800 au fost preot Bordașiu Simeon pă cum spune Legătura sau contractul făcut
cu Bordaș Ioan la 1773/ VII.5 strămoși noștri atuncie cînd sau așezat pălocul acesta undei
stau acuma cam la ani 1750 sau 1755 ei atuncie șiau adus preot că zicie contractul făcut cu
respectivul preot în ungurește, Mikor mink eszt a helyiséget megszálotunk itten egyenlõ
akarattal Inándrul miis magunknak Isten tiszteletnek elõmozdítására hoztunk egy Predikátor
melynek a neve Bordás János.
Aședară strămoși noștri atuncie chînd sau așezat sau chîndau venit aice, atuncie cu o voinţia
egală șiau adus de predicator sau de preot pre Bordaș Ioan dară Legătura sau contractul la
făcut mai tîrziu la anul 1773 Juliie 5.
Bordaș Simeon nau avut familie fiu care sei urmeze în preoţiie, dînsul au bătrînit și săteni
au trebuit să se gîndească de preot pă viitoru, nu se știie siguru că care au fost cauza sau motivul, dăla anul 1823 au fost preot și Rocsin Vasilie.
La anul 1826 octombrie 22 Bordaș Simeon fiind bătrîn, pă baza contractului închiiat la
1773 Julie 5 intra săteni și Bordaș Ioan să deobliga săteni că dacă preotul cel dintîiu Bordaș
Ioan ar ave fiu sau frate sau rudenie gata pentru preoţiie atuncie că sele fiie de Preot, Cum
am scris mai sus Bordaș Simeon nau avut familie și fiind și bătrîn la anul 1826 tot atunci on
nepot alui cu numele Bordaș Teodor, au fost pregătit la preoţiie și dînsul au dat parochie
casa sa proprie tote Pămînturile și tot cie au avut moșie mișcătoare și nemișcătoare, la nepotul sau Bordaș Teodor sub condiţiile următoare că pînă va trăii sel grijiască cu de tote cele
trebuinciosa pă bătrînul preot și pă soţia sa Preoteasa.
Tot atuncie sau căsătorit tînărul preot Bordaș Teodor au luat pă ofată alui Trippă Vasilie
carele au fost la Groful Csáki szabadoș – libertin – (șumar) la pădure, tot în contrachtul
care sau făcut întră Preotul bătrîn și nepotu lui Bordaș Teodor, se deobliga Trippa Vasilie că
pă jinerele sau la ajiuta cu bani de care are lipsă amu la sfinţire de preot, pentru că au trebuit
se ducă ceva daru de bani și la Drișca (Derecske) la Directorul dominumurilor al Contelui
Eszterházy, pentru că au fost ales de iobaji Preot, săteni nau putut facie nimica fără învoirea
domnului de Pămînt.
Așia se vede căla noi în comună au fost doi preoţi Rocsin Vasilie și Bordaș Teodor la anul
1826, iară la anul 1834 au răposatu preotu Vasile Rocsin atuncie au venit din Homorog
în locu lui Vasilie, Rocsin Ioan preot și așie tot doi Preoţi au fost Bordaș Teodor și Rocsin
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Ioan. La anul 1847 au răposat Bordaș Teodor au avut 4 fii Bordaș Vasilie, Bordaș Teodor și
Bordaș Nicolae și Ioan, Vasilie au fost Advocat în Caransebeș și Bordaș Ioan învăţătoriu și
notariu în Husasău
Teodor au fost notarășiu public în Lugoșiu și Bordașiu Ioan învăţătoriu și notariu în Husasău lîngă Orade. Niculae a rămas plugariu nu șau ales nici unul cariera Preotească, Bordaș
Nicolae au răposat la anul 1904 au avut on fiu cu numele Teodor Bordaș care trăește încă
are 69 de ani și tot încasa lîngă besereca lucuește unde au locuit moși lui tot iel este al 5-lia
generaţiune astai casa nu dă mult zidită ai acoperită cu cărămida, nainte la asta casă au fost
alta care o au daramat au fost acoperită cu trestie dară la anul 1836 chînd au arsu Besereca
cia dă lemn, au arsu și casa popi Togyer, că așie ăi zîciau bătrîni Popa Togyer dîntră Bordoșeci
au fost 3 Preoţi.
La anul 1850 au fost ales preot Alesandru Rocsin și atuncie au fost doi Preoţi Rocsin Ioan
și fiul său Alesandru, la anul 1858 au răposat Rocsin Ioan și așie au rămas numai on preot
Alesandru Rocsin fiu său și de atuncie au fost numai on preot la anul 1873 au răposat preotul
Alesandru Rocsin atuncie au fost acolera mare muriau cate 10 omeni și femei la zi. Și așia au
rămas parochie văduva (văcantă) aicie chîţiva ani au venit on preot străin Nicolae Popoviciu
încă au slujit la noi puţină vreme Preotul din Cristor (Sarkadkeresztur) Hosu Iosif Chînd
ăl chemau săteni noștri la ceva înmormîntare mai mare, sau adouăzi după Sft. Paști Rusali și
Crăciun, venia și serva sfînta Lăturjiie.
La anul 1875 au fost ales preot Corneliu Porumb din Pulca sătenii îl numiau popa Corne
iară la anul 1878 au răposat atuncie mai tîrziu au ales săteni de preot pre Nicolae Rocsin,
ficior lui Alesandru Rocsin, care au răposat la 1873 în colera, acest Nicolae au fost și Protopop mai tîrziu scaunul Protopopesc sau ţinut încă la anul 1922 au răposat Nicolae Rocsin
Protopopul și așe iarăși au rămas Parochie văducă (văcantă) la sfînta Besereca ierau cîntăreţi
Körösladányi Ioan din Giula, Sava Teodor, Buta Teodor și Puiu Ioan săteni, Sava Teodor cași
președintele Comitetului Parochial Bordașiu Teodor epitrop prim, acest doi chivernisiau
sau măniculau bani și avere Bisericei pînă la anul 1927 chind au ales Preot pre domnul Ioan
Ola născut în Giula.
Preoţi au fost precum urmează:
La anul
1773
Bordaș Ioan
1800
Bordaș Simion
1800
1823
Rocsin Vasilie
1823-1835
1827
Bordaș Teodor
1826-1847
1835
Ioan Rocsin
1835-1858
1850
Alesandru Rocsin
1850-1873
1875
Corneliu Porumb
1879
Nicolae Rocsin
1879
1927
Ioan Ola
Cum am scris la laturea dela 1823 au funcţionat doi preoţi pînă la anul 1858 Chîndau
raposat Preotul bătrîn Ioan Rocsin șiau rămas fiul lui numai singur de preot Alesandru Rocsin.
În monografia Comunei Micherechiu scrisă de mine fiţi buni Domnule Dv. Căutaţi aci
undes scriși Proţi pre cum urmează aci. Preotului cel dîntîiu Bordaș Ioan dela 1773 lau urmat
fiul său Bordașiu Simeon, la anul 1822 său făcut două parochii, al doile preot au fostu atunce
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ales la al doulea parochie Rocsin Vasilie și așe au fost 2 preoţi Bordaș Simeon și Vasilie Rocsin,
la anul 1827 au abzis de parochie Bordaș Simeon căci au fost bătrîn nau avut familie, casa și
pămînturile sale proprii liau dăruitu la on nepotu al său cu numele Bordașiu Teodor și lau
ales în locul Bătrînului săteni de preot pe nepotul pre Bordaș Teodor și așea iară au fost 2
preoţi la anul 1834 au răposat Rocsin Vasilie, iară la anul 1835 au ales săteni pre Rocsin Ioan
care au fost atunce preot în Homorog cam 25 km. de la Micherechiu și iară au fost 2 preoţi
la anul 1847 au reposat Bordașiu Teodor atunce au rămas numai Rocsin Ioan la anul 1850
au ales săteni al doilea preot pre Alesandru Rocsin fiul preotului Ioan Rocsin și iară au fost 2
preoţi la anul 1858 au răposat preotul bătrîn Ioan Rocsin și așe au rămăs fiul său singuru de
preot Alesandru Rocsin, acest Alesandru Rocsin cu comitetul parochial și cu săteni la olaltă
au nimicit o doilea parochie și de atuncie dela 1858 au fost numai onpreot în satu, la anul
1873 în colera cia mare care au fost aicie au răposat Alecsandru Rocsin și așe Parochie au fost
văcantă și ca administratoru au fost denumitu Nicolae Popoviciu preot la anul 1875 au fost
ales preotul Corneliu Porumb la anul 1878 au răposat Corneliu Porumb, administratoru au
fost Hoszu preotul din Cristor, Sarkadkeresztúr, la anul 1879 au fost ales sătianul Nicolae
Rocsin care au fost mai tîrziu Protopop fiul fostului preot Alesandru Rocsin la anul 1921 au
răposat preotul și Protopopul Nicolae Rocsin atunce au rămas părochie văduvă văcantă mai
mulţi ani Comuna nostra ăi situată lîngă hotarul Romaniei Preoţi din Românie nu niam ales.
Dela Buda Pesta venia chînd și chînd în vizită Canonică la noi Chenadie Bogoviciu
Protosincel Protopop, pruncii care ierau neascuși ăi boteza, făcia festanii, sfinţire de case la
omeni care doreau, făcia deslegarea pentru cei răposaţi în Dumineci și sărbători, Chîntă în
strană Teodor Sava care au fostu și Președintele Comitetului Parochial mai chîntau și doi
tînări numiţi de cantori Buta Teodor și Puiu Ioan la morţi merea Sava Teodor căși conducători chîte continăru Buta sau Puiu ca cantori, Sava Teodor chîntă și acuma la mormîntării
hora mortului așe de frumos toţi lacramă, au ales Preot pă tînărul Ioan Ola din Giula 1928
(Gyula) de naștere amui de 2 ani Protopop chîntă minunat forte frumos, cantori ăsu aleși
Teodor Buta și Ioan Puiu Sava Teodor conduce Corul în tote Duminicele și serbători.
Referitoru la ce maţi scrisu la epistola trimisă mie de Domnivostră cu datul 21 ianiuarie
1937 de la Budapest.
Preotul Ioan Ola este Romîn
Ioan Nistor primaniu Román
Notar Kertész István ungur jegyzõ
Purjay Ciril ungur învăţătoriu de statu
Szecsõdy Mihály ungur - „ - - „ Ercsayné Veselényi Irén ungur - „ Csauszné Antal Ida ungur
Olahné Chîmpián Aranka învăţiatore Confesionala
Kisné Görög Lucreczia învăţiătore Confesionala Roman
unguri nu știu Românește, da Români știu Ungurește.
Oláh Ioan preotul, școlile secundare liau urmat la Gyula și la Arad iară teolojia la Academia
Teologică cu patru ani și la Orade mare.
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CANTORATUL
cel mai vechiu cantor au fost
Bordașiu Gligă
Besereca nostra au avut Cantor din timpurile mai vechi, Spuniau bătrîni despre ceva cantor
cu numele Onotiu, care pînă la vîrsta de 80 de ani au cîntat la strană, au chîntat că cantor
și cu Preotul Bordaș Simeon la 1800 cu Vasilie Rocsin cu Bordaș Teodor și cu Ioan Rocsin,
iară la anul 1862 au put muri că atuncie Preotul Alexandru Rocsin au învăţiat de cantor pă
Georgiu Cefan care au și fost Cantor lungă vreme, iara la anul 1920 au răposat, amu avem
doi Cantori pre Teodor Buta și Ioan Puiu.

DESPRE ȘCOLA
La anul 1815 au ezistat scolă la noi în Comuna, cel dintaiu invaţiatoriu au fost ales Petru
Meruţiu mai tîrziu au fost ales de Preot la Crîstor și așie au părăsit postul de învăţiatoriu și
sau mutatu la Crîstor de preot acest fost învăţiatoriu la noi mai tîrziu Preot în Crîstor au avut
o fată Saveta care miie după tata mau fost maică bătrînă că sau măritat după tata tati meu cu
numele Pătcașiu Mihaiu, numit Mihaiu lui Todor, pentru că tatalui au fost Patcașiu Todor,
tată bătrîn al tati meu care am scris Cronica Satului acesta.
Al doilea învăţiatoriu au fost Iosiv Rocsin chiţiva ani mai tîrziu la ales de Preot Tămășdani
și așe sau dus deaice postul de învăţiatoriu au rămăs vacanta chîţiva ani la 1855-1857 au fost
ales învăţiatoriu Vasile Rocsin acesta mau fost și miie învăţiatoriu dela anul 1874 pînă la anul
1880 mai mult nam umblat nici aicie dar nici la alta școlă, undeva, acest învăţiatoriu au fost
frate cu preotul Alexandru Rocsin au fost fii preotului Ioan Rocsin care au raposat la anul
1858 au raposat la anul 1890 tot atuncie au ales dupa ce au raposat bătrînul învăţiatoriu
altul cu numele Popoviciu Ioan acest Popoviciu au părăsit postul de învăţiatoriu au mărs în
teolojie la Arad și au învăţiat Preoţiie lui Popoviciu iau urmat învăţiatoriu Ioan Liţiu 1893
la 1897 au fost învăţiatoriu Atanasiu Baic după Baic au fost învăţiatoriţia o domnișioară cu
numele Ioanoviciu lui Ioanoviciu iau urmat învăţiatoriu Georgiu Gîrdan care au funcţionat
cam pînă 1918, pînă cam la anul 1912 au fost unu învăţiatoriu iară după acie au fost doi
învăţiatori Georgiu Gîrdan și Chîmpan Teodor acest Chîmpan au mărs din satul nostru,
în locul lui sau alesa Lerenţie Crăciun acest Lerenţie au rămăs pe chîmpul de luptă mort,
atuncie au funcţionat ca învăţiatoriu tot Gîrdan Georgiu singuru.

Despre construirea Beserecelor
Cia dintaiu Besereca se știie că au fost făcută din lemn și acoperită cu trestiie, și au fost
zidită tot unde ăi amu asta Beserecă. Besereca au fost zidită atuncii chînd sau așezat strămoși noștri aicie cam la anul 1750 sau 1755 că fiind că atuncie și-au adus și predicator sau
preot din comuna Inand pă Bordașiu Ioan. Material au avut destul lemn și trestiie, aicie în
teritoriul hotarului satului pădure destulă de unde Domnul de pămînt Contele Eszterházy
liau dat voie și pentru zidirea caselor și poieţilor seși taie lemne, oparte mare a hotarului au
fost cu apa și cu trestie.
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Iubiţi cetitori care ăţi ceti sau aţi studia aceasta monografie sau Istorie a Satului acesta,
se știţi că strămoșii noștri sau locuitori cei dintaiu ai satului acesta atuncie chînd sau așezat
aicie la anul 1750-1755 șia adusu și Preot din Comuna Inand pre Bordașiu Teodor dară
contractul lau făcut la anul 1773 cu Preotul mai sus numit, că în contractul făcut zice sau
stă scris următoarele (iară noi chînd niam așezat pă locul acesta cu o voinţiă egală niam adus
predicator sau preot) cam 15 familii spuneau bătrîni că au fost la început chînd sau adus
preot și așe sevede că ei au scris că contractul lau făcut mai tîrziu la 1773 cu preotul sus numit.
Așie fiind că au avut preot sau zidit și besereca atuncie, cam la anul 1755
Besereca cia veche dă lemn au arsu la anul 1836 cum sau aprins nu se știie, numai au arsu
pînă în temelie. Săteni sau apucat seși zidească tot în acela loc alta besereca la anul 1838 au
zidit păreţi din ţiglă pînă undes ferestile șiau adus cîtva material de lemn, dar văzînd că nus
în stare seși potă face besereca.
Au rămăs negata cam 9 anu, zîciau bătrîni, că iarna chînduși omoreau porci cei grași cam
pă Crăciun dacă iera vînt atunce acolo întră pareţi besereci ăși pîrjoliau porci.
La anul 1847 săteni sau hotărît aparte dîn hotar sel deie în arenda, pă chîţi va ani pentru
bani, iară chîţi bani nu sor ajiunjie din arenda sei plătiască ei, din arunc făcut pe ei, și așie sau
întîmplat că la anul 1847 Iulie o parte din hotaru numit Kostyán Pascalău lau dat în arenda
pă 5 ani la o domna văduvă Frachberger Jánosné pentru 1200 de sgloţi. anul sau început la
1847 la sfîntul Georgie (sînjiorz) sau durat pînă la anul 1852 arenda o au plătit totă la 1847
adecă nainte pentru toţi ani, chîte iuguri de pămînt iau dat în arenda nu se știie, în Contract
stă scris următorele.
1 ször Tartozunk mi Méhkerék Községe és Elöljárói és lakosai a fentebb nevezet Kustyán
pusztai kaszálónkat mely is egy részrül 14 – Széltarcsa felöl 6 – összesen 20 határdombákat
jeleztetik és az ugynevezett Ördög árka által elkülönitetik, aciasta pămînt la folosit în 5 ani
cu vite și cu oi la acesta contract au fost dă lipsă învoire Domnului de pămînt domnul conte
Eszterházy.
Și așe săteni au dat zidirea beserecei casa zidească la on zidariu din Giula Zieger Antal
pentru suma 7670 de sgloţi așe că tot materialul dă teglă lemn fer iagă ţîrfă vari sindila tot
iel se odeie
Esemplariu din Contrachtul orijinal
Mi alább vit Méhkerék községe adjuk tudtára mindenkinek akiknek illik, hogy mi az Anya
Szentegyházunk felépitésére Gyulai kõmûves J cz Zeigor Antal urat megfogadván, az alább
írt feltételek melet 1 ször A mostani felrakot templom hiányába kõmíves ács Asztalos Lakatos üveges és napszámos munkákat az Uberschlaag értelme szerint a J ez mester ur tartozik
telyesíteni és az templomhoz megkivántató anyagokat megszerezni, a templomnak tornyát
kõbõl és fábul ugy mint annak proportioja kivánja elkészíteni, és a templomnak fábul való
tornyát zöldre megfesteni és a kereszt gombját pedig aranyozva.
2 szor Az oltárnak három ajtóját fenyõ fábul és illõ festékek tartozik elkészíteni.
3 szor. Az alább irt község ezen munka teljesítéséért J cz. Urnak a tett alku szerint 7670
azaz hétezerhatszázhetven forintokat fizetni és ugyan a szerződés kötéskor többször említett
mester urnak az alább irt község 2000 forintott Templom fai alhazáskor 1000 forintott jövõ
1848 év tavaszi munka foltozására 1000 for. a torony felrakása után 1000 forintott midõn
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pedig a templombelöli elkészítése alkalmával 1000 forintott és a templom kulcs adásakor
1700 forintott tartozunk fizetni.
4 szer. Minek utána a J Cz. mester ur a templomhoz szeg kivántató anyagokat a maga
kölcségén tartozik megszerezni, azon anyagok megszerzésére a kivánáshoz képest fát vagy
szalmát a tégla megégetésére szükséges erõtt adni, ugy szinte a homokot és téglát az építõ
helyre szálitani oda értvén azt, hogy azon téglák melyek a templomnál a régi Épitésbül fent
maradtak azokat az építõ urnak által adni köteles az helyiség szinte azokat is Templomhoz
elhordani köteles.
5 ször. A templomnak két ajtóját az J. cz uraság tölgyfából tartozik elkészíteni.
6 szor. A munka kezdetétül bevégeztéig a templomon munkálkodó és néven nevezendõ
mester emberek a helységbe ingyen szálást adni tartozik a község és az említett mester embereket minden két hétbe Gyulára szálítani és fuharral ellátni köteles.
7 szer. Hogy ha mi alább irtak a már töbször tisztelt kömüves mester Ziegler Antal urnak a
már érintett fogadás szerint tett sumat bizonyos idõre fizetni nem tudnánk annak engedelme
melett a hátralékról szóló törvényes kamatott mind adig míg lefizetni képesek nem leszünk
fizetni tartozunk.
8 szor. A mely kétfél egyik vagy másik a fentebb irt feltételeket meg nem tartana azon
esetben az 1832 fb. és 1840 XI törvény czikket értelme szerint meg fordítandó.
9 szer. A J mester ur a kérdéses templom felépitése után tetemes hibákrul tartozik jót álani
s így más után következendõ évekik és azt a maga kölségen helyre hozni.
Melynek nagyobb és alándó voltára nézve mint két részrül kit egyenlõ pontba nevünk
aláirásával ki adtunk azen kötelezõ Levelünket
Kelt Méhkeék August 1847 évben
Ziegler Joseff
építész
Fõbiró
Bálint János
m. biró
Mark Péter
esküt
Java János
Egyházi gondnok
Száva Togyer
Árgyilán János
Balint Togyer
Gurzo Mojsza
Cs Ruzse János lakosok
Radvány Albert mt.
jegyzõ által.
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Csobai Elena

Monografia comunei Micherechi
scrisă de Teodor Pătcașiu
Teodor Pătcașiu (1867-1942) a moștenit de la tatăl său, Mihály Pătcașiu (1845-1903),
18 iugăre de pămînt. Pe lîngă meseria lui principală de gospodar a fost agent de asigurare,
bibliotecar, controlor de carne și casierul Asociaţiei comunale de pășunat.1
În anul 1934, acest om, cu activităţi atît de diverse, a întocmit monografia comunei Micherechi, în care a utilizat atît unele documente originale, scrise în limba maghiară, pe care
le-a și tradus în limba română, în dialectul vorbit de consătenii lui, cît și informaţii adunate
de la oamenii din sat.
Documentele adunate pe baza cărora a întocmit monografia comunei Micherechi provin
din arhiva județeană și biblioteca comunală.2
În prefaţa acestei monografii, păstrată la arhivă, Teodor Pătcașiu explică motivele pentru
care a scris, și cum a reușit el, un om fără multă școală, să facă acest lucru, în felul următor:
„Chînd omul voește ca seș zideasca casă, mainainte trebue seși adune material dă lipsă, chînd
s-au adus de tote, atunce se cujetă ca cum șiar găsi un zidariu bun și înţelept care sei zidească
casa, dar omului âi treabă și bani și trebue se lucre pînă ceși gată casa de zidit. Tocmai așe și
eu, chîndu mam cujetat se scriu MONOGRAFIA, Istoria comunei Micherechiu cu mare trudă
mam strînsu materialul de lipsa și tradiţie și haru Domnului Dumnezeu că chît dela mine de
pinde am lucrat cum am putut și cum am știut, eu nam clase zimnaziale, sau civile, eu am clase
elementare am umblat la școală aice în comuna mea nătală.
Data din Micherechiu, la 1 Deţiemvrie 1934 .
Teodor Pătcasiu”3
După această prefaţă, autorul notează:
„Material am folosit:
Cronica. Istoria Nagy-Szalonta, Cronica Șercadului. Mai multe contracte de la 1768, 1777,
1799, 1805, o tabelă de la anul 1773, on contract cu preotul cel dîn tîiu la 1773, o statistică de
la 1850 scrisă în limba jermană și altele mai multe.”4
După anul 1934, Teodor Pătcașiu a încercat să caute un lector și un traducător, ca să-și
editeze monografia întocmită, fiindcă textul din graiul micherechean trebuia transcris în
limba literară cu ortografia corectă a limbii române. Dr. Bódis Gábor, Molnár Endre și Dr.
Bertalan István au încercat să-l ajute la traducerea, transcrierea și editarea acestei lucrări. Într-o
scrisoare datată 28 august 1939, Dr. Bertalan Isván îl anunţa că, alăturat, îi trimite înapoi
monografia comunei Micherechi și o parte a textului tradus în limba română, fiindcă în
momentul de faţă nu este om, care să se angajeze la o asemenea muncă voluntară, și îl informa
că nici editarea, tipărirea volumului fără surse materiale nu se poate rezolva.5
Manuscrisul monografiei împreună cu documentele adunate au rămas la Teodor Pătcaș.
După moartea lui, despre soarta manuscrisului ne dă informaţii Alexandru Hoţopan în
„Postfaţa” monografiei publicată în 2001, pe cont propriu, în doar 10 exemplare.6
Prin intermedierea făcută de Alexandru Hoţopan, redactorul responsabil de atunci al săptă-
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Prefaţa monografiei în Arhiva Judeţeană Bichiş
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Scrisoarea lui Bertalan István către Teodor Pătcaşiu
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Urbariu, 1783
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mînalului „Foaia Nostră”, în anul 1980, succesiunea
lui Teodor Pătcaș a fost cumpărată de Arhiva de Stat
al Judeţului Bichiș. La ora actuală aici se află o parte
din documentele adunate pentru întocmirea monografiei, cu excepţia monografiei. În această succesiune
există și prefaţa originală citată și cîteva scrisori din
corespondenţa autorului în legătură cu traducerea,
transcrierea și editarea acestei monografii. Această
succesiune poate fi cercetată de toţi cei interesaţi.
În numărul actual al Izvorului reproducem
mononografia lui Teodor Pătcașiu, în forma în care
se prezintă acum, după ce textul original a trecut
prin mai multe transcrieri, amintite în postfaţa lui
Alexandru Hoţopan.
„POSTFAŢĂ

Iată „legendara” monografie a comunei Micherechi definitivată de autorul ei, Teodor Pătcașiu
(1867-1942), în anul 1934.
Din păcate, lucrarea e incompletă. Explicaţia acestei defecţiuni se află în istoria – cu un
moment inexplicabil! – a monografiei. Pe scurt, dar pas cu pas:
1. Pe la mijlocul deceniului al 7-lea (secolul trecut) volumul original se găsea la Gheorghe
Martin, (profesor la Micherechi).
2. Eu, subsemnatul, curios să cunosc opera lui Pătcașiu, am împrumutat-o pe cîteva luni și
am studiat-o.
3. Cu aceeași dorinţă s-a prezentat la mine Mihai Cozma (profesor la catedra română din
Seghedin). I-am trimis-o.
4. Domnul profesor Cozma, bine inspirat, a copiat într-un caiet cu pătrăţele aproape întreaga
lucrare. Dar, după cum multora ne-a mărturisit și pe vremuri și mai tîrziu, înainte de a termina
(mai avea de copiat cca. 7-8 pagini) dînsul a împrumutat lucrarea cuiva, nu-și mai amintește
cui, și de atunci nici urmă de varianta originală a operei lui T. Pătcașiu. (Acesta este momentul
inexplicabil și mai mult ca penibil: Cineva, pur și simplu, a furat o lucrare nespus de preţioasă,
și nu se prezintă. Rușine!)
5. Cu cca. un deceniu mai tîrziu, pe baza manuscrisului D-lui Cozma, la redacţia Foii noastre,
secretara Flavica Berényi a dactilografiat monografia (cu foarte multe greșeli), în 4 exemplare,
din care 3 le-am legat și le-am distribuit unora... – după cerinţele de atunci, – dar acum nici
eu nu mai știu precis cui. Un exemplar l-am reţinut eu.
6. Mai tîrziu, pentru a corecta unele capitole de care aveam nevoie, am cerut un nou exemplar,
tras la xerox, de la D-l Cozma, pe care îl păstrez și acum, pe baza căruia am încercat, acum din
nou, să redau cît mai exact textul original al copiei copiate.
7. Astfel am ajuns să culeg la calculator lucrarea în cauză, pe care, pe cont propriu, am
multiplicat-o în 10 exemplare, dintre care unul îţi stă acum la dispoziţie, stimate „cetitoriule”.
Giula, 25 ianuarie 2001.
Alexandru Hoţopan”
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Drumul acestei monografii pînă să ajungă la tipografie a durat 76 de ani și iată acum a ajuns
în sfîrșit să fie tipărită, conform dorinţei autorului, și va putea fi citită de toţi cei înteresaţi
de istoria românilor din Micherechi.
Monografia este compusă din trei capitole: „Monografia comunei Micherechi; Despre
Școla; Despre construirea beserecelor.”
În primul capitol autorul se referă la numele comunei și la monografiile istorice pe care
le-a aflat. A început să scrie istoria propriu-zisă a satului și a împrejurimilor comunei Micherechi din evul mediu ajungînd cu descrierea pînă la anii 1930. Reconstituind trecutul
Teodor Pătcașiu face dese trimiteri la tradiţia orală.
Astfel, la pagina 12, nota: „Tradiţia zice că Moga Crăciun..”, la pagina 14, „iară tradiţia
zice mai departe...”, sau, la pagina, 16 „ziceau bătrînii că mai nainte, amus 83 de ani la anul
1860....” Tot în acea pagină mai notează: „tradiţia spune că 15 oameni au mărsu la Drișca
(Derecske) și au făcut tocmeala cu directorul domnului de pămînt. Sigur nu se știe că la anul
1755 au mărsu la Drișca, sau mai tîrziu cu 2 sau 3 ani, sau mai nainte cu 2 ani.”
Însă memoria oamenilor, la care face trimitere, este susţinută de datele urbariului din anul
1767-68 – pe care l-a avut în original și pe care îl citează – „ Eszterházi Pál au căpătat locul
numit Mehkerek, care amu nu de mult sau împoporat cu locuitori noi”. Povestea repopulării
comunei apare la fel și în tradiţia orală legată de Moga Crăciun, care coincide cu izvoarele
arhivistice.
În absenţa documentelor, cronologia evenimentelor în monografia lui Teodor Pătcașiu
nu poate să fie totdeauna exactă, așa cum scrie și autorul la pagina 16. Bineînţeles că nici
memoria sătenilor nu este tot timpul exactă în privinţa cronologiei. Ba chiar nici autorul nu
respectă întotdeauna cronologia evenimentelor, după cum reiese din textul de la pagina 38:
„Iubite cititorule mă rog de scuză că din Smintă n-am scrisu la rîndul anilor cum avu trebuii
căci ovut trebui se însemn ceva despre anul 1848.”
Continuînd șirul evenimentelor locale, pe baza memoriei consătenilor, autorul notează la
pagina 35: „Tradiţia spune că la anul 1816 o fost o iarnă foarte grea, în postul Crăciunului au
ninsu în trei zile și în trei nopţi au fost neaua cît cîșile.” Relatările sale trimit la oamenii din sat.
La pagina 36 scrie despre „on păcurariu Sucigan Mihaiu”, la pagina 40 despre Bordaș Todor
(„Spuneau oamenii cei bătrini cum a fost Bordaș Teodor numit domnu linjii”), la 46 despre Pipoșiu („Pipoșiu trăieste și amu in vrîstă dă 96 dă ani mau povestitu...” ). Nu lipsesc din monografie
nici eroii locului. Astfel, la pagina 39, înserează în monografie povestea haiducului Balog
Teodor, încercînd, la pagina 47, să justifice de ce a făcut acest lucru: „Nam vrut că generaţiunile viitore se nu știe că cine au fost Balog Teodor, cel mai vestit tălhariu pă vremurile acelea”.Tot la tradiţia orală apelează și cînd se referă în monografie, la biserică : „Spuniau bătrîni
despre ceva cantor – din timpurile mai vechi – cu numele Onuţiu, care pînă la vîrsta de 80 de
ani au cîntat la strană” sau: „au rămas negata – beserica – cam 9 ani ziceau bătrînii”. Toate
aceste informaţii orale folosite de Pătcașiu în redactarea monografiei corespund atestărilor
documentare.
Dintre documentele adunate și folosite de Teodor Pătcașiu, rămase în succesiunea lui
și cumpărate de Arhiva de Stat al Judeţului Bichiș, menţionăm contractul de arendă din
anul 1768, lista de darea iobăgească din 1773, urbariile anilor 1777, 1783, contractul legat
cu preotul din anul 1773, 1826 și conscrierea populaţiei din anul 1850. Documentul din
urmă, adică conscrierea populaţiei din 1850 este importantă fiindcă corectează datele sta-
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tistice inexacte, publicate de Oficiul Central de Statistică în anul 1993, în volumul Békés,
care cuprinde toate localităţile din judeţ. Conform documentului original, în Micherechi,
în anul 1850, au existat în total 1358 de persoane și nu 2507 cum apare în volumul oficial.
Valoarea acestei lucrări constă și în faptul că ea păstrează graiul micherechean, așa cum
era el vorbit de un român din Micherechi în anul 1934, un român cu școli elementare – cum
scrie în prefaţa monografiei Teodor Pătcașiu –, un om citit într-o măsură oarecare. În al doilea
rînd trebuie să subliniem importanţa memoriei consătenilor săi, acea „oral history” așternută
pe hîrtie de autor, care în multe cazuri explică, dă lămuriri, completează izvoarele istorice sau
chiar întregește informaţia legată de unele evenimente istorice. Teodor Pătcașiu a încercat să
includă în carte totul despre viaţa comunei sale, despre ceea ce aflase sau auzise el din bătrîni.
Acest tezaur, păstrat din generaţie în generaţie, reprezintă o valoare incontestabilă a comunităţi românești, care s-a menţinut în Micherechi aproape pînă în zilele noastre. Fiindcă
trebuie să recunoaștem că, după 1990, tradiţiile care au conservat identitatea românească a
comunităţii au început să fie uitate. Tocmai pentru aceea tipărirea monografiei – ce ar putea
să pară la o lectură puţin depășită ca limbaj – este importantă.
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