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Abstract  
The	 beginnings	 of	 organized	 tourism	 in	 the	 Transylvanian	 Alps	 highlighted	 the	
importance	 of	 administrative	 organization	 for	 the	 development	 and	 even	 for	 the	
lasting	 of	 the	 new	 resorts	 and	 lodges	 established	 at	 the	 end	 of	 the	 19th	 Century.	
Măgura	 summer	 resort	 in	 the	Western	Carpathian	Mountains	was	 founded	 by	 the	
Hungarian	 Treasury	 following	 a	 pattern	 essentially	 aristocratic	 and	 ethnic.	 They	
provided	lands	to	the	Hungarian	elite,	predominantly	from	Cluj,	to	build	rest	houses	
with	closed	circuit.	This	beautiful	resort	 lacked	human	and	economic	 links	with	the	
surrounding	area,	having	a	minimum	opening	to	tourists.	 In	the	context	of	a	social	
and	 ethnic	 conflict	 fired	 at	 Beliş	 at	 the	 end	 of	 1918	 by	 foreign	 prisoners	 of	war,	
Măgura	resort	was	completely	destroyed.	Another	prewar	summer	colony,	placed	in	
the	 Sebeș	Mountains,	 named	Bistra,	 is	also	 no	more	 existing	 today.	The	 chalets	 of	
Bistra	 exclusively	 belonged	 to	 the	 forestry	 authorities	 and	 their	 closed	 circuit	
prevented	the	development	of	a	true	resort.	By	contrast,	the	Rest	Home	Păltiniş	(Hohe	
Rinne)	was	founded	by	the	Transylvanian	Carpathian	Association	SKV	(1894)	as	an	
intermediary	between	 the	wide	public	and	 the	mountain	world.	Păltiniș	resort	was	
always	 open	 to	all	nationalities	and	 religions,	having	a	management	dedicated	 to	
community	and	not	to	some	privileged.	Its	development	created	during	the	time	the	
beautiful	resort	that	we	know	today.	
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Măgura	este	o	denumire	românească	frecventă	în	Carpaţi,	atribuită	unor	culmi	

de	deal	sau	de	munte	segmentate	ca	atare	de	către	apele	curgătoare.	Mica	staţiune	
cu	acest	nume	care	la	începutul	secolului	XX	a	prilejuit	existenţa	unei	celebre	poşte	
locale	 se	 afla	 în	 Munţii	 Apuseni,	 la	 aproximativ	 25	 km	 sud	 de	 Huedin,	 în	 fostul	
district	Gilău	din	judeţul	Cluj.	

Evoluția	 în	 timp	 a	 acestei	 stațiuni	 a	 fost	 strâns	 legată	 de	 concepția	
administrative	 care	 i‐a	 stat	 la	 bază.	 O	 comparație	 a	 acesteia	 cu	 alte	 două	 stațiuni	
foarte	 frecventate	 din	 perioada	 antebelică,	 Bistra	 în	 Munții	 Sebeșului	 și	 respectiv	
Păltiniș	 (Hohe	 Rinne),	 în	 munții	 Cindrel,	 este	 deosebit	 de	 ilustrativă	 pentru	 rolul	
jucat	 de	 sistemul	 administrativ	 pentru	 înființarea	 și	 evoluția	 primelor	 stațiuni	
balneoclimaterice	din	Carpații	Ardealului.	

                                                            
*	 	Student,	Facultatea	de	Drept	a	Universității	Creștine	”Dimitrie	Cantemir”,	Cluj‐Napoca.	
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Măgura	 s‐a	 înfiinţat	 pe	un	 teren	 aparţinând	Trezoreriei	Maghiare,	 la	 1200	m.	
altitudine,	 în	 apropierea	 satului	 Măguri,	 în	 ultimul	 deceniu	 al	 sec.	 al	 XIX‐lea.	
Oficialităţile	maghiare	 din	 Budapesta	 au	 oferit	 atunci	 facilităţi	 financiare	 şi	 fiscale	
familiilor	 înstărite	 care	 puteau	 să	 cumpere	 parcele	 de	 teren	 şi	 să‐şi	 construiască	
acolo	case	de	vacanţă.	Groful	Bethlén	András,	ministrul	agriculturii	de	la	Budapesta,	
a	 avut	 o	 contribuţie	 importantă	 la	 aprobarea	 facilităţilor	 ce	 au	 permis	 apariţia	
acestui	 punct	 turistic	 al	 cărui	 nume	 oficial	 era	 “Staţiunea	 de	 odihnă	 a	 Trezoreriei	
Regale	Maghiare”.	

Într‐o	notiţă	datând	din	jurul	lui	1910	există	date	interesante	asupra	celor	care‐
şi	 petreceau	 vacanţele	 în	mica	 staţiune:	 “Colonia	de	vile	Măgura	este	vara	 locul	de	
adunare	al	societăţii	nobililor.	Vilele	de	aici	sunt	 locuinţele	de	vară	ale	contelui	Wass	
Albert,	 judecătorului	 Horváth	 Kálmán,	 văduvei	 dr.	 Farkas	 Géza,	 văduvei	 baronului	
Kemény	Géza,	Szilvássy	Béla,	d‐na	dr.	Óváry	Elemér,	contesa	Bethlen	Károlina,	dl.	prof.	
Kolosváry	Sándor	şi	prof.	Merza	Lajos.	În	luna	iulie	restaurantul	şi	cele	şase	camere	din	
casa	pădurarului	se	populează	una	după	alta	 şi	o	dezvoltare	 şi	mai	mare	ar	putea‐o	
aduce	o	circulaţie	regulată	a	maşinilor.	 În	plus,	dacă	s‐ar	construi	o	casă	a	turiştilor	
pentru	 excursioniştii	 aflaţi	 în	 trecere,	 colonia	 ar	 deveni	 în	 scurt	 timp	 un	 centru	 de	
turism.	Dacă	 cineva	 ar	 dori	 să	 clădească	 aici	 această	 casă	 ...	E.K.E.	 (Erdélyi	Karpat	
Egesulyet	‐	organizaţia	de	turism	maghiară	din	Ardeal,	n.n.)	îşi	oferă	toate	serviciile”.	1	

Au	 rămas	date	 foarte	 sumare	pentru	 a	 reface	 atmosfera	 din	mica	 staţiune	de	
vară	de	pe	valea	Someşului	Rece.	Puţinele	ilustrate	care	au	supravieţuit	timpului	au	
păstrat	doar	câteva	din	imaginile	ei,	arhivele	de	carte	funciară	aferente	s‐au	pierdut,	
la	fel	și	documentele	oficiale	legate	de	stațiune.	

Într‐o	 relatare	 a	 unei	 excursii	 prin	 Munţii	 Gilăului,	 datorată	 dr‐ului	 Ruzitska	
Béla	(1867‐1942),	am	găsit	o	frumoasă	descriere	a	Măgurei	înainte	de	Primul	Război	
Mondial:	

“Între	primele	clădiri	 se	află	cantonul	 silvic,	unde	un	etaj	 întreg	are	amenajate	
camere	de	oaspeţi	 şi	o	sufragerie	pentru	străini.	 În	oricare	parte	a	anului	vizitatorul	
poate	 să	 primească	 aici	 cazare	 şi	masă	 la	 un	 preţ	 avantajos.	 Din	 balconul	 acestei	
clădiri,	staţiunea	oferă	o	frumoasă	privelişte	

În	colonia	Măgura	un	număr	destul	de	mare	de	vile	s‐au	construit	în	semicerc,	în	
partea	superioară	a	Văii	Buii,	în	mijlocul	pădurii	de	brazi,	la	o	înălţime	de	aproximativ	
1340	m...	 Frumoasele	 vile	 ale	 coloniei	Măgura	 sunt	 aşezate	 în	 apropierea	 ultimelor	
case	din	comuna	de	munte	Măgura,	care	se	întinde	pe	o	lungime	de	aproape	10	km	...	

În	pădure	se	găsesc	peste	 tot	alei	 late	 şi	bine	 îngrijite,	astfel	de	drumuri	 legând	
vilele	 construite	destul	de	aproape	una	de	 cealaltă.	Multe	dintre	ele	 sunt	amenajate	
comod	şi	risipitor.	Colonia	are	fântână	bună,	loc	de	gimnastică,	teren	de	tenis,	timpul	
petrecându‐se	aici	în	general	într‐o	plăcută	coexistenţă	familială.	Excursioniştii	pot	şi	
ei	să	petreacă	aici	zile	 frumoase	pentru	că	regiunea	oferă	posibilităţi	variate	pentru	
excursii.	Din	punctul	cel	mai	înalt	al	coastei	din	spatele	coloniei	...	se	poate	vedea	spre	
vest,	 în	 Valea	 Răcătău,	 casa	 de	 pădure	 Dobruş,	 iar	 mai	 departe	 marea	 de	 munţi	
acoperită	de	pădurea	deasă,	 legând	munţii	Gilăului	de	cei	ai	Bihorului...	Aici	 suntem	
într‐adevăr	în	inima	munţilor...”.	2	

                                                            
1	 	Mircea	Dragoteanu,	Istoria	Poștelor	Locale	Transilvane,	Cluj‐Napoca,	Edit.	Alma	Mater,	2008,	p.243‐244	
2	 	Idem,	pp.	244‐245	
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Ne	 sunt	 cunoscute	 și	 numele	 altor	 familii	 care	 îşi	 petreceau	 cu	 regularitate	
verile	 în	 colonie,	 probabil	 în	 cabane	 ale	 cunoscuţilor.	 S‐au	 păstrat	 numele	 lui	
Madarász	 Gyula,	 funcţionar	 la	 Muzeul	 Naţional	 din	 Budapesta,	 şi	 al	 lui	 Horváth	
Károly,	un	notar	din	Odorheiul	Secuiesc	care	şi‐a	petrecut	concediul	aici	“în	fiecare	
an	între	1890	şi	1914”.	

Statutul	de	colonie	de	vară	cu	circuit	eminamente	privat	nu	a	 impietat	asupra	
evoluției	antebelice	a	Măgurei.	Înafara	vilelor	familiale,	care	au	constituit	specificul	
stațiunii,	 doar	 o	 clădire	 publică	 incluzând	 restaurantul	 și	 câteva	 camere	 ofereau	
facilități	pentru	excursioniști,	ceea	ce	a	împiedicat	atât	cunoașterea	stațiunii	de	către	
un	 public	 larg,	 cât	 și	 extensia	 acesteia	 prin	 apariția	 unor	 alte	 investiții	 publice	 în	
zonă.	 Drumurile	 de	 acces	 au	 rămas	 și	 ele	 fără	 suport	 în	 vederea	 modernizării	 și	
aceasta	în	pofida	statutului	de	stațiune	a	Trezoreriei	Maghiare.3	

Legăturile	Coloniei	Măgura	cu	 localitățile	din	 jur	au	fost	și	ele	 foarte	 firave.	 În	
1898	 satele	 Măguri,	 Răcătău	 şi	 Beliş	 formau	 o	 singură	 unitate	 administrativă,	 cu	
aproximativ	 1.200	 locuitori,	 în	 cea	 mai	 mare	 parte	 români,	 dar	 cu	 o	 puternică	
prezenţă	economică	maghiară	la	Beliş.	Faptul	că	proprietarii	de	vile	din	Măgura	erau	
în	 majoritate	 persoane	 înstărite	 din	 comunitatea	 maghiară	 nu	 a	 avut	 un	 impact	
sesizabil	asupra	evoluției	antebelice	a	stațiunii.	

Prin	prisma	legăturilor	stațiunii	cu	lumea	de	la	poalele	munților,	semnificative	
au	fost	și	evoluțiile	conexiunilor	ei	poștale.	Pentru	oaspeții	oricărei	stațiuni	montane	
la	 început	de	secol	XX	era	deosebit	de	 importantă	menținerea	 legăturilor	cu	cei	de	
acasă	și	de	aceea	administrația	noilor	puncte	turistice	a	avut	de	rezolvat	și	această	
deloc	ușoară	problemă.	Deşi	la	Călata	exista	un	oficiu	poştal	încă	din	1893,	din	punct	
de	vedere	poştal	satele	comunei	Beliș	au	aparţinut	multă	vreme	de	Gilău,	o	localitate	
cu	post	de	telegraf	şi	oficiu	poştal	aflată	la	30	km	depărtare,	către	Cluj.4	La	începutul	
secolului	 XX	 comunicarea	 poştală	 s‐a	 ameliorat	 în	 zonă	 prin	 înfiinţarea	 în	 1900	 a	
unui	oficiu	poştal	 în	colonia	Beliş	 (numită	atunci	 Jósikatelep),	 situat	 la	10	km	spre	
nord‐vest	 în	 raport	 cu	Măgura.	Neexistând	 un	 oficiu	 nici	 în	 satul	Măguri	 şi	 nici	 în	
staţiune,	corespondenţele	trebuiau	duse	într‐una	sau	alta	din	localităţile	din	jur	care	
beneficiau	 de	 o	 comunicare	 poştală	 regulată	 prin	 serviciul	 de	 stat.	 Direcţiunea	
poştelor	 din	 Budapesta	 a	 refuzat	 să	 înfiinţeze	 o	 agenţie	 sezonieră	 în	 staţiune	
datorită	drumurilor	 lungi	şi	dificile	care	 trebuiau	străbătute	şi	a	 faptului	previzibil	
că	 cheltuielile	 nu	 s‐ar	 fi	 putut	 acoperi	 din	 încasări.5	 Aceste	 dificultăţi	 şi	 statutul	
social	deosebit	al	rezidenţilor	din	colonia	de	vile	au	dus	în	1903	la	 încercarea	de	a	
oficializa	la	Măgura	un	serviciu	de	poştă	locală,	emiţându‐se	atunci	şi	primele	două	
sale	timbre	locale.6	

Demersurile	 poștale	 ale	 Măgurei	 nu	 au	 avut	 drept	 corespondent	 în	 plan	
administrativo‐turistic	 decât	 un	 demers	 firav	 de	 racordare	 la	 publicul	 iubitor	 de	

                                                            
3	 	Mircea	Dragoteanu,	Istoria	Poştelor	Locale	Transilvane,	Edit.	Risoprint,	Cluj‐Napoca,	1998,	p.181.	
4	 	Ludwig	Dengel,	Măgura:	A	Local	Post	in	Transylvania,	The	American	Philatelist,	May	1981	(republicat	
în	Romanian	Philatelic	Studies,	New	York,	nr.1/1982,	p.	5).	
5	 	Horvath	Karoly,	Botenmarke	der	köngl.	ung.	ärar.	Villenkolonie	”Magura”,	Tabularium,	15	Dec.	1921,	
Budapest,	p.	175.	
6	 	Luwig	 Dengel,	 Istoria	 oficiilor	 poștale	 particulare	 și	 mărcile	 lor,	 foste	 în	 circulație	 pe	 teritoriul	
României	de	astăzi,	Sibiu,	ed.	Autorului,	1947,	p.	24.	
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munți	 al	 epocii.7	 Asociația	 transilvăneană	 maghiară	 de	 turism	 E.K.E.	 avea	 mii	 de	
membri,	 iar	 în	 comunitatea	 universitară	 Clujeană,	 indiferent	 de	 etnie,	 erau	 mulți	
iubitori	de	drumeții	montane.	Pentru	aceștia,	Măgura	nu	a	însemnat	poarta	deschisă	
necesară	și	dorită	spre	lumea	Apusenilor,	ci	un	areal	quasi‐inaccesibil,	rezervat	unor	
elite.	În	acest	context,	evenimentele	de	la	sfârșitul	Primului	Război	Mondial	care	au	
răvășit	zona	aveau	să‐i	fie	fatale	micii	și	cochetei	stațiuni.	

La	începutul	lui	noiembrie	1918,	prăbușirea	ordinii	statale	a	Imperiului	Austro‐
Ungar	a	condus	la	eliberarea	prizonierilor	de	război	aflați	într‐un	lagăr	de	muncă	la	
Beliș.	 După	 ani	 de	 umilințe,	 exploatare	 și	 privațiuni	 îndurate	 în	 slujba	 unei	
întreprinderi	forestiere	a	unui	conte	(de	originea	armeană)	pe	nume	Ioan	Urmanczi,	
care	avea	și	un	adevărat	castel	la	Beliș,	foștii	prizonieri	nu	au	plecat	spre	casă	decât	
după	 jefuirea	și	 incendierea	unei	părți	a	acestuia.	Evenimentele	s‐au	succedat	apoi	
cu	 repeziciune.	 Fratele	 contelui,	 oficial	 la	 Budapesta,	 a	 obținut	 trimiterea	 unui	
detașament	de	represalii	și	 în	noaptea	de	8	spre	9	noiembrie	1918	 la	Beliș	au	 fost	
asasinați	 45	 locuitori,	 iar	 satul	 a	 fost	 incendiat.	 Ura	 moților	 față	 de	 grofii	 care	
aduseseră	moartea	la	Beliș	s‐a	descărcat	pe	imaginea	în	zonă	a	altor	grofi	–	vilele	de	
la	 Măgura.	 Toate	 acestea,	 cu	 excepția	 cabanei	 ce	 adăpostea	 restaurantul,	 au	 fost	
incendiate,	 iar	 ceea	 ce	 putea	 fi	 o	 splendidă	 stațiune	 în	 Apuseni	 a	 devenit	 cenușă.	
Caracterul	social	și	nu	etnic	al	răzbunării	moților	a	fost	demonstrat	de	conservarea	
singurei	vile	aflate	în	circuitul	public,	deși	aceasta	era	și	ea	a	unei	familii	maghiare.	
Concepția	administrativă	a	stațiunii,	de	club	elitist	și	nu	de	obiectiv	turistic	pentru	
marele	public	–	i‐a	adus	sfârșitul…8	

	
Un	alt	caz	 în	care	concepția	administrativă	a	fost	 în	timp	fatală	unei	stațiuni	a	

fost	 cel	 al	 Bistrei.	 În	 perioada	 antebelică,	 în	 Munții	 Sebeșului,	 stațiunea	 Bistra	
atrăgea	vara	mulți	turiști	din	Sebeș,	Sibiu	și	împrejurimi.	Compusă	din	două	”colonii”	
alcătuite	 din	 cabane	 de	 lemn	 –	 Colonia	 de	 Sus	 (lângă	 vârful	 Păltinei,	 pe	 teritoriul	
comunei	Jina	din	Mărginimea	Sibiului)	și	Colonia	de	Jos	(lângă	pârâul	Bistra,	afluent	
dinspre	 est	 al	 râului	 Sebeș),	 stațiunea	 a	 fost	 de	 la	 bun	 început	 dependentă	 de	
autoritățile	forestiere.9	

Cabanele	 celor	 două	 colonii	 aparțineau	 ocolului	 silvic	 de	 la	 Oașa,	 care	 a	
menținut	un	circuit	 închis	al	stațiunii	și	nu	au	favorizat	 în	nici	un	fel	extinderea	ei.	
Dorind	să	conecteze	Bistra	cu	publicul	 larg	din	Sebeș,	asociația	de	 turism	a	sașilor	
transilvăneni	 Siebenbürgischer	 Karpathenverein	 (S.K.V.)	 a	 stabilit	 în	 verile	 dintre	
1906‐1913	o	cursă	de	călători	între	Bistra	și	Sebeș.10	Pe	timpul	vacanțelor	de	vară,	
turiștii	 aveau	 astfel	 posibilitatea	 să	 viziteze	 stațiunea	 (situată	 la	 50	 km	 de	 Sebeș‐
Alba),	 dar	 spațiile	 publice	 de	 cazare	 de	 la	 Bistra	 erau	 total	 insuficiente	 pentru	

                                                            
7	 	Mircea	Dragoteanu,	The	Second	issue	of	the	Măgura	Hotel	Post,	The	Cinderella	Philatelist	Vol.40,	Nr.2,	
Apr.	2000,	London,	p.	76	
8	 	Mircea	Dragoteanu,	The	Măgura	Hotel	Post,	The	Cinderella	Philatelist	Vol.41,	Nr.4,	Oct.	2001,	London,	
p.	180.	
9	 Mircea	Dragoteanu,	 Istoria	Poștelor	Locale	Transilvane,	Cluj‐Napoca,	ed.	Alma	Mater,	2008,	pp.	217‐
218.	
10		László	Ettre:	Az	Erdélyi	Magánhotelposták	Tőrténete	a	XIX.	Század	Utolső	Éveiben	és	a	XX.	Század	Első	
Negyedében,	Budapest,	1985,	p.	121‐123.	
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circuitul	 public.	 Cabanele	 celor	 două	 Colonii	 erau	 închiriate	 de	 obicei	 de	 către	
autoritățile	forestiere	unor	familii	pe	parcursul	întregului	sezon	de	vară,	rămânând	
puține	 locuri	 pentru	 excursioniștii	 aflați	 în	 trecere	prin	 stațiune.	Alături	 de	Bistra,	
erau	 deschise	 pentru	 turişti	 şi	 celelalte	 case	 silvice	 ale	 Serviciului	 forestier	 din	
Sebeş,	anume	Oaşa,	Prigoana,	Teu,	Auşel	şi	Şugag,	oferind	multiple	posibilităţi	de	a		
se	 întreprinde	 excursii	 în	 zona.	 Sebeşul	 era	 un	 oraş	mic	 şi	 provincial,	 evident	mai	
puţin	dezvoltat	decât	Sibiul,	iar	Secţiunea	locală	a	S.K.V.	îşi	axa	activitatea	mai	mult	
pe	propaganda	turistică	şi	marcări	de	trasee,	decât	pe	construcţii	de	cabane	sau	case	
de	adăpost.	După	construcţia	cabanei	de	pe	Şurian	(1885),	multă	vreme	s‐au	 făcut	
planuri	 să	 se	 ridice	 şi	 la	 Bistra	 o	 cabană	 proprie,	 dar	 oferta	 deja	 existentă	 şi	
slăbiciunile	 financiare	 au	 amânat	 acest	 demers	 sine	 die	 (Anuarul	 SKV	 din	 1899	
menționează	 în	 acest	 sens:“Numeroasele	 case	 silvice,	 drumurile	 bine	 întreţinute	 de	
către	serviciul	forestier	în	zona	Secţiunii	Sebeş,	precum	şi	coloniile	de	vară	de	la	Bistra	
ale	statului	 frecventate	 în	 fiecare	an	de	către	mai	multe	 familii	 locale,	 fac	că	oricine	
doreşte	 să	 viziteze	 munţii	 înalţi	 din	 zona	 noastră	 aproape	 să	 nu	 aibă	 nevoie	 de	
intervenţia	Asociaţiei	Carpatine”.)11	

La	Bistra	a	avut	loc	și	un	început	de	creare	a	unei	localități	de	sine	stătătoare.	În	
Colonia	de	Sus	își	avea	sediul	un	”primar”	ales	de	oaspeții	coloniilor	în	fiecare	vară.	
Precum	 și	 un	 maestru	 de	 poștă,	 care	 era	 răspunzător	 de	 legăturile	 poștale	 și	
transportul	 de	 persoane	 cu	 diligența	 către	 Sebeș.12	 Faptul	 că	 ambele	 colonii	 erau	
locuite	numai	vara,	precum	și	 indiferența	autorităților	 forestiere	 tutelare	 în	raport	
cu	 proiectul	 de	 a	 se	 crea	 o	 stațiune	 de	 anvergură	 în	 zonă	 a	 împiedicat	 însă	
dezvoltările	în	acest	sens.	

Ferită	 de	 desfăşurarea	 ostilităţilor,	 Bistra	 a	 supravieţuit	 ambelor	 războaie	
mondiale.	Prin	anii	1990	oierii	bătrâni	din	Jina	îşi	mai	aminteau	cum	coborau	vara	
între	 cele	 două	 războaie	 spre	 Gura	 Bistrei	 cu	 cai	 sau	 atelaje	 de	 bivoli	 pentru	 a	
transporta	 sus	 în	 colonie	 oaspeţii	 (“domnii	 din	 Sebeş	 şi	 Sibiu”)	 şi	 bagajele	 lor.	 În	
august	1938	revista	de	turism	“România”	îi	enumera	între	vizitatorii	zonei	(numită	
interbelic	şi	Bistra‐Păltinei)	pe	avocatul	Ionel	Pop	din	Cluj,	cel	care	alături	de	Mihail	
Sadoveanu	a	făcut	nemuritoare	apropiata	Vale	a	Frumoasei,	sălbăticiunile	şi	oamenii	
ei...13	

După	informaţiile	pe	care	le‐am	obţinut	la	faţa	locului	în	vara	lui	1996,	clădirile	
celor	două	colonii	au	dăinuit	până	prin	anii	1960,	după	care	au	 fost	demolate.	Din	
Colonia	de	Sus	am	mai	găsit	numai	temeliile	roase	de	ani	ale	fostelor	cabane,	frumos	
aliniate,	acoperite	de	ierburi	şi	arbuşti...	Din	cabanele	Coloniei	de	Jos	nu	a	mai	rămas	
nimic.	 Închistarea	 administrativă	 în	 regimul	 de	 cabane	 ale	 ocolului	 silvic	 a	 dus	 la	
dispariție	unei	stațiuni	într‐o	zonă	cu	un	potențial	balneoclimateric	de	excepție.14	

                                                            
11		Jahrbuch	des	SKV,	Hermannstadt	/	Sibiu,	1899,	p.	9.	
12		Emanoil	 Munteanu,	 ”Bistra:	 A	 Local	 Post	 in	 Transylvania”,	 în	 The	 American	 Philatelist,	 Apr.1981,	
p.349.	
13		Mircea	Dragoteanu,	Istoria	Poștelor	Locale	Transilvane,	Cluj‐Napoca,	ed.	Alma	Mater,	2008,	p.238.	
14		Constantin	 Voiculescu,	 10	 trasee	 în	munții	 dintre	Olt	 și	 Jiu,	 Sibiu,	 editată	 de	 Revista	 Transilvania,	
1993,	p.21.	
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Jos,	lângă	Pârâul	Bistrei,	un	canton,	câteva	vile	noi	ale	autorităţilor	forestiere	şi	
un	magazin	de	unde	se	aprovizionează	muncitorii	din	zonă	mai	poartă	încă	celebrul	
nume	de	altădată	–	Colonia	Bistra.	

	
În	 antiteză	 cu	 involuția	 și	 dispariția	 stațiunilor	Măgura	 și	Bistra,	 o	 evaluare	 a	

statutului	administrativ	al	primei	stațiuni	de	altitudine	din	Carpați	–	Păltiniș	(Hohe	
Rinne)	 permite	 atât	 sublinierea	 succesului	 și	 dăinuirii	 acesteia,	 cât	 și	 evidențierea	
unor	 mari	 probleme	 pricinuite	 de	 elemente	 de	 ordin	 administrativ	 –	 contractual.	
Ideea	 înființării	unei	 stațiuni	montane	 în	preajma	Sibiului	 care	să	 fie	 larg	deschisă	
publicului	 și	 celor	 suferinzi	 a	 venit	 din	 comunitatea	 sașilor.	 Primul	 care	 a	 lansat	
public	aceasta	idee	a	fost	medicul	de	regiment	dr.	Julius	Pildner	von	Steinburg.	La	27	
martie	 1885,	 într‐o	 conferinţă	 ţinută	 la	 Sibiu	 sub	 auspiciile	 S.K.V.,	 dedicată	
”influenţei	 climatului	 de	 altitudine	 asupra	 sănătăţii”,	 colonelul	 Pildner	 (ulterior	
general‐medic	 în	 armata	 austro‐ungară)	 a	 pledat	 pentru	 înfiinţarea	 în	 Carpaţii	
Meridionali	 a	 unui	 “loc	 de	 cură”,	 unde	 atât	 persoanele	 suferinde,	 cât	 şi	 turiştii	
iubitori	de	munte	să‐şi	poată	căuta	liniştea	şi	sănătatea.15	

Ideea	 a	 găsit	 repede	 adepţi,	 dar,	 luarea	 în	 considerare	 a	 importanței	 alegerii	
locului	și	a	proiectului	administrativ	a	făcut	să	fie	necesari	mai	mulți	ani	de	căutări.	
Au	 fost	 luate	 în	 calcul	una	după	alta	 valea	Bâlea,	 zona	Surul,	 Preşba,	 Şanta,	Duşul,	
Bistra,	dar	toate	aceste	variante	au	trebuit	să	fie	respinse	din	variate	motive.	Într‐un	
sfârşit,	 în	 anul	 1890,	 şeful	 ocolului	 silvic	 din	 Sibiu,	 Gustav	 Conrad	 (unul	 dintre	
întemeietori	 şi	 membru	 al	 primului	 comitet	 de	 conducere	 al	 S.K.V.)	 a	 sugerat	
amplasarea	 “Sanatoriului”	 într‐o	 zonă	muntoasă	 împădurită	 ce	 aparţinea	 comunei	
Cristian	(Grossau),	mai	precis	într‐o	vâlcea	situată	sub	şaua	dintre	vârfurile	Păltiniş	
şi	Onceşti,	 în	apropierea	unui	 izvor	al	cărui	nume	dat	de	 locuitorii	Cristianului	era	
”Hohe	Rinne”.	

Proprietara	 vâlcelei	 de	 la	 Hohe	 Rinne	 era	 comuna	 Cristian,	 o	 veche	 aşezare	
săsească	 situată	 la	 5	 km	 de	 Sibiu	 (numită	 în	 germană	 Grossau,	 iar	 în	 maghiară	
Kereszténysziget),	 care	 deţinea	 în	 Munţii	 Cibinului	 mai	 multe	 sute	 de	 hectare	 de	
păduri	 şi	 fâneţe.	 Cristianul	 era	 pe	 atunci	 o	 localitate	 prosperă,	 cu	 2.900	 locuitori,	
amintită	 în	 ghidurile	 turistice	 pentru	 biserica	 fortificată	 şi	 împrejurimile	 pitoreşti.	
Înfiinţarea	unui	loc	de	cură	pe	pământurile	comunei	a	părut	conducătorilor	acesteia	
ca	un	fapt	profitabil,	iar	condiţiile	oferite	S.K.V.‐ului	au	fost	tentante.	Obştea	comunei	
punea	 gratuit	 la	 dispoziţie	 locul	 de	 amplasare	 şi	 materialul	 lemnos	 necesar,	 iar	
Asociaţia	Carpatină	trebuia	să	asigure	din	resurse	proprii	exclusiv	fondurile	pentru	
construcţie,	amenajare	şi	utilare.16	

Clădirile	 ridicate	 urmau	 să	 fie	 din	 punct	 de	 vedere	 juridic	 proprietatea	
Cristianului	 încă	de	 la	construcţie,	dar	rămâneau	 în	utilizarea	deplină	a	S.K.V.	 timp	
de	o	 jumătate	de	secol	de	 la	semnarea	contractului.	După	cei	50	de	ani,	drepturile	
S.K.V.	urmau	să	ia	sfârşit,	putând	să	fie	prelungite	numai	prin	licitaţie.	

Analizându‐se	 această	 ofertă	 şi	 ţinându‐se	 seama	 de	 înlesnirile	 ei	 pe	 termen	
lung	şi	de	pitorescul	deosebit	al	locului,	la	adunarea	Secţiunii	Sibiu	a	S.K.V.	din	7	iulie	

                                                            
15		Emanoil	Munteanu,	Istoria	Poștală	a	Sibiului,	Sibiu,	sub	redacția	rev.	Transilvania,	1980,	p.51.	
16		Mircea	Dragoteanu,	Istoria	Poștelor	Locale	Transilvane,	Cluj‐Napoca,	ed.	Alma	Mater,	2008,	pp.	32‐37.	
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1891	s‐a	hotărât	ca	terenul	oferit	lângă	izvorul	“Hohe	Rinne”,	în	suprafaţă	totală	de	
aproximativ	35	ha,	să	fie	ales	definitiv	ca	amplasament	pentru	staţiune.	17	

Contractul	 de	 arendare	 dintre	 Secţiunea	 Sibiu	 a	 S.K.V.	 şi	 comuna	 Cristian	
(Grossau)	 a	 fost	 semnat	 la	 21	 noiembrie	 1891.	 Deşi	 în	momentul	 semnării	 părea	
foarte	favorabilă	pentru	S.K.V.,	această	înţelegere	(care	stabilea	durata	de	arendare	
de	 la	 1	 ian.	 1892	 până	 la	 31	 dec.	 1941)	 a	 adus	 ulterior	 numeroase	 necazuri,	
împiedicând	timp	de	mulţi	ani	realizarea	unor	construcţii	şi	extinderi	necesare.	Dar,	
consecinţa	cea	mai	nefastă	a	contractului	s‐a	produs	în	1942,	după	cei	50	de	ani	de	la	
semnare,	 când	 licitaţia	 pentru	 utilizarea	 în	 continuare	 a	 ansamblului	 construit	 în	
1892‐1897	a	dus	la	încetarea	administrării	de	către	S.K.V.	a	Păltinişului,	primul	pas	
al	declinului	ce	a	urmat.	

Lucrările	au	început	în	primăvara	lui	1892,	an	în	care	s‐a	amenajat	locul	şi	s‐a	
adus	 materialul	 lemnos.	 Primele	 clădiri	 au	 constituit	 Casa	 de	 Cură	 Păltiniș,	 fiind	
inaugurate	la	10	iunie	1894.18	

Un	element	esențial	pentru	dăinuirea	și	dezvoltarea	stațiunii	Păltiniș	în	raport	
cu	 dispariția	 stațiunilor	 Măgura	 și	 Bistra	 a	 fost	 concepția	 administrativă	 și	
deschiderea	 stațiunii	 pentru	 public,	 indiferent	 de	 starea	 socială,	 naționalitate	 sau	
religie.	Dorința	de	a	nu	se	da	stațiunii	un	caracter	elitist	a	fost	marcată	încă	din	1895,	
când	 s‐a	 inaugurat	 o	 Casă	 a	 Turiștilor,	 unde	 excursioniștii	 aflați	 în	 trecere	 puteau	
găsi	adăpost.	Casa	de	Cură	găzduia	vara	oaspeți	din	Ardeal	și	din	străinătate,	veniți	
la	cură	balneară	pentru	câteva	săptămâni.	 În	1898	deschiderea	stațiunii	pentru	un	
public	divers	s‐a	accentuat	prin	inaugurarea	unui	Sanatoriu	Militar	și	a	unei	Case	a	
Medicilor.19	 S‐a	 evitat	 astfel	 greșeala	 făcută	 la	 Bistra	 prin	menținerea	 unui	 singur	
proprietar	de	spații	de	cazare	în	stațiune	și	împiedicarea	astfel	a	extinderii	ei.	

Caracterul	 de	 interes	 public	 al	 Păltinișului	 a	 fost	marcat	 de	medicii	 care	 vara	
ofereau	gratuit	asistența	medicală	la	Casa	de	Cură,	toți	fiind	voluntari	din	Sibiu	sau	
localitățile	din	jur.	

Faptul	 că	 asociația	 de	 turism	 S.K.V.	 nu	 a	 urmărit	 obiective	 materiale	 prin	
înființarea	 stațiunii,	 ci	 doar	 să	 deschidă	 o	 cale	 spre	 lumea	 munților	 pentru	 cei	
interesați	a	făcut	ca	sprijinul	acordat	de	autorități	Păltinișului	să	se	concretizeze	în	
modernizarea	căilor	de	acces,	în	dezvoltarea	rețelei	de	apă	potabilă	și	a	iluminatului	
public.	Universitatea	Saxonă	și	instituțiile	de	credit	din	Sibiu	au	oferit	și	ele	credite	
în	condiții	foarte	bune,	fapt	esențial	în	contextul	în	care	numai	cheltuielile	de	până	la	
inaugurarea	stațiunii	s‐au	ridicat	la	un	echivalent	de	aproape	100	kg	aur.	

Pentru	a	se	reduce	sau	îndepărta	ostilitatea	localnicilor	din	satele	de	sub	munte	
(care	 în	 mod	 curent	 îi	 priveau	 pe	 turiști	 ca	 pe	 niște	 intruși),	 S.K.V.	 a	 întreprins	
numeroase	 acțiuni,	 între	 care	 cele	 mai	 cunoscute	 erau	 serbările	 ”Darurile	
Domnului”.	Ținute	 în	 ajun	de	Crăciun,	 în	 fiecare	an	 într‐un	alt	 sat	din	zonă,	 aceste	
serbări	 aduceau	 daruri	 din	 partea	 S.K.V.	 pentru	 sute	 de	 copii	 săraci.	 Astfel	 de	
inițiative	 și‐au	 dovedit	 utilitatea	 în	 cel	 mai	 înalt	 grad	 în	 timpul	 Primului	 Război	

                                                            
17		Mircea	 Dragoteanu,	 Istoria	 Poștelor	 Locale	 Transilvane,	 Teză	 de	 doctorat	 în	 istorie,	 Universitatea	
Babeș‐Bolyai,	Facultatea	de	Istorie	și	Filosofie,	Cluj‐Napoca,	2011,	pp.	51‐55.	
18		Géza	von	Jakóts,	”Die	Botenpost	des	SKV”,	în	Donau‐Post,	Bratislava,	Mart.	1924,	p.	4.	
19		Victor‐Voicu	Vedea,	Păltiniș	și	împrejurimile,	Ed.	Nova,	Sibiu,	1995,	pp.	8‐10	
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Mondial.	Deși	a	 fost	atunci	 jefuită	de	două	ori,	stațiunea	a	supraviețuit,	niciuna	din	
clădiri	 nefiind	 incendiată	 sau	 avariată	 total,	 ceea	 ce	 a	 împiedicat	 Păltinișul	 să	
împărtășească	soarta	stațiunii	Măgura.20	

În	 pofida	 faptului	 că	 la	 negocieri	 participaseră	 din	 partea	 S.K.V.	 doi	 avocați	
sibieni	redutabili	ai	vremii,	Carl	Conradt	și	Albert	Arz	von	Straussenburg,	contractul	
cu	 Comuna	 Cristian	 a	 inclus	 și	 prevederi	 care	 ulterior	 aveau	 să	 aducă	 însemnate	
prejudicii.	 Necesitatea	 avizului	 de	 la	 comună	 pentru	 noi	 construcții	 a	 împiedicat	
până	după	Primul	Război	Mondial	o	extindere	reală	a	stațiunii,	mulți	ani	nereușindu‐
se	de	pildă	punerea	în	execuție	a	proiectului	unui	restaurant	de	circuit	public.	Faptul	
că	 vilele	 ridicate	 de	 S.K.V.	 erau	 în	 fapt	 proprietatea	 Cristianului	 a	 făcut	 ca	
modernizări	 ale	 infrastructurii	 acestora	 sau	 extinderi	 necesare	 să	 nu	 prezinte	
interes	pentru	asociația	de	turism.21	

Elementul	 cu	 impact	 maxim	 asupra	 destinului	 stațiunii	 l‐a	 constituit	
prevederea	contractului	potrivit	căreia	după	50	ani,	 concesionarea	 în	continuare	a	
vilelor	 se	putea	 face	numai	prin	 licitație,	 S.K.V.	 nemaiavând	drept	de	 administrare	
asupra	 lor.	 Termenul	 de	 50	 ani	 a	 intervenit	 la	 începutul	 celui	 de‐al	 Doilea	 Război	
Mondial,	iar	licitația	a	fost	pierdută	de	S.K.V.	Aflată	în	refugiu	la	Sibiu	după	Diktatul	
de	 la	Viena,	o	parte	a	Universității	din	Cluj	 (incluzând	 facultățile	de	medicină	și	de	
drept)	a	supralicitat	oferta	S.K.V.,	devenind	 in	1942	noul	administrator	al	Casei	de	
Cură	Păltiniș	și	al	clădirilor	aferente.22	Dispariția	unei	autorități	unitare	la	Păltiniș	a	
constituit	atunci	un	prim	pas	spre	intrarea	ulterioară	a	stațiunii	în	declin.23	

O	 altă	 greșeală	 administrativă	 în	 istoria	 Păltinișului	 a	 fost	 determinată	 de	
situația	 creată	 prin	 reforma	 agrară	 de	 la	 începutul	 anilor	 1920.	 Exproprierile	 de	
terenuri	de	la	comunele	Cristian,	Poplaca	și	Rășinari	au	fost	urmate	de	cedarea	unor	
loturi	 către	 persoane	 particulare,	 care	 și‐au	 construit	 pe	 ele	 vile	 private	 (cum	 se	
întâmplase	la	Măgura).	Necondiționându‐se	prin	nimic	acordarea	de	loturi	în	sensul	
construirii	de	cabane	cu	spații	publice	de	cazare,	singurul	rezultat	al	reformei	agrare	
a	fost	aducerea	în	stațiune	a	unor	privilegiați	fără	vreo	legătură	cu	turismul	de	masă	
pe	care	îl	promovaseră	întemeietorii	Păltinișului.	

Considerațiile	legate	de	cele	trei	stațiuni	montane	ardelene	în	vogă	la	începutul	
secolului	 XX	 arată	 importanța	 deosebită	 a	 concepției	 administrative	 și	 a	 statului	
legal	al	stațiunilor	pentru	dezvoltarea	lor	viitoare.	Greșeli	evidente	au	făcut	ca	astăzi	
din	 stațiunile	 Bistra	 și	Măgura	 să	 nu	mai	 rămână	 decât	 celebrele	 timbre	 de	 poștă	
locală	 pe	 care	 le‐au	 folosit.	 Caracterul	 public	 și	 dezinteresat	 al	 întemeierii	
Păltinișului	i‐au	acordat	acestuia	șansa	reală	a	unui	frumos	viitor,	în	timp	ce	erori	de	
ordin	contractual	sau	administrativ	au	marcat	negativ	inclusiv	dezvoltarea	în	timp	a	
acestei	stațiuni.	

                                                            
20		Mircea	 Dragoteanu,	 Der	 Ende	 der	 Post	Hohe	 Rinne	 (Păltiniș),	 Privatpost	 Zeitschrift	 AG	 Privatpost	
Merkur,	Nordrhein‐Westfalen,	Juni	1998,	p.8.	
21		Mircea	Dragoteanu,	A	fost	odată	Hohe	Rinne,	sau	cum	poate	un	jurnalist	să	se	implice	în	salvarea	unui	
obiectiv	de	patrimoniu,	Teză	de	licență	în	jurnalistică,	Universitatea	Babeș‐Bolyai,	Facultatea	de	Științe	
Politice	și	Administrație	Publică,	Cluj‐Napoca,	1997,	pp.	9‐11.	
22		Hans	 Heltmann,	 Helmuth	 Roth,	 Die	 Siebenbürgische	 Karpathenverein	 1880‐1945,	 Thaur	 bei	
Innsbruck,	1990,	p.	73‐74.	
23		Mircea	Dragoteanu,	Istoria	Poștelor	Locale	Transilvane,	Cluj‐Napoca,	Edit.	Alma	Mater,	2008,	pp.	175‐180.	



	

Fiat	Iustitia				No.	2/2013	 Mircea	DRAGOTEANU	90

Fig.	1	A,	B,	C	Vile	din	stațiunea	Măgura	în	perioada	antebelică	
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Fig.	2	Stațiunea	Păltiniș	(Hohe	Rinne)	la	1900	(ansamblul	de	clădiri	construite	în	
1892‐1897,	declarat	monument	istoric	în	1997) 

	
	
	
Fig.	3	Statiunea	Bistra	în	perioada	antebelică.	A:	Colonia	de	Sus;	B:	Colonia	de	Jos	
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