
1. Schiþã istoricã
În  evul mediu, în Bazinul Carpatic cele mai importante ocne de sare se gãseau în

Transilvania (la Turda, Dej, Sic, Cojocna, Ocna Sibiului) ºi în Maramureº (la Coºtiui ºi la
Rona). Ocne mai puþin importante se gãseau ºi lângã Ghiurghiu ºi Bistriþa, iar un puþ de apã
sãratã la Sóvár (Slovacia). 

Primele menþiuni scrise din evul mediu referitoare la exploatarea sãrii se gãsesc într-
o însemnare referitoare la anul 892. Conform acesteia, regele francilor i-a cerut hanului bul-
gar sã nu îngãduie vânzarea sãrii în Moravia. Aceastã sare provenea sau din Transilvania, sau
din Maramureº, aceste þinuturi fiind stãpânite de bulgari în acea vreme. Ungurii, deaseme-
nea, încã de la începutul stãpânirii lor în  Bazinul Carpatic, au extras sare: prima menþiune
în acest sens o conþine Legenda sfântului Gerard, care pomeneºte cã Ahtum a vãmuit sarea
regalã care era transportatã pe Mureº, eveniment petrecut în jurul anului 1000. În
Maramureº, exploatarea sãrii a început probabil abia în sec. al XIII-lea. Pânã în primele
decenii ale sec. al XIV-lea, majoritatea ocnelor erau în proprietatea regilor Ungariei, pe baza
faptului cã ei deþineau terenurile pe care se aflau aceste mine, însã dupã aceasta regii au
posedat toate ocnele în virtutea dreptului regalian.

În secolele XI-XIII sarea era pusã în vânzare sau de cãtre puterea regalã în depozitele
regale de sare, administrate în mare parte de cãtre musulmani ºi evrei, sau în colaborare cu
instituþii ecleziastice, cãrora regii le-au donat importante cantitãþi de sare sau chiar ocne. În
cel de-al doilea caz slujbaºii regali aveau dreptul sã cumpere la un preþ convenit atâta sare
câtã doreau, iar cantitatea rãmasã  se putea vinde liber. Despre cantitatea de sare primitã de
biserici ne putem face o imagine pe baza acordului de la Bereg din 1233 încheiat între rege
ºi bisericã, în care cele 29 instituþii religiose nominalizate primeau în total 143000 bucãþi de
sare - dar nu toate bisericile care primeau sare erau trecute în listã. În cele din urmã în sec.
al XIV-lea  exploatarea ºi desfacerea sãrii a ajuns sã fie organizatã  exclusiv de  cãtre puterea
centralã prin niºte  instituþii proprii, numite cãmãri de sare. Acestea au fost reorganizate în
1397, reformele aduse atunci rãmânând în esenþã în vigoare pânã la sfãrºitul evului mediu.
În anul amintit s-a hotãrât  interzicerea importului de sare în teritoriile aflate peste râul Sava,
s-au înfiinþat 14 noi cãmãri, s-a fixat preþul sãrii, precum ºi limitele jurisdicþiei cãmãrii din
Maramureº între râurile Tisa ºi Zagyva (în mare partea esticã a Slovaciei).

Pentru redresarea tezaurului aflat într-o situaþie foarte precarã în epoca
Jagellonienilor (1490-1526), mai precis pentru a spori veniturile, s-au elaborat câteva
proiecte de reformã financiarã ºi la începutul sec. al. XVI-lea, care au vizat ºi transformarea
organizaþiei cãmãrilor de sare. Planul din 1513-1514  viza închiderea ocnelor mai mici (în
Transilvania cele din Sic ºi Cojocna) ºi a mai multor cãmãri din þarã pentru a reduce cheltu-
ielile ºi se dorea ºi interzicerea plãþilor cu sare. Cel din 1521 a prescris unificarea mãrimii
bolovanilor de sare, fixarea preþului acestuia, interzicerea plãþii cu sare ºi închiderea tuturor
cãmãrilor, astfel comercializarea sãrii devenea liberã. Aceste planuri însã nu s-au realizat,
sau au fost puse în practicã numai pentru o foarte scurtã perioadã.

2. Tehnologia exploatãrii, transportul ºi vânzarea sãrii
Sarea se exploata în ocne având formã de  clopot: minerii, începând de la suprafaþã au
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sãpat un puþ perpendicular relativ îngust pânã ce au ajuns la masivul de sare, de unde au
început sã lãrgeascã treptat suprafaþa  de exploatare de o formã circularã alcãtuind o boltã,
care boltã era necesarã pentru a nu se prãbuºi ocna.  

Sarea a fost desprinsã prin forma unor blocuri mari bãtând niºte icuri în masiv cu aju-
torul unor ciocane, dupã care aceste blocuri au fost tãiate în ocnã în cuburi cu ajutorul unor
târnãcoape. Cuburile de sare în Transilvania erau tãiate în douã mãrimi: cubul mare se
numea sarea de cãruþã (sal currualis), pentru cã era transportat pe uscat cu cãruþe, iar sarea
micã se numea sarea de luntre (sal navalis), fiindcã era transportatã pe apã cu ajutorul lun-
trelor. Mãrimea bucãþilor de sare varia de la cãmarã la cãmarã, de exemplu sarea de cãruþã
avea o greutate de aproximativ 8,6 kg la Turda ºi 10,8 kg la Ocna Sibiului, iar cea navalã în
târgurile amintite 2,7 kg, respectiv 4,9 kg. În Maramureº în schimb se pare cã cuburile de sare
aveau o singurã greutate. Deaorece regulamentul din 1397 amintea numai un singur tip de
sare, se pare cã numai dupã acest an, într-o datã deocamdatã necunoscutã, au apãrut cele
douã tipuri de sare. Fãrâmãtura produsã cu ocazia tãierii sãrii, numitã sarea mãruntã (sal
miliatus) nu se punea în vânzare, deºi Sigismund de Luxemburg (1387-1437) dorea sã
schimbe aceastã cutumã dezavantajoasã tezaurului. În ocnã iluminatul era asigurat de cãtre
opaiþe cu seu sau lumânãri. Sarea era scoasã la suprafaþã cu ajutorul unei maºini numite
“gepel, kepel”, dupã expresia maghiarã cu înþelesul de maºinã, “gép”. Acest aparat era de fapt
un vârtej tras de 6-8 cai, compus dintr-o construcþie piramidalã de lemn, de care erau legaþi
printr-o funie lãsatã perpendicular în ocne niºte saci de piele, în care era pusã sarea tãiatã.
Tãietorii de sare coborau în ocne ºi ieºeau la suprafaþã  pe niºte scãri de lemn. Munca mineri-
lor era îngreunatã de cãtre apariþia apei de subsol dupã o anumitã adâncime, care varia de
la ocne la ocne. Apa de subsol era scoasã afarã din ocne tot cu ajutorul vârtejului.

O imagine despre felul cum arãta o ocnã medievalã ne putem  face pe baza unei
descrieri a ocnelor din Turda din 1528. La aceastã cãmarã douã ocne erau în funcþiune, aflate
la rãsãrit de oraº pe o colinã micã ºi aºezate una de alta la aproximativ 30 de paºi distanþã.
Fiecare dintre mine avea 3 puþuri, dispuse în triunghi, la o distanþã de un stânjen. Pe unul se
scoteau la suprafaþã blocurile de sare, sarea sfãrâmatã în timpul tãierii ºi apa. Prin celãlalt
coborau în ocne tãietorii de sare pe niºte scãri, iar cel de-al treilea era folosit pentru
coborârea unui cazan mare de aramã cu ajutorul unui vârtej manual, în care se fãcea foc pen-
tru purificarea aerului din ocnã de duhorile care emanau din roci. O a treia ocnã se afla la o
distanþã de o arbaletã de acestea, pãrãsitã anterior, care de atunci s-a umplut cu apã. Una
dintre ocne avea o adâncime de aproximativ 70 de stânjeni, cealaltã o adâncime de aproxi-
mativ 30 de stânjeni, iar sarea se afla la circa 15 stânjeni de suprafaþã.

Sarea scoasã la suprafaþã era aranjatã de cãtre miliariºti sau zilieri în grãmezi. La
Turda uneori grãmezile erau acoperite cu paie ºi împrejmuite cu gard, altãdatã aceste
metode de protecþie lipseau, sarea fiind lãsatã sub cerul liber, expusã la ploi. Astfel, de multe
ori sarea se strica ºi se topea, ceea ce provoca mari pagube cãmãrii. Pentru a evita pagubele
ºi ca sarea sã nu mai fie furatã s-a hotãrât sã se ridice magazii.

De la magazii sarea era transportatã pe uscat cu cãruþe, sau pe apã, cu luntre, prefe-
rându-se cea de-a doua modalitate pentru cã era mai puþin costisitoare. Sarea din
Transilvania era transportatã pe râurile Mureº ºi Someº, respectiv pe fluviile în care acestea
s-au vãrsat (Tisa ºi Dunãrea), iar cea din Maramureº pe Tisa. De exemplu, sarea din Turda
pânã la Mureº era transportatã de cãtre cãrãuºi locali, aceasta fiind o obligaþie a lor, ei
putând fi constrânºi la transport de cãtre slujbaºii cãmãraºilor. Pe Mureº sarea era dusã mai
departe cu luntre construite în Turda. Construcþia acestora trebuia planificatã din timp, fiind
nevoie de scânduri pregãtite cu un an înainte, altfel s-ar fi putut ajunge la situaþia neplãcutã
de a nu exista nici o luntre de transport, cum s-a întâmplat de exemplu în 1552. Erau mai
multe tipuri de luntre, mari ºi mijlocii, de acelaºi fel ºi formã ca plutele foarte mari, ºi bãrci
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mai mici, numite “koczy”, pe care luntraºii le foloseeau pentru transportul sãrii lor. Luntrea
cea mare de Turda de exemplu avea o lungime de circa 9,4 m ºi o lãþime de 4,7 m, pe care
încãpeau 20000-22000 sau chiar mai multe blocuri de sare mãruntã ºi 7000-9000 blocuri de
sare de cãruþã, adicã circa 60 de tone sare. În general, corãbiile porneau dupã Paºti, când
apele Mureºului începeau sã creascã, iar într-un an se pornea de douã ori. Înainte de plecare
drumul naval era eliberat de eventualele trunchiuri de copaci cãzute în fluviu. Drumul pânã
la Lipova cerea aproximativ 7 zile.

Sarea se vindea la cãmãrile unde se exploata acest minereu. În 1397 preþul a 100 de bucãþi
de sare era de 1 florin, la începutul sec. al. XVI-lea 3 florini (sarea de cãruþã). Sarea navalã nu
era comercializatã direct, ea servind la plata soldaþilor, preþul a 100 de drobi fiind calculat la 5
florini. Preþul acestui articol însã creºtea foarte mult cu distanþa la care era transportat, de exem-
plu în 1397 la graniþa de vest a Ungariei sarea costa de cinci ori mai mult, ca la ocne.

3. Administraþia
Exploatarea ºi comercializarea sãrii se realiza în cadrul cãmãrilor de sare (camera sali-

um), care au împânzit întregul regat. Excepþie au format scaunele secuieºti, unde sarea era
exploatatã liber de cãtre secui (pânã înãbuºirea în sânge a rãscoalei lor din 1562, când acest
privilegiu al lor era ºters ºi s-a format ºi acolo o cãmarã). Istoriografia a semnalat cãmãri într-
un numãr de 66 de localitãþi, majoritatea în aºezãri urbane (26% în oraºe libere regale, 64%
în târguri ºi numai 9% în sate), care se aflau în general pe lângã importante rute comerciale
sau la intersecþia acestora. În fruntea cãmãrilor stãtea un cãmãraº (camerarius, numit câteo-
datã comite sau vicecomite al cãmãrii sau vicecãmãraº), iar în fruntea tuturor cãmãrilor un
comite al cãmãrilor regale de sare (comes camerarum salium regalium). În general la
începutul sec. al XV-lea acesta era conducãtorul întregii cãmãri din regat, dar  în general
erau doi astfel de comiþi, dintre care unul rãspundea de cãmãrile din Transilvania ºi de cele
subordonate acestora, iar celãlalt de cele din Maramureº. Pânã la reforma financiarã a lui
Mathia Corvinul (1458-1490) comiþii cãmãrilor erau numiþi de cãtre rege, iar dupã reformã
de cãtre tezaurier. Cãmãraºii aveau ºi atribuþii judecãtoreºti pe teritoriul cãmãrii, dar dife-
rendele ivite între orãºeni ºi slujbaºii cãmãrii judecau juzii localitãþilor împreunã cu judecã-
torii aleºi ai tãietorilor. Aceºtia din urmã hotãrau singuri numai în chestiuni minore.

Exploatarea propriu-zisã a sãrii era efectuatã de cãtre tãietorii de sare (incisores sali-
um), care erau de douã feluri: localnici ºi strãini. Primii erau numiþi ºi “tãietori pe postav”, din
cauzã cã ei primeau 8 sau 9 coþi de postav pentru o hainã, în schimbul cãreia ei erau obligaþi
sã lucreze în ocne timp de un an în fiecare zi lucrãtoare, la care puteau fi constrînºi ºi cu
forþa. Tãietorii strãini erau scutiþi de aceastã obligaþie. Tãietorii de sare erau descriºi ca niºte
oameni îndãrãtnici, rãi ºi sãraci, care dupã ce au primit banii pe munca lor, imediat îi beau.
Ei aveau un conducãtor, numit jude, care îi reprezenta pe mineri, le rezolva toate treburile
publice care îi priveau, le transmitea ordinele conducerii ºi avea grijã de îndeplinirea acesto-
ra. Meºterul minei era conducãtorul lor profesional. Despre numãrul tãietorilor de sare
avem informaþii numai din mijlocul sec. al XVI-lea referitor la cei angajaþi la unele cãmãri
din Transilvania: atunci, la câte o cãmarã lucrau în general între 40 ºi 70 de tãietori, deci
numãrul lor total se poate estima la aproximativ 250 - 300 de persoane.

Minerii erau plãtiþi pe baza cantitãþii sãrii exploatate: în 1435, în Maramureº, pentru
tãierea a 100 bucãþi de sare ei primeau 8 denari, în 1491 în Ocna Sibiului 10 denari, în 1498
în Maramureº ºi în 1528 în Transilvania 20 denari (ca termen de comparaþie amintim cã la
începutul sec. al XVI-lea un zilier primea pe zi în general între 6 ºi 10 denari, un soldat
pedestraº primea pe o lunã 2 florini, unul cãlãreþ 3 florini). Minerii însã trebuiau sã taie pe
deasupra celor 100 de bucãþi de sare încã 18 drobi: 8 pentru ca comercianþii sã vinã la cãmarã
în profida vãmilor existente, iar 10 bucãþi pentru cã mulþi drobi s-au spart sau nu au avut
mãrimea corespunzãtoare, sau pentru cã erau ºi bucãþi de sare care conþineau ºi pãmînt, care
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nu se cumpãra. Pe de altã parte tãietorii de sare  însã mai primeau cu ocazia celor patru sãr-
bãtori mari (Crãciun, Paºti, Rusalii ºi ziua Tuturor Sfinþilor) ºi un butoi de vin, un bou ºi 100
de pâini, iar la unele cãmãri încã un butoi de vin la instalarea unui nou cãmãraº. La Turda,
de exmplu, pentru stimularea tãietorilor s-a obiºnuit sã dea ajutoare (subsidii) aproape în
fiecare duminicã sau zi de sãrbãtoare; ca ajutoare minerii au primit de fiecare datã vin, pe
lîngã care cîteodatã au mai primit ºi un bou sau niºte oi. 

Pe lângã mineri la exploatare lucrau ºi alte categorii de muncitori. Dintre ei un grup
aparte îl alcãtuiau cei care lucrau la maºina de extragere, alcãtuit din slugi (famuli), care aju-
tau la scoaterea sãrii la suprafaþã, “rotari” (kerekiste) sau “miliariºti” (miliariste), care au
încãrcat sarea ºi apa în maºina de extragere, “kepeliste”, care îngrijeau ºi conduceau caii
folosiþi la maºina de extragere. Seul necesar luminãrii în ocne era împãrþit minerilor de cãtre
distribuitorul seului. Fierarii reparau ºi câteodatã confecþionau uneltele necesare la tãierea
sãrii. Sarea transportatã pe apã era încredinþatã navigatorilor numiþi “celeriste” (celleriste),
numãrul cãrora ajungea pânã la 80-100 de persoane. Conducãtorii lor erau decanii, cu care
tratau cãmãraºii când doreau sã trimitã sarea cu nave.

Personalul administrativ de la fiecare cãmarã era alcãtuit dintr-un ofiþer (officialis),
un contabil (rationista), ajutat de cãtre  un scrib (scriba), un “magulator”, care þinea evidenþa
sãrii tãiate (cuvântul “máglya” în limba maghiarã însemnând grãmadã, în care era pusã
sarea), un distribuitor de bani, care plãtea pe loc tãietorii, odatã ce blocurile de sare erau
aduse la suprafaþã ºi numãrate ºi un sigilator (sigillator), care punea pecetea pe actele eli-
berate. Pentru deservirea persoanelor amintite anterior la casa cãmãrii erau angajaþi ºi câte
un bucãtar, chelar ºi grãdinar.

4. Producþia de sare
Despre producþia de sare s-au pãstrat doar câteva registre, toate din secolele XV-XVI.

Din aceste socoteli ºtim cã în 1494 la cãmara din Maramureº au fost tãiate 526927 drobi de
sare, circa 5796 tone. În cãmãrile transilvãnene în 1515 au fost exploatate 2537916 de cuburi,
în anul financiar 1532-1533, fãrã producþia din Ocna Sibiului, 1430525 de cuburi. ªtiind cã la
Ocna Sibiului între august 1528 ºi iunie 1529 au fost tãiate 283855 bucãþi, în anul financiar
1534-1535 180943, producþia transilvãneanã în jurul anului 1530 se poate estima la circa 1,6-
1,7 milione de bucãþi de sare, adicã circa 11000 de tone.

În profida interdicþiilor se mai ºi importa sare în regat, ºi anume din Austria, Polonia
ºi litoralul adriatic în regiunile limotrofe. Sarea se exporta numai într-o direcþie, anume în
Peninsula Balcanicã, prin Bosnia ºi Serbia. Despre export avem date numai din începutul sec.
al XVI-lea: între august 1514 ºi martie 1516 la vama Smederovo, aflatã lângã Belgrad s-a
exportat o cantitate estimatã între 226 ºi 266 tone de sare.

5. Veniturile din sare
Veniturile din sare alcãtuiau, dupã taxe, a doua cea mai mare de sursã de venit a rega-

tului. În timpul lui Béla III. (1172-1196) vistieria regalã a încasat din sare anual 16000 de
mãrci de argint, în epoca lui Sigismund de Luxemburg aproximativ 100000 de florini, pe baza
unui raport datat între 1461 ºi 1463 între 80000 ºi 100000 de florini, a unui altui raport din
1475 80000 de florini. La începutul secolului al XVI-lea veniturile din sare au scãzut drastic:
în 1516 la suma de 25000, iar în 1519 la numai 14000 florini. Sub Béla III aceste venituri au
reprezentat circa 7% din bugetul total al trezoreriei, sub Mathia Corvinul (1458-1490) 13%.

La evaluarea veniturilor din sare însã trebuie luat în considerare cã importante can-
titãþi de sare erau vãrsate diferitelor persoane ºi instituþii, fãrã ca valoarea acestora sã aparã
în socoteli. Astfel nobilii primeau gratuit cantitatea de sare necesarã pentru nevoile caselor
lor, iar saºii transilvãneni precum ºi locuitorii târgurilor unde se exploata sare aveau privi-
legiul de a tãia anual gratis sare pe durata unei sãptãmâni. Pe lângã acestea, ostaºii care
serveau la paza hotarelor sudice ºi mulþi demnitari regali principali primeau o parte a sala-
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riului lor în sare, dar pe baza unor donaþii regale ºi o serie de persoane ºi instituþii eclezias-
tice aveau dreptul la anumite cantitãþi de sare. Valoarea totalã a tuturor acestor cantitãþi de
sare nu se ºtie, dar valoarea lor se ridica la sume importante: de exemplu soldaþii trebuiau sã
primeascã în anul 1504 sare în valoare de 20588  florini, iar pe baza unui alt plan bugetar
alcãtuit probabil în 1511, în valoare de 21484  florini, care echivalau cu 18, respectiv 15% din
salariul total al acestora. Cantitãþile de sare care erau folosite pentru asigurarea exploatãrii
ºi care erau date prin transfer erau de asemenea semnificative. Ca exemplu putem aminti
cazul cãmãrii din Maramureº din anul 1494, unde pentru funcþionarea cãmãrii era cheltuitã
44% din sarea livratã: 16% era datã angajaþilor cãmãrii (ca platã), 4% pentru transport, 24%
pentru întreþinerea cãmãrii ºi pentru procurarea diferitelor materiale necesare funcþionãrii
cãmãrii (fier, cearã, etc.), prin transfer s-a dat 18,5%, ºi numai 13% era vândutã pe credit,
iar abia restul de 19% a fost transportatã la camerele filiale.
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