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Solidarităţi politico-naţionale  
la românii năsăudeni în timpul alegerilor parlamentare  

de la începutul secolului XX 
 
 

Ovidiu Emil Iudean 
 
 

Începutul secolului XX i-a găsit pe românii năsăudeni sub aceleaşi auspicii 
precum în anii ultimei jumătăţi ai veacului precedent: în luptă pentru drepturile lor 
economice, sociale, cultural-educaţionale.  

După 1851, principalele obiective ale năsăudenilor au vizat câştigarea unor 
drepturi precum înfiinţarea unui district autonom românesc care să înglobeze 
teritoriile fostului Regiment II de graniţă, redobândirea fostelor fonduri grănicereşti în 
vederea utilizării lor în scopuri educaţionale şi recâştigarea posesiunilor montane care 
au aparţinut grănicerilor. Cele mai multe dintre aceste au fost obţinute în perioada 
existenţei Districtului autonom românesc al Năsăudului (1861–1876)1, însă, odată cu 
desfiinţarea acestuia prin alipirea lui la comitatul Bistriţei – formându-se astfel o nouă 
unitate administrativ-teritorială, comitatul Bistriţa-Năsăud – demersurile politice ale 
năsăudenilor au căpătat o nouă direcţie, cea a luptei pentru păstrarea beneficiilor 
câştigate în perioada amintită, în condiţiile unei tot mai intense campanii de 
maghiarizare întreprinsă de autorităţile de la Budapesta de-al lungul ultimelor decenii 
ale secolului al XIX-lea şi la începutul secolului următor2. 

În acest context, românii năsăudeni au optat să se ralieze deciziilor liderilor mişcării 
naţionale a românilor ardeleni şi să adopte ca tactică politică pasivismul. În consecinţă, 
foştii grăniceri au refuzat să trimită în Parlamentul de la Budapesta pe vreunul dintre ai 
lor, acest fapt neînsemnând că, în alegerile dietale care s-au desfăşurat în cercul electoral 
al Năsăudului românii s-au abţinut de la a lua parte la acestea. Cu toate că lupta politică 
s-a dat între candidaţi de alte naţionalităţi, românii cu drept de vot – care constituiau 
majoritatea alegătorilor din acest cerc electoral – au fost adesea uşor de atras spre unul 
dintre candidaţii la mandatul de deputat prin diferite tactici electorale neconstituţionale şi 
promisiuni care, de cele mai multe ori, nu au fost respectate3.  

Pe fondul acestei situaţii din timpul campaniilor electorale şi a alegerilor dietale şi, 
totodată, pe cel al necesităţii tot mai vădite de a beneficia de un reprezentant politic 
căruia să i se adreseze în tot mai numeroasele probleme cu care se confruntau – fie 
individual, fie ca şi comunitate – năsăudenii au decis ca la alegerile din anul 1896 să 

                                                      
*  Realizarea acestei lucrări a fost sprijinită de un grant oferit de Autoritatea Naţională Pentru Cercetare 
Ştiinţifică, CNCS-UEFISCDI, proiect numărul PN-II-ID-PCE-2011-3-0040. 

1   Nestor Şimon, Vasile Naşcu - Viaţa şi faptele lui, Năsăud, Editura Librăriei “M. Onişor”, 1911, p. 159-181. 
2 Adrian Onofreiu, „Contribuţii documentare privind istoria comitatului Bistrţa-Năsăud 1876-1899”, în Arhiva 

Someşană, 5, 2006, p. 289-437.  
3 Gazeta Transilvaniei, nr. 90 /1884.  



OVIDIU EMIL IUDEAN, SOLIDARITĂȚI POLITICO-NAȚIONALE LA ROMÂNII NĂSĂUDENI... 

 37 

părăsească pasivitatea şi să numească un candidat român, descendent al foştilor 
grăniceri. În ciuda criticilor dure pe care presa naţionalistă („Gazeta Transilvaniei”, 
„Tribuna”) le-au adus năsăudenilor pentru opţiunea lor de a părăsi pasivitatea, aceştia 
au rămas consecvenţi şi au propus ca şi candidat pe fostul director al gimnaziului de la 
Năsăud şi al Fondurilor Grănicereşti, profesorul Ion Ciocan4.  

Opţiunile politice ale acestuia, acceptate de cea mai mare parte a intelectualităţii 
năsăudene, erau determinate în mare măsură de situaţia politică locală. În fruntea 
comitatului Bistriţa-Năsăud se aflase până cu puţin timp înainte de alegerile din 1896 
Dezsö Bánffy, cel care avea misiunea de a forma şi conduce noul guvern. Acesta se 
remarcase printr-o amplă activitate de maghiarizare îndreptată îndeosebi împotriva 
administrării fondurilor şcolare năsăudene de către români, militând pentru trecerea 
lor în administrarea statului. În perioada în care s-a aflat la conducerea gimnaziului 
năsăudean şi a Administraţiei Fondurilor, Ion Ciocan a înţeles necesitatea colaborării 
cu Bánffy, considerând că singura soluţie menită să stăvilească procesul de 
maghiarizare şi deposedare de drepturi a năsăudenilor o constituia acceptarea unui 
compromis, în care, în schimbul unor concesii făcute autorităţilor comitatense, 
românii din ţinutul Năsăudului să beneficieze în continuare de drepturile lor. 

Relaţia pe care Ion Ciocan o stabilise cu Bánffy i-a atras liderului năsăudean 
numeroase critici dure din partea presei naţionaliste româneşti. Cu toate acestea, la 
alegerile din 1896, colaborarea cu fostul comite-suprem de Bistriţa-Năsăud, i-a fost 
favorabilă lui Ion Ciocan. Acesta, alegând să candideze pe listele partidului liberal 
maghiar, aflat la guvernare, a obţinut sprijinul primului-ministru Bánffy, fapt care a 
înlesnit câştigarea mandatului de deputat. Ca urma, la alegeri Ion Ciocan nu a avut 
contracandidat, astfel încât, în conformitate cu prevederile legii electorale maghiare din 
1874, a fost ales prin aclamaţii. Aşadar, începând din 1896, năsăudenii au avut un 
reprezentant român în dieta maghiară.5 

Trecând cu succes printr-o noua campanie electorală în anul 1898, ca urmare a 
numirii sale în postul de profesor al Catedrei de limba şi literatura română a 
Universităţii din Budapesta – fapt care, potrivit legislaţie maghiare, necesita depunerea 
mandatului de deputat fără a-i exclude însă dreptul de a candida în vederea reobţinerii 
lui6 –, Ion Ciocan şi-a depus candidatura, pentru a treia oara de-a lungul carierei sale, la 
alegerile parlamentare din anul 1901. 

Situaţia politică din capitala maghiară se schimbase odată cu venirea la putere a lui 
Kálman Széll. Acest fapt avea să afecteze în mod negativ ascensiunea politică a lui Ion 
Ciocan. Liderul politic năsăudean era privit cu suspiciune de către noul prim-ministru 
datorită colaborării sale cu Deszö Bánffy, predecesorul şi adversar al lui Széll7. La 
această stare nefavorabilă fostului deputat năsăudean a contribuit şi presa maghiară 
fidelă lui Bánffy. „Tribuna” preia un articol apărut în „Magyar Szo”, ziarul „de casă” al 
fostului premier, în care activitatea lui Ciocan în folosul autorităţilor maghiare era 
amplu prezentată, insistându-se asupra aportului adus de liderul năsăudean la împlini-
                                                      
4 Arhivele Naţionale ale Statului, Direcţia judeţeană Bistriţa Năsăud (în continuare (DJANBN), colecţia 

personală Ion Ciocan, dosar nr. 212, f. 69.  
5 Gazeta Transilvaniei, nr. 237/1896.  
6 Telegraful român, nr. 95/1989.  
7 Mária Ormos, Béla Király (editori), Hungary:  government and politics, 1848-2000, New York, Columbia University 

Press, 2001, p. 124-125.  
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rea intereselor maghiare în ţinutul Năsăudului. Intenţia articolului din „Magyar Szo” era 
aceea de a-l determina pe primul-ministru Széll să-i acorde lui Ciocan sprijinul guver-
nului în vederea obţinerii unui nou mandat de deputat. Evident, articolul din „Tribuna”, 
intitulat „Bánffy şi Csokán János”, fructifică această ocazie pentru a aduce o critică aspră 
fruntaşului năsăudean. Redând o parte din articolul gazetei maghiare – care conţinea 
informaţii exagerate privind activitatea deputatului şi profesorului român – „Tribuna” 
subliniază aportul lui Ciocan la maghiarizarea gimnaziului năsăudean, la trecerea finanţe-
lor fondurilor grănicereşti în mâinile administraţiei maghiare, precum şi la educarea 
studenţilor români de la Universitatea din Budapesta în spiritul naţional maghiar8. 

În anul electoral 1901 gazetele româneşti au publicat o serie de articole în care era 
prezentată îngrijorarea liderilor mişcării naţionale faţă de activitatea politică desfăşurată 
de intelectualitatea românească din Năsăud. Pe lângă deja obişnuitele critici aduse 
deputatului guvernamental Ion Ciocan, în apropierea campaniei electorale şi a 
alegerilor, presa românească atrăgea atenţia asupra susţinerii acestuia şi a programului 
partidului liberal maghiar. Este înfierată „ţinuta politică oportunistă” a fruntaşilor 
năsăudeni, care, urmându-l pe Ciocan, au transformat Năsăudul dintr-un centru al 
românismului într-unul al decadenţei naţionale şi al maghiarizării.9  

Pe fondul disensiunilor politice dintre Széll şi Bánffy şi a acestei campanii de presă 
nefavorabile, Ion Ciocan urma să vină în faţa alegătorilor din cercul electoral al 
Năsăudului pentru a le solicita încrederea şi acordarea votului în vederea obţinerii unui 
nou mandat în parlamentul maghiar. Privit cu ochi acuzatori de mişcarea naţională 
românească, ca trădător al intereselor acesteia, şi neputându-se baza în mod sigur pe 
sprijinul guvernului, liderul năsăudean îi avea de partea lui doar pe colaboratorii săi fideli 
din sânul intelectualităţii, majoritar româneşti, năsăudene. 

La 15 septembrie are loc la Năsăud adunarea alegătorilor din acest cerc electoral. 
În cadrul acesteia, Ion Ciocan a susţinut o cuvântare în care şi-a prezentat activitatea 
parlamentară din ciclul 1896–1901 şi, totodată, a expus celor adunaţi programul său 
politic pentru un nou mandat de deputat, pentru care şi-a anunţat oficial candidatura10. 

În urma discursului liderului năsăudean şi a anunţării candidaturii sale, cei 
prezenţi au decis să acorde sprijinul lor exclusiv unui candidat originar din ţinut, 
cunoscător al chestiunilor interne, care nu putea fi altul decât fostul deputat Ion 
Ciocan, refuzând astfel susţinerea unui candidat străin: „Alegătorii din cercul electoral al 
Năsăudului întruniţi în adunarea electorală declară, că ei pentru ciclul dietal 1901–1906 vor adera 
şi vor vota numai pentru un atare candidat care este din ţinutul nostru şi care cunoaşte trebuinţele şi 
interesele populaţiei şi resping orice candidatură a unei persoane străine”11. 

Poziţia adoptată în adunarea de pe 15 septembrie venea ca urmare a unor zvonuri 
care circulat în comitatul Bistriţa-Năsăud privitoare la o posibilă candidatură a unui 
politician evreu din Budapesta12. 

Conducerea comitetului cercual al partidului liberal maghiar, reprezentat de 
preşedintele Paul Tanco, vicepreşedintele Iosif Luchi şi secreterul Nicolau Catarig, 
                                                      

8 Tribuna, nr. 68/1901.  
9 Tribuna poporului, nr. 19/1901.  

10 DJANBN, colecţia personală Ion Ciocan, dosar 135, f. 4-11.  
11 Ibidem.  
12 Iosif Uilăcan, „Ion Ciocan în alegerile parlamentare din cercul electoral năsăudean (sfârşitul secolului XIX – înce-

putul secolului XX)” în Anuarul profesorilor de istorie din România - filiala Bistriţa-Năsăud, nr. 1, 2006, Bistriţa, p. 10-11.  
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anunţa la 23 septembrie că un locuitor al Budapestei, pe nume Marcel Beck, a 
intervenit pe lângă autorităţile comitatului şi, după ce a avut întruniri cu mai mulţi 
funcţionari administrativi din comitat, a pus bazele unei noi facţiuni liberale locale. Se 
făcea astfel apel şi la sentimentele româneşti ale năsăudenilor. Prin urmare, datorită 
proclamării lui Beck ca şi candidat pentru alegerile de deputat din partea acestei noi 
facţiuni liberale, în cercul Năsăudului lupta electorală avea să se dea între doi candidaţi 
aderenţi ai programului Partidului Liberal Maghiar13. 

Conştient de susţinerea pe care Beck o avea din partea autorităţilor maghiare, Ion 
Ciocan, alături de intelectualii fideli lui, încep o amplă campanie electorală. În acest 
sens realizează un afiş electoral de mari dimensiuni – peste 1 metru lungime şi 0,5 
metri lăţime – prin care alegătorii erau informaţi de către „Comitetul liberal”, 
semnatarul afişului, că nici legea şi nici funcţionarii administrativi nu-i pot opri să-şi 
exercite dreptul de vot în favoarea lui Ion Ciocan. Scris în format trilingv – română, 
maghiară şi germană – afişul îndemna alegătorii să-l voteze pe fostul deputat al 
cercului „care ca om din ţinutul nostru ne cunoaşte referinţele noastre” şi, prin urmare, îi va 
putea reprezenta mai bine decât un necunoscut: „Nici legea, nici dregătoriile nu ne opresc, ca 
în 2 Octombrie a.c. întruniţi în un gând se ne prezentăm la urmă şi se realegem de deputat pe 
CIOCAN care ca om din ţinutul nostru ne cunoaşte referinţele noastre şi desigur şi în viitor ne va 
înainta interesele noastre mai bine decât oricare altul necunoscut”14. Sloganul din final al afişului 
era: „Nu-ţi da votul. Nu-ţi pune soarta în mâna străinului!”15.  

Alegerile de la Năsăud, din octombrie 1901, sunt prezentate pe larg într-unul din 
articolele „Gazetei Transilvaniei”. După ce este descris procesul electoral în sine, autorul 
articolului îşi concentrează atenţia pe eşecul candidatului guvernamental român şi pe 
urmările acestui fapt. Astfel, aflăm că Ion Ciocan a pierdut alegerile la o diferenţă 
relativ mică, de doar 60 de voturi în favoarea „jidanului Beck” – mai precis, diferenţa a 
fost de 63 de voturi. În continuare, gazeta braşoveană se întreabă retoric dacă opţiunea 
intelectualităţii „decadente” năsăudene de a adopta tactica activismului politic prin 
susţinerea unui candidat propriu, român, pentru funcţia de deputat în parlamentul 
maghiar a fost benefică, în condiţiile în care reprezentantul lor a fost învins. 
Năsăudenii se făceau vinovaţi de trădarea solidarităţii românilor ardeleni prin politica 
lor diferită de cea a mişcării naţionale. Acum, odată ce tactica lor activistă se soldase cu 
un eşec la alegeri, cu atât mai mult sunt apostrofaţi pentru depărtarea de pasivism şi 
rechemaţi să urmeze deciziile luate de conferinţele naţionale.16  

Nu greşea deloc „Gazeta Transilvaniei” în cele afirmate. Într-adevăr, la alegerile din 
octombrie 1901, Ciocan a fost lipsit de sprijinul guvernului, singurele elemente pe care 
s-a putut baza au fost intelectualii năsăudeni, care, aşa cum se precizează şi în articolul 
mai sus citat, nu l-au dezamăgit. În ciuda acestui fapt, Ion Ciocan a reuşit să strângă 
numai 328 de voturi, insuficiente pentru a-l depăşi pe candidatul Marczell Beck care a 
obţinut 391. Înfrângerea liderului năsăudean a fost uşor de prevăzut dacă avem în 
vedere prevederile legii electorale maghiare. În comitatul Bistriţa-Năsăud existau doua 
cercuri electorale: Bistriţa şi Năsăud. În anul 1901, în cercul electoral al Năsăudului 

                                                      
13 DJANBN, colecţia personală Ion Ciocan, dosar 212, f. 65.  
14 Ibidem, dosar 7, f. .3.  
15 Ibidem.  
16 Gazeta Transilvaniei, nr. 211/1901.  
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numărul alegătorilor era de 882, dintre aceştia 485 fiind români, 99 maghiari, 75 saşi, 
91 evrei şi 32 de alte etnii. În ciuda superiorităţii alegătorilor români, existau diferenţe 
mari în favoarea celorlalte etnii în ceea ce priveşte ponderea alegătorilor în raport cu 
populaţia respectivei etnii. Alegerile se făceau în funcţie de listele de alegători pregătite 
din timp de o comisie centrală. Cei care se regăseau pe acestea urmau ca în ziua votării 
să se deplaseze în unul dintre cele două centre, în funcţie de domiciliu. Prin urmare, 
procesul electoral putea fi uşor influenţat în favoarea celor care se bucurau de sprijinul 
guvernului17. 

Din bogata corespondenţă aflată în colecţia Ion Ciocan din cadrul Direcţiei 
Judeţene Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale, se poate creiona o schiţă care să relie-
feze îndeaproape cele întâmplate la alegeri. Despre intervenţiile şi presiunile pe care 
autorităţile administrative şi funcţionarii le-au făcut asupra persoanelor cu drept de vot 
din cercul electoral al Năsăudului au aflat şi apropiaţii lui Ciocan. Prin urmare, liderul 
năsăudean, punându-şi în mişcare întregul grup de susţinători, a început o amplă 
campanie de strângere de dovezi prin care să demonstreze că alegerile au fost fraudate 
de oamenii candidatului Marczell Beck. Aflat la Budapesta, unde îşi exercita atribuţiile 
ca profesor de limba şi literatura română la universitate, Ciocan coordonează întreaga 
acţiune ca un veritabil lider politic. Într-una dintre scrisorile adresate lui Paul Tanco, 
fostul deputat îşi exprimă mulţumirea faţă de reacţiile pozitive primite din mediile 
politice din Transilvania şi Ungaria. La Cluj, Dej şi Budapesta exista o stare de 
nemulţumire vizavi de modul în care candidatul Beck a câştigat alegerile în dauna lui 
Ciocan. Solidari cu liderul năsăudean sunt şi colegii săi, profesorii de la universitate. 

Susţinerea primită din cercurile amintite îi determină pe Ciocan şi intelectualii din 
jurul său să-şi continue acţiunea de contestare a alegerii lui Beck, în ciuda faptului că: 
„…asupra mea se fac zi de zi încercări să stau liniştit şi să uit cele întâmplate, căci toate se vor 
întocmi. Asta o fac cei vinovaţi”, însă fostul deputat este convins să continue: „La toate 
încercările am rezistat, rezist şi voi rezista”18.  

În continuare, îşi avertizează colaboratorii din ţinut că şi asupra lor vor urma să se 
facă astfel de presiuni: „Judecând după încercările ce se fac şi acu asupra mea, presupun, ba aud 
chiar că s-ar face încercări pentru a va momi şi pe voi. Eu însă nu cred că reuşesc nici faţă de voi”19.  

Scrisoarea fostului deputat năsăudean se încheie cu sfaturile pe care intelectualii 
năsăudeni fideli lui să le urmeze în vederea reuşite acţiunii lor: „Protestul contra alegerilor, 
cum ţi-am scris, se poate face numai pe bază de probe valabile. Până nu le am nu se poate lucra cu 
temei. Vă rog deci procuraţi tot ce puteţi şi grăbiţi a-mi trimite probele, căci nu-i mult timp!! La finea 
săptămânii viitoare am să viu acasă. Până atunci trebuie gătat totul aici ca să se poată isprăvi acolo 
prescrierea protestului şi a plenipotenţei”20. Totodată, nu uită să le mulţumească pentru 
susţinerea acordată.  

În una din scrisorile trimise ulterior atrăgea atenţia asupra legitimităţii şi necesităţii 
demersului lor în folosul românilor din ţinutul Năsăudului. Nu uita să amintească 
importanţa deosebită pe care o aveau acţiunile lor, a celor din comitat, mult mai bine 
informaţi despre cele petrecute la alegeri. În contextul unor reacţii potrivnice ale 

                                                      
17 Iosif Uilăcan, „Ion Ciocan în alegerile parlamentare…”, p. 17.  
18 DJANBN, colecţia personală Ion Ciocan, dosar 5, f.22-23.  
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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partidei lui Beck, Ciocan recomanda strângerea de declaraţii referitoare la presiunile 
făcute de cei care doreau să împiedice buna realizare a demersului lor şi încurajarea 
martorilor prin sublinierea legalităţii şi onestităţii mărturiilor date de aceştia21.  

Pe lângă faptul că îl informau în permanenţă despre cele întâmplate în comitatul 
Bistriţa-Năsăud – în speţă acţiunile oamenilor lui Beck, dintre care cel mai activ era 
protopretorele cercual Bodo Kálmán – partida fidelă lui Ciocan s-a implicat într-o 
amplă activitate de strângere de declaraţii ale alegătorilor asupra cărora s-au făcut 
presiuni pentru a nu vota în favoarea liderul năsăudean sau pentru a-i acorda votul lui 
Beck. Dintre intelectualii Năsăudului cei mai implicaţi în acest sens au fost: Nestor 
Şimon, Paul Tanco, Grigore Pletos, Ioan Gheţie. Aceştia au adunat o serie de 
declaraţii care probau acţiunile ilegale ale funcţionarilor administrativi cercuali 
împotriva persoanelor cu drept de vot din ţinut, fapt ce a dus la pierderea alegerilor de 
către Ciocan. Legea permitea atacarea validităţii alegerilor în termen de 30 de zile. Cei 
care puteau să facă acest lucru erau alegătorii care nu au participat la procesul electoral, 
numărul minim fiind de 10 contestatari. Aceştia trebuiau să dovedească că procesul 
electoral a fost viciat şi să aducă mărturii în acest sens.22 Astfel, din declaraţii strânse, 
aflăm că doi învăţători din Parva, după ce s-au făcut presiuni asupra lor din partea 
primarului Maftei Sălăgean în vederea acordării votului lor candidatului Beck sau, 
măcar, abţinerea de la acest drept, nu au cedat, însă au fost împiedicaţi să-şi exercite 
votul din cauză că în noaptea precedentă alegerilor li s-au furat caii cu care urmau să se 
deplaseze spre Năsăud. În Bistriţa-Bârgăului, mai mulţi alegători, deşi intenţionau să 
voteze cu Ion Ciocan, au fost „ademeniţi” de primarul din comună, Simion Buta, să 
voteze cu Marczell Beck în schimbul a 20 de coroane sau a promisiunii intervenţiei în 
favoarea unora dintre ei într-un proces cu locuitorii unei comune săseşti. În Prundul-
Bârgăului viceprimarul Ioan Moişan a plătit cu 20 de coroane pe George Albu şi pe 
Dănilă Bruj pentru a vota cu Marczell Beck. Pentru că primul dintre cei doi a votat cu 
Ion Ciocan, primarul comunei, Teofil Vlad, „m`a vătămat în tot chipul şi mi-a cerut banii 
înapoi”. Notarul din Josenii-Bârgăului, Borbely Miklos a plătit cu câte 2 coroane mai 
mulţi alegători pentru a vota cu Beck. O parte dintre aceştia au făcut-o, alţii au refuzat, 
votând cu Ciocan. Nu numai alegătorii români de pe Valea Bârgăului au fost supuşi 
presiunilor în preajma alegerilor, ci şi alegători de alte naţionalităţii: Sútö Székely 
István din Nimigea-Ungurească, în vârstă de 81 de ani, fost participant la Revoluţia de 
la 1848, în ciuda faptului că aflase de promisiunile electorale ale lui Beck „a făgăduit 
pentru biserica noastră reformată din Magyar Nemegye […] una mia de arginţi, pentru biserica cea 
românească şi cea jidovească câte 300 de florini” optează să voteze cu Ion Ciocan, însă, la 
aflarea intenţiilor sale, este scos de pe listele de alegători de către notarul Farkas; 
Bengfeld Herman, din Năsăud, auzind că regimul recomandă susţinerea lui Marczell 
Beck, l-a votat deoarece „eu ca om de gheşeft nu am vrut să-mi periclitez existenţa”. Presiuni 
au fost făcute şi asupra preoţilor, aşa cum este cazul parohului Grigore Fetti din 
comuna Suplai, dar şi asupra primarilor. Asupra lui Toader Pinte, primarul din aceeaşi 
localitate, au fost făcute presiuni din partea notarului Demetriu Man şi, în ciuda 
faptului că ar fi vrut să voteze cu Ion Ciocan, a cedat la „multele, asprele pedepse cu care am 
fost ameninţat”, votând cu Beck23. 

                                                      
21 Ibidem, f. 62-63. 
22 Iosif Uilăcan, „Ion Ciocan în alegerile parlamentare…”, p. 17.  
23 DJANBN, colecţia personală Ion Ciocan, dosar 2, f. 23, 49, 54, 79, 95, 98, 123, 126; dosar 4, f. 242, 243, 246, 247. 
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Contestaţia împotriva validităţii alegerii lui Marczell Beck a fost depusă de 
susţinătorii lui Ciocan, la data de 1 noiembrie 1901, spre a fi soluţionată de Curtea de 
Casaţie (Curia). La 10 ianuarie 1902 ea a fost respinsă, astfel încât mandatul lui 
Marczell Beck a fost validat. Noul deputat al cercului Năsăudului nu avea însă să 
ocupe pentru multă vreme această poziţie deoarece, în 1903, a intrat în incompati-
bilitate de funcţii şi a fost nevoit să-şi depună mandatul24. 

Primele două luni ale anului 1903 aveau să fie deosebit de agitate din punct de 
vedere politic în comitatul Bistriţa-Năsăud. O imagină exactă, din perspectiva celor 
întâmplate în această perioadă, ne-o oferă jurnalul ţinut de profesorul universitar Ion 
Ciocan. În 1902, deputatul cercului năsăudean, Marczell Beck, intrase in 
incompatibilitate. Ion Ciocan nu ne oferă detalii despre această situaţie din cauză că nu 
cunoştea împrejurările care au provocat-o. Cert este că, fără implicarea liderului 
năsăudean, deputatul Beck a fost nevoit să-şi depună mandatul şi să se prezinte în faţa 
juriului dietal pe data de 19 ianuarie. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, deputatul Beck 
renunţând la mandat. În aceste condiţii era necesară organizarea unei noi alegeri în 
Năsăud25. 

În această perioadă de sfârşit de ianuarie în mediile politice înalte din Budapesta 
s-a produs o schimbare de atitudine vizavi de candidatura lui Ion Ciocan pentru 
funcţia de deputat al cercului Năsăudului. Dacă la alegerile din octombrie 1901 liderul 
năsăudean fusese lipsit de sprijinul guvernului, în preajma celor programate pentru 
începutul lui februarie 1903 se profila o altă situaţie, favorabilă acestuia. Astfel, în 17 
ianuarie 1903, comitele de Bistriţa-Năsăud, Bethlen Pál, îi telegrafiază lui Ion Ciocan 
spre a-l invita să-l viziteze a doua zi, în Bistriţa. Pe 18 ianuarie, între comitele Bethlen 
şi Ion Ciocan are loc o întrevedere în urma căreia omul politic năsăudean află că, în 
urma abdicării lui Beck, cei din clubul liberal budapestan şi chiar primul ministru Széll 
ar dori ca acesta să-şi depună candidatura pentru mandatul de deputat. Un factor 
important pentru această schimbare l-a constituit şi susţinerea de care Ion Ciocan se 
bucura în cercul său. În plus, pentru  a-l convinge să accepte propunerea au fost rugaţi 
să intervină pe lângă Ciocan şi dr. Iosif Gall (membru al Casei Magnaţilor) şi deputatul 
guvernamental George Szerb, ambii apropiaţi ai acestuia26. 

Ion Ciocan dă răspuns afirmativ, cu precizarea că „primesc de mă vreau alegătorii, dar 
nu îmblu după deputăţie”. În continuare, comitele îl mai informează pe Ciocan că la 
Budapesta se dorea o „alegere unanimă”, despre aceasta fiind înştiinţat şi judele 
cercual Páp Lászlo care urma să se ocupe de cele necesare în vederea reuşitei electorale 
depline. Rezultatul întrevederii cu Bethlen Pál a fost comunicat pe 19 ianuarie lui Paul 
Tanco, unul dintre colaboratorii cei mai apropiaţi ai lui Ion Ciocan. Vestea susţinerii 
de care liderul năsăudean se bucura din partea clubului liberal şi a guvernului îi 
produce o satisfacţie profundă lui Tanco, care îl şi sfătuieşte să accepte. Precum lui 
Bethlen, Ciocan îi răspunde că primeşte doar dacă „mă candidează” clubul comitatens 
năsăudean şi că „nu umblu însă după deputăţie şi nu ţin nici programă stând tot pe cea veche”. 
Este interesant modul în care politicianul român optează să acţioneze în această 
campaniei electorală. Probabil dezamăgit de cele întâmplate în octombrie 1901 şi 

                                                      
24 Ibidem, dosar 181, f. 2.  
25 Ibidem. 
26 Ibidem, f.2 verso. 
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ambiţionat de solicitarea partidului de la putere de a-şi depune candidatura, Ion Ciocan 
preferă să abordeze această campanie de pe poziţii de forţă27. 

Şi-au exprimat susţinerea pentru Ciocan un număr mare de intelectuali năsăudeni, 
membrii ai clubului comitatens liberal. Într-adevăr, guvernanţii erau bine informaţi în 
legătură cu sprijinul de care se bucura Ciocan la Năsăud. Deoarece urma să plece la 
Budapesta pentru începutul prelegerilor universitare, fostul deputat şi-a însărcinat 
colaboratorii apropiaţi din ţinut să „facă paşii de lipsă”. Acţiunile acestora au fost 
criticate de presa românească, în special cele ale directorului gimnazial Ioan Gheţie28. 

În 21 ianuarie, Ion Ciocan porneşte spre Budapesta. În drumul său se întâlneşte 
cu o serie de funcţionari ai administraţie centrale din Bistriţa, Dej şi Gherla. Călătorind 
spre Cluj se întâlneşte cu Páp Lászlo (Vasile Pop), care îl informează că protopretorele 
cercual Bodo Kálmán, unul dintre principalii colaboratori ai lui Beck în campania din 
1901, se afla din 18 ianuarie în capitală. Ciocan ajunge la Budapesta pe 23 ianuarie, iar 
în seara aceleiaşi zile se afla în clubul liberal unde „toţi îmi gratulau cu bucurie”29. 

În ziua de 24 ianuarie a avut loc la Năsăud o conferinţă, la care au participat, 
conform „Gazetei Transilvaniei”, „30–40 inşi din generaţia mai bătrână şi câţi-va meseriaşi” 
în urma căreia „fu proclamat candidat I. Ciocan profesor de limba romană la universitatea din 
Budapesta”. Fostul deputat a preferat să aştepte mai întâi audienţa promisă la primul 
ministru Széll, înainte de a accepta30. 

În 28 ianuarie 1903 Ion Ciocan a obţinut întrevederea mult dorită cu primul 
ministru Széll, în cabinetul acestuia de la parlament. Discuţia dintre cei doi s-a 
concentrat pe diferendul de opinii de la alegerile precedente. După întrevederea cu 
Széll, Ciocan era convins că factorul principal care l-a determinat pe primul ministru 
să-i acorde sprijin în această campania a fost presiunea exercitată de membrii 
partidului liberal maghiar şi de opinia publică din comitat, ale cărei deziderate au fost 
aduse la cunoştinţa premierului de comitele Bethlen31. 

Alegerile din cercul electoral al Năsăudului s-au ţinut în data de 9 februarie 1901. 
Deşi se întorsese de la Budapesta de câteva zile, Ciocan a rămas consecvent intenţiilor 
exprimate în scrisorile pe care le-a trimis intelectualilor năsăudeni în perioada cât s-a 
aflat in capitală. Prin urmare, nu s-a folosit de fonduri băneşti pentru a „stimula” 
participarea la vot, în ciuda faptului că unii dintre colaboratorii săi i-au recomandat-o. 
Alegerile au fost câştigate, aşa cum a dorit primul ministru şi politicienii din jurul său, 
cu unanimitate. Nici nu i-a fost foarte greu lui Ciocan să obţină acest succes având în 
vedere că a fost – aşa cum fusese, de altfel, asigurat – singurul candidat. În urma 
alegerilor Ion Ciocan a obţinut un nou mandat ca reprezentant al năsăudenilor în 
Parlamentul de la Budapesta.32 

Prin prezentarea evenimentelor de natură politică desfăşurate în primii ani ai 
secolului XX în ţinutul Năsăudului, având ca personaj central pe deputatul Ion Ciocan, 
am dorit să subliniem aportul deosebit de însemnat pe care intelectualitatea 
românească din regiune – ca lideri şi formatori de opinie pentru românii năsăudeni în 

                                                      
27 Ibidem, f. 2-3. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem, f. 3. 
30 Gazeta Transilvaniei, nr. 21/1903. 
31 DJANBN, colecţia personală Ion Ciocan, dosar 181, f. 6-7. 
32 Tribuna poporului, nr. 18/1903.  
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ceea ce priveşte opţiunile electorale ale acestora – a avut-o în alegerea unui 
reprezentant, de aceeaşi naţionalitate, pentru mandatul de deputat în Parlamentul de 
Budapesta. Necesitatea trimiterii unui român originar din zona fostului Regiment II de 
graniţă, bun cunoscător al realităţilor şi problemelor din ţinut, care să reprezinte 
totodată „forul” spre care să se poată îndrepta cererile năsăudenilor în vederea 
soluţionării doleanţelor lor de natură personală, de grup sau ale comunităţilor, a 
reprezentat motivul acestei opţiuni politice de adoptare a activismului şi a colaborării 
cu autorităţile maghiare, în ciuda criticilor vehemente venite din partea presei 
româneşti ardelene şi a liderilor mişcării naţionale. Aşa cum demonstrează 
numeroasele „cereri de intervenţie” păstrate în colecţia personală Ion Ciocan din 
cadrul Direcţiei Judeţene Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale, deputatul năsăudean a 
răsplătit întrutotul încrederea alegătorilor săi. 

Nu este mai puţin important de remarcat întregul aparat electoral care se punea în 
mişcarea în timpul campaniilor ce precedau alegerile parlamentare. Partidele politice 
maghiare, şi în special cel liberal aflat la guvernare, dispuneau de numeroase pârghii în 
vederea atragerii la vot şi direcţionării opţiunilor electorale ale alegătorilor români spre 
candidaţii proprii, în ciuda deciziilor luate la conferinţele naţionale de la Sibiu. 
Pasivismul decretat de liderii mişcării naţionale se vedea astfel respectat într-o măsură 
mult sub aşteptările acestora. Nu trebuie să surprindă acest fapt având în vedere 
depărtarea geografică dintre centrul politic românesc de la Sibiu şi cercul electoral al 
Năsăudului, dar mai ales datorită lipsei unei tradiţii electorale consecvente a 
alegătorilor de naţionalitate română. Considerăm totuşi că elementul esenţial pentru o 
astfel de stare de fapt îl constituia mecanismul de corupţie electorală, atât de bine pus 
la punct de agenţii partidului guvernamental. Nici nu putea fi altfel, având în vedere că 
marea parte a mandatelor de deputat ale partidului liberal erau obţinute în comitatele 
în care naţionalităţile reprezentau majoritatea populaţiei. Consider că din cele 
prezentate pe parcursul studiului nostru, se pot lesne contura principalele direcţii de 
acţiune ale „corteşi”-lor (agenţilor electorali) proguvernamentali. Fie că vorbim de mita 
electorală acordată alegătorilor, de presiunile exercitate asupra celor care îndeplineau 
funcţii în cadrul aparatului administrativ sau asupra preoţilor – ambele categorii 
depinzând din punct de vedere financiar de stat -, de promisiunile electorale făcute în 
timpul campaniilor sau de abuzuri si violenţele cărora au căzut victime cei care nu 
împărtăşeau vederi proguvernamentale, efectele acestora duc spre o singură direcţie: 
guvernul îşi putea impune cu uşurinţă propriul candidat în cercurile cu un important 
număr de alegători nemaghiari. Cazul deputatului Ion Ciocan, care în ciuda experienţei 
politice în rândurile Partidului Liberal, a fost pus în situaţia de a pierde alegerile pe 
fondul disensiunilor din rândul partidului, este, în opinia noastră, un exemplu 
edificator pentru ideea enunţată anterior. 
 

 
 




