REUNIUNEA INV ĂŢATORILOR GRECO-CATOLICI
DIN ARHIDIACONATUL SATMARULUI

Instituit în februarie 1867, ca rezultat al repetatelor crize ce au
zguduit monarhia habsburgică, regimul dualist austro-ungar a reprezentat, în esenţă, un compromis al claselor conducătoare austriece şi
maghiare în scopul menţinerii hegemoniei politice asupra naţionalităţi
lor negermane şi nemaghiare din imperiu. Consecinţele acestei tranzacţii se vor dovedi a fi păgubitoare pentru românii din Ardeal.
Ameninţaţi în însăşi existenţa lor naţională, românii transilvăneni
vor desfăşura o luptă continuă şi constantă, pe toate planurile şi căile
posibile, cu participarea efectivă şi activă a tuturor claselor şi pături
lOr sociale pentru recunoaşterea lor ca naţiune aparte, liberă şi independentă.

In această luptă generală se încadrează organic şi lupta românilor
din comitatul Satu Mare pentru materializarea înălţătoarelor !idealuri
de dreptate socială şi neatârnare naţională. Biserica şi şcoala au constituit, în acest context, principalele bastioane de rezistenţă naţională, socotite pe bună dreptate, de către ziarul „Românul" din Arad, oficios al
Partidului Naţional din Transilvania, ca fiind „cele mai de preţ bunuri
ale naţiei" 1 •
Adeziunea exemplară a românilor sătmăreni la ideile şi programele mişcării naţionale din Transilvania a îmbrăcat forme multiple şi
variate. In măsura permisivităţii legilor în vigoare, una din căile opţio
nale ale românilor din această zonă a reprezentat-o emanciparea naţio
nală prin actul de cultură.
Incă din anul 1859 inimosul profesor şi protopop Petru· Bran (n.
la Tohat în 1821 n.n.) izbutise să pună bazele Societăţii de lectwră a
elevilor români din Satu Mare 2 şi să înfiinţeze o catedră de limba şi
literatura română în cadrul Gimnaziului regal catolic din Satu Ma~3 .
Românii din zona Tăşnadului s-au dovedit a fi deosebit de activi,
înscriindu-se ca exponenţi de bază ai mişcării de emancipare naţională
sălăjeană. Despărţământul XI al „Astrei" număra în această zonă şi cea
a Şimleului, potrivit unei situaţii întocmite în anul 1870, un număr de
17 membri ordinari 4 • Ulterior, în 1907, tăşnădenii se vor organiza într-un despărţământ de sine-stătător, avându-l ca director pe protopopul Demetriu Coroianu din Santău, iar ca secretar pe dr. Coriolan Steer,
1

„Românul" (Arad), I, nr. 1 din 1/14 ianuarie 1911.

Lupta românilor din judeţul Satu Mare pentru făurirea statului naţional
unitar român. Documente !848-1918. Ediţie de documente îngrijită de V. Ciu2

botă, B. Dulgău, D. Radosav ::;i S. Vasil-Marinescu,
tfouare Lupta românilor).

Bucureşti,

a Ibidem.
Ibidem, p. 16.
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avocat în Tăşnad 5 • ln anul 1910 despărţământul număra 7 me,mbri pe
19 membri ordinari6 . Amintim şi faptul, demn de relevat, că în
zilele de 1-2 mai 1872 a avut loc la Satu Mare o consfătuire, cu participarea lui Alexandru RQman şi Iosif Vulcan, prilej cu care au fost
purtate discuţiile finale asupra statutului de funcţionare a Societăţii
pentru fond de teatru român în Ardeal7 (şedinţa de deschidere avusese
loc la Deva în 1870 n.n.).
Pe linia aceloraşi preocupări privind promovarea limbii române şi
a culturii generale în învăţământul confesional se înscrie înfiinţarea
Reuniunii învăţătorilor greco-catolici de pe teritoriul arhidiaconatului
părţilor sătmărene îngremiate în dieceza greco-catolică orădană, urmând
exemplul confraţilor sălăjeni, care încă din toamna anului 1870 puseseră bazele Reuniunii lnvăţătorilor Români Sălăjeni (R.I.R.S.) 8 • Menţio
năm aici, cu titlu informativ, că Filiala judeţeană Satu Mare a Arhivelor Statului deţine un număr de 28 documente din fondul R.I~R.S. Tractul protopopesc al Eriului, deci o filială a reuniunii sălăjene, avându-l în frunte pe activul preot-protopop Grigore Pop din Unimăt. Fondul documentar este alcătuit, în cea mai mare parte, din convocatoare
ale adunărilor filiale, dar şi generale ale R.I.R.S. Astfel s-au putut re-'
constitui, în parte, datele şi locurile de desfăşurare ale unor adunări
generale anuale ale reuniunii sălăjene: 16 iulie 1894 - Unimăt, 29 iunie 1895 - Căţelu Român (azi Meseşenii de Sus), 29 august 1897 Popteleac, 11 iulie 1898 - Pericei, 22 iulie 1900 - Căuaş, 14 iulie 1901
- Acîş, 10 august 1902 - Bobota, 9 august 1903 - Şilimeghiu ,(azi
Ulmeni), 17 iulie 1904 - Supuru de Sus, 13 august 1905 - Asuaju de
Sus0 .
Cu prilejul conferinţei organizate la Seini în 30 mai 1881 arhidiaconul George Marchiş 10 propunea înfiinţarea unei reuniuni învăţăto
reşti, propunere însuşită de participanţi. Cu elaborarea proiectului de
statut a fost însărcinată o comisie, având ca preşedinte chiar pe autorul
propunerii. Fiind „o dorinţă generală şi veche a tuturor inteligenţilor
români din acest comitat", apelul de participare la conferinţa constitutivă se adresa tuturor acelora „cărora le zace la inimă cultivarea poporului " 11 • Momentul şi locul constituirii fuseseră abil alese, urmând a
avea loc între şedinţele adunării Societăţii pentru fond de teatru român din zilele de 7-8 august 1881 la Baia Mare 12 .
viaţă şi

5 Arh. Stat. Sibiu, fond Astra, dos. nr. 940/1907, f. 4-5; publicat în Lupta
românilor, doc. nr. 215. p. 329-331.
6 „Transilvania" (Sibiu), XLI, nr. IV, iulie-august 1910, p. 233.
7 N. Antonescu, în St. Com. Satu Mare, III, 1975, p. 114-115.
s Lupta românilor, p. 227; Elena Muscă, în ActaMP, XVIII, 1944, p. 505.
9 Arh. Stat. Satu Mare, fond Reuniunea lnvăţătorilor Români Sălăjeni. Tractul protopopesc al Eriului, 1894-1912, 28 unităţi arhivistice.
10 George Marchiş (1836-1884) născut în localitatea Tămaia din comitatul
Satu Mare, azi judeţul Maramureş. paroh local în Carei şi arhidiacon al părţilor
sătmărene. Colaborator al revistei .,Familia" şi redactor al revistei ,,Armonia" ce
apărea la Viena, profesor la Liceul din Beiuş. Decedat şi înhumat la Carei.
11 Arh. Stat. Satu Mare, fond
Reuniunea Jnvăţătorilor Greco-Catolici din
Arhidiaconatul Să.tmarului (în continuare Reuniunea învăţătorilor), act nr. 11/1881;
publicat în Lupta românilor, doc. nr. 112, p. 201-202.
12 ibidem.
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Scopul fundamental al reuniunii, potrivit statutului adoptat în ziua
<ie 8 august 1881, era promovarea şi dezvoltarea împrumutată a culturii învăţătorilor şi deşteptarea intersării comune pentru cauza învăţă
mântului, precum şi ajutorarea materială a membrilor ordinari în cazurile de lipsă, cât va permite starea materială. In cadrul adunărUor
erau interzise, din capul locului, orice fel de dezbateri religioase şi politice. Membri ordinari puteau deveni doar învăţătorii greco-catolici din
teritoriu, chiar şi după pensionare. Ca membru fondator, onorar sau
corespondent era acceptat orice cetăţean al statului ungar, fără deosebire de religie, naţionalitate sau rang social. Calitatea de membru fondator presupunea depunerea sumei de 10 fl.v.a. (valoare austriacă n.n.).
Membrii onorari şi corespondenţi erau aleşi de către adunările generale
.anuale „dintre amicii cauzei învăţământului", dar puteau deveni şi cetăţeni din ţări străine cu aprobarea prealabilă a GuverrtUlui ungar. Oficialii reuniunii numărau un preşedinte, doi vicepreşedinţi, doi secretari,
câte un bibliotecar, casier, controlor şi avocat. Activitatea curentă dintre adunările generale era coordonată de un comitet, ales pe o durată
de trei ani, cu reşedinţa la Carei, ce se întrunea lunar 13 . Primul preşedinte a fost ales in persoana arhidiaconului George Marchiş, funcţie
deţinută intre anii 1881-1884. Sigiliul reuniunii, aflat în păstrarea secretarului primar, avea legenda: Reuniunea înveţ. gr. c. de.în Arhidiaconatulu satumariului în diec. gr. c. Orădană. In emblemă este înfă~
ţişată zeiţa romană Minerva cu lance şi scut. Este zeiţa înţelepciunii,
dar şi a artelor şi războiului. In partea dreaptă jos a fost gravată o
bufniţă, ce simbolizează în heraldică, de asemenea, înţelepciunea. Sigiliul are o formă ovală şi dimensiunile 32X39 mm 14 •
Un moment organizatoric semnificativ n constituie înfiinţarea, cu
prilejul adunării generale ţinută la Pomi în 8 septembrie 1884, a patru
reuniuni filiale, după tractele protopopiale constitutive ale arhidiaconatului: Ardusat - Someş, Eriu - Carei - Satu Mare, Homorod .__
!Mădăraş şi Supur. Tot cu acest prilej adunarea generală a adoptat
„Regulamentul pentru ţinerea propunerilor de probă" 15 • Printre semtarii protocolului adunării îl găsim şi pe dr. Vasile Lucaciu, în calitate de secretar primar. Potrivit acestui regulament învăţătorii din
cercurile filiale erau obligaţi, pe rând, să prezinte verbal şi în scris, la
câte două obiecte, planuri metodice de predare a unor teme .sau slljbiecte, care apoi erau analizate de către participanţii la aşa-zisele conferinţe. Prelegerile abordau probleme de gt'amatică, istorie, geografie,
ştiinţele naturii ş.a., dar întâlnim şi dizertaţiuni de natură educativă ori
moral-cetăţenească de actualitate:
„Relele provenite din beutură"t&,
„Scăderile educaţiunii în familie" 17, „Care ar fi mijloacele prin care
13

Jdem, doc. nr. 114, p. 203-209.
Reuniunea învăţătorilor, act nr. 3/1883.
15 Lupta românilor, doc. nr. 122, p. 217-219.
1s Reuniunea învăţătorilor, act nr. 41/1904.
11 Idem, act nr. 20/1898.
18 Idem, act nr. 46/1905.
14
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s-ar putea convinge părinţii la aprecierea învăţătorilor şi a şcoalei ?" 18 •
„Care e cauza neglijării frecvenţei şcolare?"1 9 ş.a.
Cercur,le filiale ale reuniunii se întruneau de două ori pe an, res~
pectiv primăvara şi toamna. Investigaţiile efectuate în fondul documentar demonstrează, fără echivoc, faptul că filiala Supur s-a dovedit a fi
cea mai dinamică şi activă, având ca preşedinte pe protopopul Ludovic
Rezei. Cercul filial Carei - Eriu se afirmă după 1886, când e ales ca
preşedinte Gavril Lazăr de Purcăreţi, 20 protopopul districtului Carei,
din 1893 preşedinte al reuniunii 2 1.
Adunarea generală preconizată a avea loc la Vetiş, în data .de 10
august 1893, va fi amânată de judele cercual de Csenger din cauza epidemiei de holeră 2 2.
Potrivit protocolului adunării generale anuale a reuniunii, ţinută
la Sătmărel în 4 august 1898, sub preşedinţia dr. Felician Bran 23 , întâlnim următoarea structură
organizatorică, respectiv cercuri filiale:
Ardusat - Someş, preşedinte Alexiu Pop din Săsar; Carei - Eriu, preşedinte Lazăr Iernea din Ciumeşti;
Sătmar Mădăras, preşedinte
George Pereni din Satu Mare; Supur, preşedinte Ludovic Rezei2 4 •
La preşedinţia reuniunii s-au succedat, pe perioade de câte trei ani,
Coriolan Ardelean 25 , Romul Marchiş 26 , şi Alexa Pop2 7• Precizăm faptul
că din lipsa unor documente n-am putut reconstitui lista completă a
preşedinţilor reuniunii.
Ca un moment semnificativ pe calea propăşirii învăţământului săt.:.:.
mărean în general se înscrie şi deschiderea, într-un cadru festiv la . 4
19
7.>

Idem, act nr. 17/1896;
Gavril Lazăr de Purcăreşti (1839-1907) îşi are obârşia într·O veche familie de nobili români din Chioar. Născut în localitatea Pomi din comitalul Satu
Mare este absolvent al Seminarului unit din Oradea Mare şi profesor la Liceul
din Beiuş. în calitatea sa de membru al Comitetului Executiv al P.N.R. din Transilvania a fost anchetat în procesul intentat memorandiştilor. Este membru fon. dator al Băncii „Arina" din Sanislău în 1906. Decedat şi înhumat la Carei.
21 Reuniunea învăţătorilor, act nr. 11/1893.
22

Ibidem.

Dr. Felician Bran (1864-1939) născut în Satu Mare ca fiu al protopopului
Petru. Bran, a fost profesor de religie şi limba română la Liceul premGstratens di9
Oradea Mare, mai apoi vicar în Careii Mari. Este autor a mai multor lucrări de
teologie şi unul dintre cei mai buni cunoscători ai canoanelor orientale. Moare ca
preot în Dieceza Lugojului.
24 Reuniunea învăţătorilor, act nr. 21/1898.
25 Coriolan Ardelean, absolvent al Seminarului central din Budapesta, profesor la Liceul din Beiuş, arhidiacon al părţilor sătmărene şi canonic de Oradea
Mare. A fost membru în comitetul director al Despărţământului Sătmar.Ugocea
al „Astrei". Decedat în anul 1918.
~s Romul George Marchiş (1865-1925) este născut în lgcalitatea Homorodu
de Mijloc, comitatul Satu Mare. Studii la Carei, Oradea, Preşov, Sibiu şi Satu
Mare. Preot în Virtiş (comitatul Bihor), Tămaia, arhidiacon al părţilor sătmărene
şi vicar foraneu în 1923. A participat la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia, fiind ales în Marele Sfat Naţional Român. Decedat şi înhumat la Carei.
27 Alexa Pop (1858-1927) născut în Bozinta Mică, comitatul Satu Mare, studii la Baia Mare, Beiuş şi Satu Mare, paroh în Buşag şi Săsar, protopop în Sanislău, arhidiacon !)i asesor consistorial. Este iniţiatorul şi organizatorul marilor
acţiuni protestatare din comitatul Satu Mare împotriva anexării forţate a parohiilor unite româneşti la nou-înfiinţata Episcopia gr. cat. maghiară de Hajdudorog în anii 1912-1913. Decedat şi înhumat în Sanislău.
z:i
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octombrie 1910, a Casei Invăţătorilor din comitatul Sătmar 28 , din fondurile acesteia fiind ajutaţi învăţătorii nevoiaşi ori procurate materiale
didactice pentru şcolile paupere.
În cursul anului 1892 mai luase fiinţă în părţile sătmărene o reuniune învăţătorească, ea grupând învăţători greco-catolici din comitat
şi din districtul protopopia! Turţ, situat în comitatul învecinat Ugocea,
dar care din punct de vedere jurisdicţional se găsea sub autoritatea eclezicistic ă a Episcopiei unite de Gherla 29 • în lipsa materialului documentar am fost silit a reconstitui denumirea exactă după legenda sigiliului:
Dieceza greco-catolică a Gherlei. 1892. Sigiliul Reuniunei InvăţătoriLor
gr. cath. din comitatele Sătmar şi Ugocea 30 • Ar fi de semnalat, relativ
la această reuniune, iniţiativa preşedintelui Constantin Lucaciu31 , prezentată în a XIV-a adunare generală ordinară din 1911 de la Seini, de
a se lansa un apel în scopul convocării unei adunări generale a tuturor reuniunilor surori din Năsăud (Reuniunea învăţătorească gr. cat. mariană n.n.), Sălaj, Marmaţia şi Gherla în vederea uniformizării activită
ţii acestora şi a învăţământului primar în şcolile Diecezei Gherla32 • Se
relua în acest fel o mai veche iniţiativă a R.I.R.S. de realizare a unei.
alianţe a r0unilor învăţătoreşti, lucru izbutit pe moment în adunarea
~inută la Cluj în 17 aprilie 1904 3:i.
Puţ;nele şi firavele instituţii economice româneşti din zonă, cum
<ir fi băncile „Arin<l" din Sunislău, înfiinţată în anul 1906 cu un capital
social de 100000 coroane:u, sau „Vulturul·' din Tăşnad, înfiinţată în
1908 cu un capital social de 200000 coroane 1 \ deşi potrivit prospectelor
<lVeau menirea de a disponibiliza creditele necesare agriculturii, industriei şi comerţului, în subsidiar au finanţat şi acţiuni culturale ori au
încurajat manifestările înscrise pe linia preocupărilor de emancipare
naţionalii a românilor sătmăreni şi sălăjeni.
Aceluiaşi generos deziderat naţionc1l i se circumscrie şi activitatea
laborioasă desfăşurată de către Despărţământul XXXIV Sătmar-Ugocea
<.11 „Astrei", înfiinţat la Seini în februarie 1898 36 .
Un moment politic de apogeu, cu valenţe deosebite şi efecte bene:l'ice pentru evoluţia ulterioară a mişcării naţionale din zonă, l-a constituit întemeierea organiz::iţiei comitatense Satu Mare a Partidului Naţio~s Heuniunea învăţătorilor, act nr. 51/1910.
;,) Sicmatismulu veneratului cleru a nou înfiinţatei dieceze greco-catolice a
Gheriei pre nnulu de la Christos1t 1861, Gherla, 1867, p. 182-202.
3
~ Muzeul jud. Satu Mare, colecţia !nvăţământ confesional, nr.· 20169; publicat în Lupta românilor, doc. nr. 253, p. 370.
31 Constantin Lucaciu (1860-1920) este fratele dr. V. Lucaciu. Studii la Oradea şi Gherla, preot în Iojib si Craidorolţ, arhidiacon al părţilor sătmărene. A
făcut parte din delegaţia memorandistă la Viena în 1892, ales membru în Marele
Sfat Naţional Român în 1918, iar în 1919 deputat în Parlamentul României.
3
~ Lupta românilor, doc. nr. 244, p. 359-360.
33 Elena Muscă, art. cit., p. 506.
31
Arh. St. Satu Mare,
fond Tribunalul judeţean Satu Marc. Firme, dos.
57 /1906, f. 1-2; publicat în Lupla românilor, doc. nr. 210. p. 3'2:1-32·1.
as Idem, doc. nr. 22li, p. :J'll-·343.
3•; /d('m, p. 17.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

202

DUJOR DULGĂU

nal Român, la 31 august 1909, în prezenţa eminentului fruntaş politic
George Pop de Băseşti3 7 •
Dar, din păcate, pentru istoria românilor sătmăreni avea să urmeze
un capitol de un dramatism fără precedent, avându-şi geneza într-un
act samavolnic şi perfid al cercurilor conducătoare de la Budapesta, pecetluit prin bula papală „Christi fideles Graeci" de înfiinţare a Episcopiei greco-catolice maghiare de Hajdudorog în vara anului 1912. Un
număr de 46 parohii româneşti sătmărene (44 parohii din Dieceza Oradea-Mare şi două din Dieceza Gherla) 38 , după alte surse 48 parohiP 1',
au fost anexate forţat episcopiei nou-înfiinţate.
După „Lex Apponyi" din 1907, care a lovit necruţător fundamentele
învăţământului confesional românesc, bula papei Pius al X-lea, emanată sub presiunea guvernanţilor unguri, se înscrie ca o nouă tentativă
de accelerare a procesului de deznaţionalizare a românilor ardeleni prin
subminarea celei mai sfinte instiuţii autohtone, Biserica.
Documentele fondului se opresc la acest an, ultimul fiind datat 20
mai 1912 40 . Urmează probabil un recul al activităţii acestei reuniuni, ca
şi a celorlalte din jur. Pc'.ină la finele anului 1918 nu ne putem permite
decât o supoziţie în privinţa destinelor reuniunilor sătmărene. Cunoaş
tem că R.I.R.S. - Tractul protopopesc Eriu abia la 13 decembrie 191B
şi-a reluat activitatea prin adunarea organizată la Tăşnad, deci după o
pauză de patru ani şi jumătate, aşa cum rezultă din convocator 41 . Presupunem, prin analogie, că şi cele doufi reuniuni sătmărene au încetat
să mai activeze odată cu izbucnirea primului război mondial. Dar, în
ajunul furtunoaselor evenimente din toamna anului 1918, derulate cu
mare repeziciune, ele au fost reactivate, trimiţând câte un delegat oficial, mandatat cu credenţional, la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia, în persoana lui Ambrozie Nicoară 42 , învăţător în Carei, respectiv
Alexandru Nilvan4 3 , învăţător în Şomcuta Mare.
Pe durata 1914-1918 dezideratele acestor reuniuni au fost preluate de către Despărţămintele Sătmar, Tăşnad şi Seini (înfiinţat în
1912 n.n.) ale „Astrei", după cum se poate constata din tematica acelor
„prelegeri populare" cu care Asociaţia a penetrat în mediul rural.
Nu putem estima cu exactitate efectele şi rodul activităţii reuniunilor învăţătoreşti, desfăşurată în condiţii dificile şi cu mijloace rnnteriale
extrem de modeste, dar negreşit cu entuziasm şi dăruire. Un lucru
însăşi rămâne de necontestat: alături de „Astra", reuniunile au oferit
un cadru organizatoric, legal, în labirintul unei legislaţii opresive şi
rigide, propăşirii învăţământului românesc, a culturii absolut elementare,
îndeosebi în lumea satului, la cumpăna secolelor XIX-XX.
sălăjean
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37 Muzeul jud. Satu Mare.
colecţia Mişcarea naţională a românilor sătmă
reni, nr. 19508; publicat în Lupta românilor, doc. nr. 237, p. 350-352.
38 I. Georgescu, George Pop de Băseşti, Oradea, 1935, p. 253-265.
39 A mankacsi gorogkatolikus
puspokseg Zelkeszseeinek Oszeirasa (1806},
Nyiregyhaza, 1990, p. 74.
40 Reuniunea învăţătorilor, act nr. 57/1912.
41 „Românul" (Arad), VII, nr. 45 din 22 dec. 1984/4 ian. 1919.
42 Credenţionalul in orig. păstrat la Muzeul „Unirii" Alba Iulia.
43 Lupta românilor, doc. nr. 352, p. 484.
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LA REUNION DES INSTITUTEURS GRECO-CATHOLIQUES DU
L'ARCHIDIACONAT DE SATU MARE
(Resume)

Affirme sur la scene de l'histoire dans le conte::i.."te social et politique du
XVIII-eme siecle, le mouvement national des Roumins du departement de Sattt
Mare se charge de nouvelles et complexes valences au XIX-eme siecle.
L'installation du regime dualiste de la monarchie Autriche-Hongrie a eu des
graves consequences sur le mouvement national roumain de Transylvanie.
Les societes culturelles et didactiques constituees dans le departement de
Satu Mare ont eu un role important dans le mouvement de developpement de
la conscience nationale et de soutenence de la lutte pour maintenir la langue nalionale roumaine. Ainsi. on a cree en 1881 „La Reunion des instituteurs grecocatoliques du l'archidiaconat de Satu Mare", qui a activee jusque a la 1918, conduite par des personalites remarquables: George Marchiş, Coriolan Ardelean, Gavril Lazăr, Romul Marchiş, Alexe Pop etc.
L'annee 1918 a constitue pour Ies habitants de Satu Mare la manifestation
<le la volante unanime de s'unir dans un seul pays.
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Fig. 1. Diploma de membru ordinar al R1:uuiunii Inveţătorilor Greco-Catolici tlin Archidiaconatu.I Satmarinlni apartinetoria Diecesei Orodane
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