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ÎN LOC DE: „ARHIVELE MARAMUREŞENE
LA 60 DE ANI”

Drd. Klara Guşeth (Stenczel)
Absolventă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Secţia Istorie, din cadrul Universităţii
Babeş-Bolyai Cluj Napoca, promoţia 1999
şi a Masteratului de Studii Central-Europene din cadrul aceleaşi facultăţi.
Din 1 decembrie 1999 arhivist (inspector
superior) la Arhivele Naţionale Maramureş
şi începând cu luna februarie a anului 2007
– la conducerea acesteia.
Doctorand (2010) al Institutului de Istorie
„George Bariţiu” Cluj Napoca, coordonator
- cercetător ştiinţific dr. Simion Retegan, cu
tema „Magistratul Oraşului Liber Regesc
Baia Mare între 1780-1876”.
Redactor al revistelor de istorie locală Maramureş. Colţ de ţară, Revista Arhivei
Maramureşene; al albumului de documente
Matia Corvin. Documente din Arhivele
Maramureşene, Baia Mare 2008; membru
în colectivul de redacţie al albumului de
documente şi ilustrate Baia Mare. 680 ani,
Baia Mare, 2009.
Autoarea unor articole publicate în reviste
de specialitate despre istoria oraşului Baia
Mare, despre Maramureş, sau a unor recenzii, note bibliografice ale unor lucrări dedicate Băii Mari sau Maramureşului.
	

	

Cuvinte cheie: arhivişti
maramureşeni, Balogh Adalbert,
Căpâlnean Vasile, Oszóczki
Coloman, Sabău Ioan,
Vasile Schrek

Î

n urmă cu 60 de ani, se
înfiinţa prin Decizia nr. 278 din 5
iunie 1951, alături de alte 10 direcţii,
Serviciul Regional al Arhivelor
Statului Baia Mare, cu o filială la
Sighetu Marmaţiei şi din anul 1955,
cu una la Satu Mare. Problemele
legate de asigurarea unui spaţiu
corespunzător, au făcut ca Serviciul
să-şi exercite atribuţiile abia în anul
1953, la 3 septembrie sosind în oraş
şi primul şef al acestui serviciu, în
persoana lui Dumitru Velicovschi.
Împlinirea a 60 de ani de
activitate reprezintă un moment
festiv care ne invită la bilanţ, un
bilanţ pe care ne-am gândit să-l
închinăm unei echipe de arhivişti
maramureşeni, dedicaţi profesiei şi
activităţilor cultural-ştiinţifice, în

Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Maramureş, Bucureşti 1974, p. 5; Arhivele Naţionale
Maramureş, Fond Propriu de Arhivă, dos. nr. 1/1956; Viorel Rusu, Arhivele şi societatea. Direcţia
Judeţeană Maramureş a Arhivelor Naţionale (1951-2006), în Maramureş. Colţ de ţară, nr. 1, Baia
Mare, 2006, p. 131;
Viorel Rusu, op. cit., p.131;
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semn de preţuire şi admiraţie, şi nu în ultimul rând ca o datorie de recunoştinţă.
În plus, astăzi, poate mai mult ca niciodată, arhivistul român, aflat în faţa
unei evidente slăbiri şi distrugeri a instituţiei Arhivelor, prin decimarea
personalului, tergiversările legislative şi distrugerea arhivelor contemporane
(lăsate la voia întâmplării datorită lipsei supravegherii), dar aflat şi în faţa
unor tentative de răsturnare a sistemului său de valori, este necesar să se
reîntoarcă la modele. Arhiviştii maramureşeni au reprezentat şi mai reprezintă
şi acum un autentic model moral, intelectual şi uman, oameni simpli care şiau respectat meseria şi pe cei din jur, şi care s-au identificat pentru mai bine
de 30-40 de ani cu destinul Arhivelor Maramureşene.
Numele lor: Balogh Adalbert, Căpâlnean Vasile, Oszóczki
Coloman, Sabău Ioan, Schrek Vasile , este strâns legat de istoria Arhivelor
Maramureşene, având în vedere faptul că au fost angajaţi în cadrul acestei
instituţii, încă de la începuturile ei. Buni paleografi, în cursul activităţii lor
şi-au pus amprenta asupra fondurilor şi colecţiilor arhivistice de referinţă,
aflate în păstrarea şi administrarea Arhivelor Naţionale Maramureş şi
au contribuit esenţial la îmbogăţirea tezaurului documentar. Fondurile:
Prefectura Judeţului Maramureş (1406-1950), Primăria Oraşului Baia Mare
(1347-1967), Primăria Oraşului Sighetu Marmaţiei (1472-1968), Primăria
Oraşului Baia Sprie (1571-1968), Direcţia Minelor şi Uzinelor Metalurgice
(1669-1970), Inspectoratul Geologic Minier (1759-1970), Colecţia
Personală Mihalyi de Apşa (1373-1945), Colecţia Matricole Confesionale
(1688-1954) şi alte cca. 700 de fonduri arhivistice, cu documente începând
din anul 1264, au instrumente de evidenţă întocmite de cei menţionaţi mai
sus, a căror calitate le întrece cu mult pe cele ale altor instituţii similare din
ţară.
În contact permanent cu informaţia inedită a documentelor au
desfăşurat o amplă şi stăruitoare cercetare. Au valorificat documentele atât în
	

Schrek Vasile s-a născut la Sighetu Marmaţiei în 8 septembrie 1935 şi a fost fiul lui Paul (n. la Sighet
în 1909) şi al Anei (n. la Bocicoiu Mare, în 1911). A urmat la Sighet Şcoala Elementară (1942-1946),
Şcoala Medie Teoretică (1946-1953) şi ulterior Liceul de Cultură Generală Sighet (1949-1953). În
perioada 1953-1957 a fost studentul Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Bolyai” din Cluj,
după care a fost repartizat ca profesor de istorie şi mai apoi director al Şcolii Elementare de 7 ani din
Ocna Şugatag. S-a căsătorit cu Agota (n. Ebergeny, la Cluj, în anul 1940) şi a avut 2 copii: Laszlo
(n. în 1960) – absolvent al Institutului Politehnic din Cluj Napoca, Facultatea de Constructii Civile şi
Agota (n. în 1961), absolventă a Institutului National de Chimie din Bucuresti. Din anul 1961 a fost
numit şef al filialei Sighet, însă în ciuda unei imense munci de prelucrare a documentelor nu a avut
o importantă activitate publicistică. Dintre contribuţiile sale amintim Îndrumător în Arhivele Statului
Judeţul Maramureş, DGAS, Bucureşti, 1974, 334 p.; Năvălirea tătarilor în Maramureş şi înfrângerea
lor la Borşa în 1717, în Marmatia, nr. 3, Muzeul Judeţean de Istorie Maramureş, Baia Mare, 1977.
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cadrul a numeroase expoziţii cât şi prin publicarea a numeroase lucrări, studii
şi articole, care se evidenţiază în special prin aparatul critic de excepţie. Este
poate de ajuns să amintim doar Monografia Municipiului Baia Mare, apărută
la Baia Mare în anul 1972, care în cei aproape peste 40 de ani de la apariţia
ei îşi păstrează actualitatea, sau lucrarea Maramureşenii în lupta pentru
libertate şi unitate naţională. Documente 1948-1918, apărută în 1981 la
Bucureşti, lucrare distinsă în 1983 cu premiul Academiei Române “Nicolae
Iorga”, pe anul 1981.
Pentru că şi-au asumat faptul că nimeni nu este de neînlocuit şi că
tot ceea ce au învăţat de-a lungul vieţii este necesar să transmită mai departe,
s-au detaşat considerabil de lumea individualităţilor şi orgoliilor în care au
activat. Pentru aceasta vor rămâne în istoria Arhivelor, şi nu numai a celor
maramureşene, ca un colectiv de aur, la fel de preţios ca aurul extras din munţii
care străjuiesc meleagurile asupra istoriei cărora au stăruit în lucrările lor.
Toate aceste lucruri ne-au determinat să încercăm schiţarea câtorva elemente
din viaţa, respectiv îndelungata şi prestigioasa lor activitate ştiinţifică şi să le
dedicăm acest număr al revistei Arhivei Maramureşene, revistă ce urmăreşte
cultivarea interesului şi preţuirii pentru documentul istoric în opinia publică,
formarea cititorului în spiritul „adevărului istoric”, descoperirea trecutului şi
popularizarea istoriei Maramureşului, ale valorilor acestuia.
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Balogh Adalbert (Béla)
n. 1936

Repere biografice:
La data de 16 februarie 1936, în localitatea Tarna Mare, judeţul
Satu-Mare s-a născut Balogh Adalbert, primul copil al soţilor Balogh
Iosif (n. 1903 în Halmeu) şi Maria (n. 1898 în Ökörmezo - U.R.S.S).
Şcoala primară a început-o în satul natal Tarna Mare, unde a finalizat 3
clase elementare, cursurile claselor a IV –a şi a VI-a primare urmându-le
în comuna Halmeu. După reforma învăţământului din 1948 a susţinut un
examen de diferenţă, intrând în clasa a VII-a ciclul II. Între anii 19491953 a urmat cursurile Şcolii Pedagogice Maghiare din Satu Mare, în anul
1953 obţinând diploma de învăţător. În acelaşi an s-a înscris la Facultatea
de Istorie a Universităţii „Bolyai” din Cluj Napoca, fiind studentul acestei
prestigioase instituţii de învăţământ până în anul 1957.
În timpul facultăţii şi-a satisfăcut serviciul militar, în cadrul
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Catedrei speciale de pe lângă Universitatea din Cluj Napoca, obţinând
gradul de sublocotenent de infanterie în rezervă. După terminarea facultăţii
s-a angajat ca arhivist la Filiala Arhivelor Statului Lugoj – regiunea Banat
(filială a Serviciului Regional Timişoara), devenind şeful acestei filiale
până în anul 1969. Începând cu acest an se transferă ca arhivist la Filiala
Arhivelor Statului Judeţul Maramureş.
S-a căsătorit cu Gabriela Balogh (n. Bocskor în 1942), telefonistă,
în anul 1981 născându-se la Baia Mare, singurul lor copil - Levente,
ulterior absolvent al Facultăţii de Fizică din cadrul Universităţii „Eötvös
Lorand” din Budapesta.
Ca arhivist d-nul Balogh Adalbert a publicat zeci de articole
în ziare locale din Baia Mare, Satu Mare, Timişoara ş.a.m.d. (Pentru
Socialism, periodicul Maramureş, supliment politic, social-cultural
al ziarului Pentru Socialism, Szatmári Hirlap, Bányavidéki Fáklya,
Misztótfalusi Kis Miklós, Bányavidéki Új Szó, Szatmár Friss Szó,
Szabad Szó etc.) referitoare la: o carte a recordurilor băimărene; cărţi
vechi româneşti; documente privilegiale; tradiţia horei de la Prislop;
trecutul fotbalului sătmărean; trecutul localităţii Micula; un ziar vechi,
săptămânal din Halmeu; bresle; mişcare ţărănească din jurul Halmeului;
George Enescu la Satu Mare; istoria satelor Dobolţ şi Tămăşeşti; războiul
de 30 de ani pentru castanul comestibil la Baia Mare; zidurile oraşului
Baia Mare; ultima năvălire a tătarilor; învăţământul medieval din Baia
Mare; spectacolele Teatrului Naţional din Bucureşti la Baia Mare; prima
manifestare aviatică la Baia Mare; începuturile învăţământului minier la
Baia Mare şi Baia Sprie; prima cale ferată din Baia Mare; regulamente
miniere medievale; Gabriel Bethlen şi Baia Mare; pictorii băimăreni;
epidemia de ciumă din 1719 la Baia Mare; lăcusta de la Câmpulung la
Tisa; alegerile dietale din Maramureş; staţiunile de cercetări pomicole;
asociaţia Teleki din Baia Mare; Maramureşul în 1514; corul de la
Câmpulung la Tisa; cetatea Seiniului; cercurile literare din Sighet; un
congres minier din 1894; începuturile vieţii sportive moderne la Satu
Mare; revoluţia de la 1848 şi multe alte articole cu subiecte la fel de
inedite şi interesante
	

Informaţiile referitoare la viaţa şi activitatea d-lui Balogh Adalbert au fost extrase din autobiografiile
şi rapoartele existente în dosarul personal al acestuia, Arhivele Naţionale, fond propriu, dosar personal
nr. 118; 2010 Erdélyi magyar ki kicsoda, Oradea, 2010, p.70; Romániai magyar ki kicsoda. 1997,
Oradea, p.51; Romániai magyar irodalmi lexicon, vol. I-IV (A-R), ediţia electronică, 2006;
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Bibliografie selectivă:
Volume:
1. A máramarosszigeti református liceum diáksága. 1682-1851, (Elevii Liceului
Reformat Sighetu Marmaţiei. 1682-1851), Debrecen, 2000, 418 p.;
1.
2.
3.

4.

Volume în colaborare:
Îndrumător în Arhivele Statului Banat, Bardoş Gertrude, Moţ Tiberiu,
sub îndrumarea lui Corui Aurel, colaboratori: Balog Adalbert, Horvath
Alexandru, Bucureşti, 1966, 159 p.;
Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Maramureş, Vasile Căpâlnean,
Ioan Sabău, Coloman Oszóczki, Adalbert Balogh, Vasile Schrek, DGAS,
Bucureşti, 1974, 334 p.;
Ëvek és iskolák. A nagybányai középoktatás 450 éve (Secole de învăţământ
băimărean), Balogh Béla, Dávid Lajos, Metz József, Vánk Sándor, A
Misztótfalusi Kis Mikós Közművelődési Egyesület kiadása, Nagybánya,
(Baia Mare), 1997, 91.p;
Bányászat és pénzverés a Gutin alatt. Nagybánya és környékének
bányászata, ércfeldolgozása és pénzverése 1700 előtt. (Minerit şi
Monetărie sub Gutâi. Exploatarea şi prelucrarea minereurilor din jurul
Băii Mari până în anul 1700), Miskolc-Rudabánya, 2001, Balogh Béla,
Oszóczki Kálmán, 166p;

Volume îngrijite, coordonate, editate:
1. Nagybányai boszorkányperek (Procesele de vrăjitorie din Baia Mare),
Balassi Kiadó, Budapest, 2003, szerkesztő (editor) Balogh Béla, 373 p;
Studii şi articole
1. Emlékezés egy régi nagybányai iskolára (Menţiuni despre o şcoală veche
din Baia Mare), în Korunk, nr. 11, Cluj Napoca, 1970, în colaborare
Oszóczki Kálmán, p. 1737-1740;
2. Date noi privind mişcările greviste ale minerilor din bazinul băimărean
din anii 1919-1920, în Lupta maselor populare maramureşene..., Muzeul
Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1972, p.51-64;
3. A szatmári filmjátaszás kezdetei (Începuturile cinematografiei din Satu
Mare), în Művelödéstörténeti tanulmányok (Studii de istoria culturii), nr.
9, Bucureşti, 1972, p.13-14;
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4. Adalékok a szatmári munkásművelődés történetéhez (Contribuţii la istoria
vieţii culturale a muncitorilor din Satu Mare), în Művelödéstörténeti
tanulmányok (Studii de istoria culturii), nr. 3, Bucureşti, 1974, p.13-16;
5. Un document inedit din 1939 privind lupta muncitorilor băimăreni
împotriva fascizării ţării, în Marmaţia, 3, Muzeul Judeţean Maramureş,
Baia Mare, 1977, p. 105-108;
6. Aspecte privind pătrunderea capitalului străin în industria minieră între
1860-1918 (I), în Marmaţia, 4, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare,
1978, p. 137-152;
7. A bányászati oktatás kezdete (Începuturile învăţământului minier),
în Művelödéstörténeti tanulmányok (Studii de istoria culturii), nr. 8,
Bucureşti, 1978, în colaborare cu Oszóczki Kálmán, p.54-55;
8. A nagybáanyai ötvöscéh a 15-18 században (Breasla aurarilor din Baia
Mare în secolele 15-18), în Művelödéstörténeti tanulmányok (Studii de
istoria culturii), Editura Criterion, Bucureşti, 1979, în colaborare cu
Oszóczki Kálmán, p. 121-137, 230-232 +8;
9. Aspecte privind pătrunderea capitalului străin în industria minieră între
1860-1918 (II), în Marmaţia, 5-6, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia
Mare, 1979-1981, p. 266-294;
10. Contribuţii la cunoaşterea dezvoltării zootehniei în Maramureş.
Începuturile aclimatizării „Brunei de Maramureş”, în Marmaţia, 5-6,
Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1779-1981, p. 295-298;
11. Evoluţia sigiliilor folosite de autorităţile administrative din Comitatul
Maramureş, sec. XV-XVIII, în Revista Arhivelor, LIX, nr. 4, 1982, p. 413422;
12. 500 éve halt meg Mátyás Király. Nagybánya és a Hunyadiak (500 de ani
de la moartea regelui Matia Corvin. Baia Mare şi huniazii), în Erdéli
féniks, nr. 1, Baia Mare, 1990;
13. Adatok a nagybányai ötvöscéh történetéhez (Contribuţii la istoria breslei
argintarilor din Baia Mare), în Erdéli féniks, nr. 2, 3, Baia Mare, 1990;
14. Nagybányai képirók (Pictori medievali băimăreni), în Erdéli féniks, nr. 6,
Baia Mare, 1991;
15. A máramarossszigeti óvodai oktatás kezdete (Începuturile învăţământului
preşcolar la Sighetu Marmaţiei), în Erdéli féniks, nr. 6, Baia Mare,
1991;
16. Contribuţii la istoricul dezvoltării mineritului din Oaş între anii 17601918 (I), în Satu Mare, 1992-1993, 9-10, p.135-140;
17. Utasitás a máramarosi sókamara – ispán részére 1607-ből (Instrucţiuni
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emise în 1607 pentru comitele Cămării de sare din Maramureş), în
Technikatörténeti Szemle (Revistă de Istorie a Tehnicii), anul XX,
Budapesta, 1993, p. 87-94;
18. Schöherr Gyula történész élete és munkássága (Viaţa şi activitatea
istoricului Schöherr Gyula), în Erdélyi Múzeum – egyesület (Societatea
Muzeului Ardelean), vol. LVI, nr. 3-4, Cluj Napoca, 1994;
19. Szabolcs - Szatmár – Bereg megyei család és irodalomtörténeti okmányok
a Nagybányai állami levéltárban (Documente de genealogie şi de istorie
literară privind judeţul Szabolcs - Szatmár – Bereg în Arhivele Statului
din Baia Mare), în Szabolcs - Szatmár – Bereg levéltári évkönyv, vol. X,
1994, p. 35-40;
20. Lugos várossá válása (Din trecutul oraşului Lugoj), ), în Korunk, nr. 2,
Cluj Napoca, 1994;
21. Contribuţii la istoricul dezvoltării mineritului din Oaş între anii 17601918 (II), în Satu Mare. Studii şi comunicări, Muzeul Judeţean Satu Mare
1994-1995, 11-12, p. 101-131;
22. Dobolci falutörvények (Regulamente săteşti din Dobolţi), în Satu Mare.
Studii şi comunicări, XIII, Muzeul Judeţean Satu Mare, 1996, p.99-111;
23. A Máramarosszigeti Református Liceum egykori könyvtára (Biblioteca de
odinioară a Liceului Reformat din Sighetu – Marmaţiei) în Emlékkönyv
Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, Erdélyi Múzeum
– Egyesület, Cluj Napoca, 1996;
24. Arhiva Comitatului Maramureş până în anul 1849, în Revista Arhivelor
Cluj, 1998, 4, nr. 1-2, p.63-73;
25. Az Orczy család levéltárának nagybányai töredéke( O parte din arhiva
familiei Orczy, la Baia Mare) în Levéltári szemle, anul XLVIII, nr.
3/1998;
26. Társadalmi és nemzetiségi mozgalmak Szatmár és Máramaros megyékben
– valamint Kővárvidékén 1848-ban (Mişcări sociale şi naţionale din 1848
în comitatele Satu Mare şi Maramureş - precum şi Districtul Chioar), în
Farradalom és szabadságharc a Felsö-Tiszavidékén, Periferia Alapitvány,
Nyiregyháza, 1998;
27. Székely diákok a Máramarossszigeti Református Liceumban (Elevi secui
la Liceul Reformat din Sighetu Marmaţiei), în Emlékkönyv Imreh István
születésének nyolcvanadik évfordulójára, Erdélyi Múzeum – Egyesület,
Cluj Napoca, 1999;
28. Nagybánya gazdasági és katonai szerepe a II Rákőczi Ferenc vezette
felkelés elsö harmasában (Rolul economic şi militar al Băii Mari în prima
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treime a răscoalei lui Francisc Rákőczi al II-lea), în Rákőczi urunk…
hadaival itten vagyunk, Debrecen – Nyiregyháza, 2000;
29. Adatok a máramarossszigeti magyar műkedvelö szinjátszás
történetéhez.1821-1847 (Date privind trecutul mişcării teatrale maghiare
de amatori din Sighetu Marmaţiei. 1821-1847), în Máramarosi hirnök
Millenniumi album, Sighetu Marmaţiei, 2000;
30. Máramaros megyei levéltárügyének alakulása 1918-ig (Evoluţia arhivei
comitatului Maramureş până în 1918), în Emlékkönyv Kiss András
születésének nyolcvanadik évfordulójára, Erdélyi Múzeum – Egyesület,
Cluj Napoca, 2003;
31. Nagybánya és Mátyás Király (Baia Mare şi regele Mathia Corvinul), în
Korunk, seria a III-a, anul XIX, nr. 7, Cluj Napoca, 2008;
32. A Máramarosszigeti Református Liceum története (Istoria Liceului
Reformat din Sighetu-Marmaţiei), în Revista Arhivei Maramureşene, nr.
3, Baia Mare, 2010, p. 81-100;
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Vasile Căpâlnean
(1934 – 2005)

Repere biografice:
Vasile Căpâlnean s-a născut la 03.10.1934, în localitatea Biia, comuna
Sona, judeţul Alba. A fost primul din cei din cei 5 copii ai familiei Căpâlnean
(Vasile – n. 1934, Floare – n. 1936, Maria Ana – n. 1940, Alexandru – n. 1943,
Aron – n. 1945). Părinţii săi, Căpâlnean Aron (1907-1975) şi Căpâlnean Ana,
născută Mărginean (1913-1980) au fost ţărani agricultori, cu gospodărie mică
şi teren arabil în suprafaţă de cca. 4 ha.
Şcoala primară a urmat-o în satul natal, între anii 1942-1946, iar
ulterior, până în anul 1953, a frecventat cursurile Şcolii normale de învăţători
din Blaj, devenită după reforma învăţământului din anul 1948, Şcoală
pedagogică. Deşi intenţia părinţilor şi inclusiv dorinţa sa a fost aceea de a
deveni învăţător, la insistenţele directorului şcolii şi având în vedere rezultatele
foarte bune obţinute la învăţătură, s-a înscris la universitate, devenind astfel
între 1953-1957, student al Facultăţii de Istorie şi Filologie, secţia Limba şi
literatura română, în cadrul Universităţii „Victor Babeş” din Cluj Napoca.
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Atât în timpul şcolii, cât şi al facultăţii, a făcut parte din trupe de teatru şi din
corul şcolii, respectiv al universităţii, dovedind vădite înclinaţii artistice.
Şi-a început cariera didactică, predând după terminarea facultăţii,
pentru un an, la Şcoala Generală din comuna Halmeu, judeţul Satu Mare,
după cum el însuşi menţionează într-o autobiografie întocmită în anul 1988:
„activitatea didactică mi-am început-o în târguşorul Halmeu, fost cândva
reşedinţă de plasă, o localitate plasată la periferia nord-vestică a ţării, în care
am ajuns la data de 1 septembrie 1957. Aveam cu mine un mic bagaj şi o
vioară, cu care mi-am umplut serile de plictis şi melancolie, până când mam făcut cunoscut în localitate, şi am folosit-o apoi în activităţile culturalartistice”. Ca dascăl s-a mai implicat în viaţa culturală a satului, a făcut parte
din echipa de dansuri a căminului cultural, a instruit echipa de teatru a şcolii,
fiind pe lângă regizor şi interpret, a cântat în corul căminului etc. În plus s-a
implicat activ în viaţa scolii şi a elevilor, în primul rând a celor care locuiau
în internatul şcolii. În vara lui 1957, împreună cu colegii săi a făcut mai multe
ieşiri în satele din raionul Satu Mare, reuşind să recruteze elevi suficienţi ca
număr pentru înfiinţarea unei şcoli agricole de 2 ani.
La 1 decembrie 1958, a primit un plic prin care era anunţat, fără să fi
fost consultat, că a fost promovat pe postul de inspector metodist al Secţiei
raionale de învăţământ şi cultură din cadrul Sfatului Popular Raional Satu
Mare. În perioada 1958-1963 a efectuat un număr foarte mare de inspecţii, la
aproape toate şcolile din raion, „ a bătut toate şcolile din codrul sătmărean”
pentru a înfiinţa ciclul II, a condus şi inaugurat primul liceu sătesc din
Ardud, a contribuit la înfiinţarea primei şcoli ajutătoare din Viile Satu Mare
ş.a.m.d.
Tot în această perioadă o cunoaşte pe viitoarea lui soţie Maria
(bibliotecar), născută Tămaş în anul 1939 la Păuleşti, Satu Mare. În anul
1961 s-a născut la Satu Mare şi primul lor copil, Căpâlnean Ciprian, ulterior
absolvent al Facultăţii de Mecanică, specialitatea Mecanică fină (Bucureşti),
iar în anul 1966, în Baia Mare, cel de-al doilea copil - Căpâlnean Horaţiu
Vasile, ce a urmat cursurile Facultăţii de Electrotehnică – secţia Electronică
din cadrul Institutului Politehnic Cluj Napoca.
În anul 1962, după obţinerea definitivatului cu nota 9,83 a fost
promovat, devenind şef al Secţiei de învăţământ (echivalentul astăzi al
Inspectorului general şcolar) până la data de 15 februarie 1963, când a fost
transferat ca şef la Serviciul Regional Maramureş al Arhivelor Statului,
devenit după 1969 filială judeţeană.
Perioada în care Vasile Căpâlnean s-a aflat în fruntea arhivelor
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maramureşene, secondat de o excelentă echipă de arhivişti, s-a caracterizat
printr-o susţinută şi laborioasă activitate de prelucrare arhivistică a fondurilor
şi colecţiilor arhivistice, de o intensă activitate de teren, desfăşurată la cei mai
importanţi creatori şi deţinători de arhivă, dovadă fiind preluările importante
de documente cu valoare istorică efectuate în această perioadă. Una dintre
cele mai importante realizări ale sale va rămâne însă rezolvarea problemelor
legate de spaţiul de depozitare al documentelor de care dispuneau arhivele, prin
dobândirea în anul 1986 a unui nou sediu pentru arhivele maramureşene.
Remarcabilă a fost şi activitatea de valorificare a informaţiilor din documente,
materializată într-un număr foarte mare de articole publicate în ziarele locale
şi nu numai: Pentru Socialism, suplimentul social cultural Maramureş,
Bányavidéki Faklya, Graiul de Duminică, Graiul Maramureşului, Előre,
Tribuna etc. Paginile acestora încep să cuprindă încă din anul 1965, zeci
de articole cu privire la activitatea arhivelor maramureşene sau referitoare
la evenimente şi personalităţi ale istoriei locale şi naţionale. În acelaşi
timp, Vasile Căpâlnean a publicat numeroase studii şi articole în reviste de
specialitate, a editat documente, a elaborat sau colaborat la întocmirea unor
lucrări de referinţă în istoriografia română.
Merită amintită şi activitatea sa ca membru al Astrei, când se
mobilizează şi adună material pentru cele două monografii ale satului Biia
(„Biia – 800 de ani”, şi „Biia - vatră de istorie şi civilizaţie”, având astfel
un merit deosebit în promovarea satului şi a valorilor sale tradiţionale, şi ca
membru (1970-1989) în colectivul de redacţie al revistei „Studii şi Articole”,
o revistă editată de Societatea de Ştiinţe Filologice din România, filiala Baia
Mare.
Bibliografie selectivă:
Volume:
1. Filiala Arhivelor Statului judeţul Maramureş. Bucureşti, DGAS, 1982,
76 p.
Volume în colaborare:
1. Maramureşul şi Unirea (1918), Dr. Trofin Hăgan, Ioan S. Mureşan,
	

Informaţiile referitoare la viaţa şi activitatea lui Vasile Căpâlnean au fost extrase din autobiografiile şi
rapoartele existente în dosarul personal al acestuia, Arhivele Naţionale, fond propriu, dosar personal
nr. 138;
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Valeriu Achim, Vasile Căpâlnean, Muzeul Regional Maramureş, Baia
Mare, 1968, 200 p.;
2. Maramureşul pe verticala a trei decenii, Valeriu Achim, Andrei Bălan,
Ştefan Bellu, Vasile Căpâlnean, Baia Mare, 1974, 160 p.;
3. Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Maramureş, Vasile Căpâlnean,
Ioan Sabău, Coloman Oszóczki, Adalbert Balogh, Vasile Schrek, DGAS,
Bucureşti, 1974, 334 p.;
4. Biia vatră de istorie şi cultură. Studiu monografic. Ioan Sălcudean,
Dumitru Frăcea, Toader Blaga, Vasile Căpâlnean, Vasile Lechinţan, Ed.
Astra. Despărţământul "Timotei Cipariu", Blaj, 2004, 611 p.;
Volume îngrijite, coordonate, editate:
1. Maramureşenii în lupta pentru libertate şi unitate naţională: Documente.
1848-1918, ediţie îngrijită de Vasile Căpâlnean, Ioan Sabău, Valeriu
Achim., Bucureşti, 1981, 414 p., lucrare distinsă cu premiul Academiei
Române „Nicolae Iorga” pe anul 1981, în anul 1983;
2. Jurnal de front (1942-1943) - Mihai Bălaj, ediţie de: Vasile Căpâlnean,
Viorel Rusu, Ed. Gutinul, Baia Mare, 1999, 184 p.;
3. Biia, 800 de ani. Contribuţii la monografia satului Biia, coordonatori:
Vasile Căpâlnean, Vasile Lechinţan, Ed. Astra, Blaj, 2000, 232 p.
Studii şi articole
1. Centenarul primului Despărţământ al Astrei la Şomcuta Mare, în Studii
şi Articole, Baia Mare, 1969;
2. Etimologicum magnum romaniae a lui Haşdeu şi Maramureşul (despre
un chestionar datat „Buşag, 1885” descoperit la Arhivele Statului), în
Maramureş (supliment social-cultural), mai 1970, p. 17;
3. Contribuţii la cunoaşterea preocupărilor pentru înfiinţarea de şcoli medii
româneşti în Baia Mare şi Seini, după revoluţia de la 1848, în Marmaţia,
nr. 2, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1971, p. 161-173;
4. Câteva achiziţii de documente făcute de Arhivele statului Baia Mare în
anii 1971-1972, în Revista Arhivelor, nr. 2, Bucureşti, 1973, p 415-417 ;
5. Arhivele maramureşene – izvor de informare pentru istoria învăţământului
(1848-1919),în Revista Arhivelor, nr. 2, Bucureşti, 1973, p. 242-247;
6. Reuniunea învăţătorilor români din Maramureş 1883-1918, în Marmaţia,
nr. 3, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare 1977, în colaborare cu
Petre Puşcaşu, p. 84-91;
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7. Biblioteci româneşti în Maramureş în secolul al XIX-lea, în Studii şi
documente arhivistice – Ştefan Meteş – 85 ani, Cluj Napoca, 1977, p.
445-448;
8. Maramureşenii participanţi activi la înfăptuirea unirii (1918), în
Marmaţia, nr. 4, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1978, p. 197209;
9. Şase scrisori bariţiene inedite, în Marmaţia, nr. 4, Muzeul Judeţean
Maramureş, Baia Mare, 1978, p. 532-534;
10. Teodor Mihali (1856-1934), în Almanahul Tribuna, Cluj, 1979, p.155156;
11. Lupta românilor maramureşeni pentru libertate şi unitate naţională
1848-1918, în Revista Arhivelor, supliment, 1979, p. 190-196;
12. Scrisori inedite ale lui George Bariţiu în arhivele maramureşene 18791891, în Revista Arhivelor, nr. 1, Bucureşti, 1980, p 68-76;
13. O scrisoare inedită din Bucureştii anului 1859, aflată în arhivele
băimărene, în Satu Mare. Studii şi comunicări, nr. 4 Muzeul Judeţean
Satu Mare, 1980, în colaborare cu Coloman Oszóczki, p.197-202;
14. Gruia şi (ta)ta Novac, în Studii şi articole, nr. 3, Baia Mare, 1981, p.
188-194;
15. Consideraţii privind aplicarea art. 10 din Decretul 472/1971, în Revista
Arhivelor nr. 4, Bucureşti, 1983, p. 418-419;
16. Achiziţii noi la Filiala Arhivelor Statului Maramureş, în Revista Arhivelor,
nr.1, Bucureşti, 1984, p. 61-63;
17. Scrieri inedite ale lui Gheorghe Crişan. Arhiva ziarului Cronica şi a
suplimentului literar Cronica Literară. Baia Mare 1936-1940 şi Bacău
1941, în Revista Arhivelor, nr.2, Bucureşti, 1987, p. 197-199;
18. Contribuţia învăţământului maramureşean la dezvoltarea pomiculturii,
în volumul Al X-lea simpozion naţional de istorie şi retrologie agrară al
României, Baia Mare, 1988;
19. Din experienţa activităţii de arhivă la consiliile populare maramureşene,
în Revista Arhivelor, nr.1, Bucureşti, 1989, în colaborare cu Ioan Sabău,
p. 50-51;
20. Documente inedite din Arhivele Maramureşene privind mişcarea
memorandistă, în Revista Arhivelor, nr.1, Bucureşti, 1992;
21. Teodor Mihali – memorandist (evocare prilejuită de împlinirea a 75 de ani
de la Marea Unire) în Românul, nr. 4, Arad, 1993;
22. Consideraţii privind selecţionarea arhivelor la creator, în Revista
Arhivelor, vol. I, seria a III-a, nr.1-2, Cluj- Napoca, 1995;
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23. Direcţia Judeţeană Maramureş a Arhivelor Naţionale, în Revista
Arhivelor, nr.2, Bucureşti, 1996, p.139-141;
24. Câteva îndreptări necesare: comentarii la articolul Participarea
băimărenilor la înfăptuirea măreţului act al Unirii din 1918 – Aurel
Feştilă - publicat în Pro Unione, an 3, nr. 3-4 (7-8), decembrie 2000,
p.18-19, an 4, nr. 3-4 (11-12), decembrie 2001, p.57-58;
25. Recenzia lucrării Dr. Vasile Lucaciu – luptător activ pentru unirea
românilor, studiu introductiv, îngrijirea ediţiei, note şi comentarii de Ion
Iacoş şi Valeriu Achim, vol.2, Baia Mare, editura Gutinul, 2000, în Pro
Unione, an 3, nr. 3-4 (7-8), decembrie 2000, p.172-173;
26. Câteva îndreptări necesare: [comentarii la articolul Participarea
băimărenilor la înfăptuirea măreţului act al Unirii din 1918/Aurel S.
Feştilă publicat în Pro Unione, an 3, nr. 3-4 (7-8), dec. 2000, p.18-19], în
Pro Unione, An 4, nr.3-4 /11-12), dec. 2001, p.57-58;
27. Un document inedit privind Chioarul secolului al XVII-lea. Conscrierea
familiilor nobile româneşti, în: Marmaţia, 2002, 7, nr. 2, în colaborare cu
Oszóczki Coloman. p.25-56.
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OSZÓCZKI COLOMAN
n. 1931

Repere biografice:
Oszóczki Coloman s-a născut la 5 decembrie 1931, în comuna Tiream
(Satu Mare). Este fiul lui Ioan Ştefan (n. 1896 în Tiream - ţăran mijlocaş) şi al
Mariei (n. Iezer în 1900 la Tiream), fiind al treilea copil din cei trei ai familiei
Oszóczki (Etelca – n.1925 şi Ecaterina - n. 1927).
Şcoala elementară a urmat-o în satul natal, între anii1938-1942, în
vara lui 1942 înscriindu-se la cursurile Liceului maghiar de stat din Satu
Mare, unde a terminat clasele I şi II. În clasa a III-a s-a mutat la Liceul
maghiar din Carei, pentru ca mai apoi să se înscrie din nou la Liceul de
băieţi din Satu Mare, unde va termina clasele IV-VII. În anul 1949 îşi susţine
bacalaureatul la Liceul mixt maghiar din Carei.
La 1 februarie 1951, Oszóczki Coloman a fost numit învăţător
- director la Şcoala Elementară maghiară de 4 ani din Sânmiclăuş, unde
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a predat până la 12 noiembrie 1951, când a fost încorporat la UM 03644
Călăraşi, respectiv UM 03183 Galaţi, fiind la final avansat sublocotenent.
După terminarea armatei s-a înscris la cursurile Facultăţii de Istorie, din
cadrul Universităţii „Bolyai” din Cluj Napoca, pe care o termină în anul
1957, când este repartizat la Arhivele Statului Baia Mare. În acelaşi an, la
14 octombrie 1957 se căsătoreşte cu Eva Emilia (n. Hager, în anul 1937,
la Ghilvaci) – bibliotecar. După un an se naşte primul lor copil, Coloman
(absolvent al Facultăţii de Electronică –Cluj Napoca), iar în anul 1963 Toma ( absolvent al Facultăţii de Construcţii Civile).
Şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Arhivelor Maramureşene până la
1 ianuarie 1994, când se pensionează la limită de vârstă, ocazie cu care scrie
următoarele rânduri:
„Subsemnatul Oszóczki Coloman, arhivist principal la Filiala
Arhivelor Statului Maramureş – Baia Mare, vă aduc la cunoştinţă că la
sfârşitul acestui an voi împlinii vârsta de 62 de ani, având o activitate de
aproape 40 de ani în câmpul muncii, ocazie cu care vă rog să primiţi cererea
mea de pensionare, începând cu data de 1 ianuarie 1994 (...) Am fost încadrat
la această filială după obţinerea diplomei de stat de la Universitatea „Bolyai”,
Facultatea de Istorie din Cluj, la 1 august 1957, de când lucrez fără întrerupere
la această instituţie de cercetare şi păstrare a celor mai valoroase documente
istorice din judeţul Maramureş. În activitatea mea îndelungată cred că am
servit cu cinste această instituţie, prelucrând cu multă pasiune documentele
scrise în limbile română, maghiară, latină şi germană şi publicând totodată
unele izvoare documentare necunoscute, studii şi articole în diferite reviste
de specialitate şi alte publicaţii. A sosit timpul ca să-mi iau rămas bun de la
acest valoros colectiv al Arhivelor Statului, exprimându-mi dorinţa, dacă şi
sănătatea îmi va permite, să mai trec pragul acestei instituţii ca cercetător
sau la nevoie dând o mână de ajutor foştilor colegi. Vă doresc d-voastră
şi colectivului de arhivişti în continuare multă sănătate şi satisfacţie în
prelucrarea, cercetarea şi publicarea izvoarelor documentare multiseculare.
Baia Mare, 10 septembrie 1993.
În ceea ce priveşte activitatea publicistică, pe lângă studiile şi
articolele din revistele de specialitate şi ziarele locale Bányavidéki Fáklya,
	

	

Informaţiile referitoare la viaţa şi activitatea lui Oszóczki Coloman au fost extrase din autobiografiile
şi rapoartele existente în dosarul personal al acestuia, Arhivele Naţionale, fond propriu, dosar personal
nr. 26; 2010 Erdélyi magyar ki kicsoda, Oradea, 2010, p.521; Romániai magyar ki kicsoda. 1997,
Oradea; Romániai magyar irodalmi lexicon, vol. I-IV (A-R), ediţia electronică, 2006;
Ibidem, fila 7;
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Bányavidéki Új Szó i-au reprodus o serie de articole referitoare la: zidurile
oraşului Baia Mare, viaţa muzicală a oraşului, sigiliile medievale, şcoala
de pictură, muzeul oraşului, breslele, învăţământul minier, Lexiconul
Maramureşean ş.a.m.d.
Bibliografie selectivă:
Volume în colaborare:
1. Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Maramureş, Vasile Căpâlnean,
Ioan Sabău, Coloman Oszóczki, Adalbert Balogh, Vasile Schrek, DGAS,
Bucureşti, 1974, 334 p.;
2. Bányászat és pénzverés a Gutin alatt. Nagybánya és környékének
bányászata, ércfeldolgozása és pénzverése 1700 előtt.(Minerit şi
Monetărie sub Gutâi. Exploatarea şi prelucrarea minereurilor din jurul
Băii Mari până în anul 1700), Miskolc-Rudabánya, 2001, Balogh Béla,
Oszóczki Kálmán, 166p;
Studii şi articole
1. Direcţia Minelor şi Uzinelor Metalurgice Baia Mare, în Revista Arhivelor,
nr.1,X Bucureşti, 1967, în colaborare cu Sabău Ioan, p. 179-198;
2. Emlékezés egy régi nagybányai iskolára (Menţiuni despre o şcoală veche
din Baia Mare), în Korunk, nr. 11, Cluj Napoca, 1970, în colaborare
Balogh Adalbert, p. 1737-1740;
3. Documente inedite referitoare la Pintea Viteazul în arhivele maramureşene:
1698-1724, în Marmaţia, 2, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare,
1971, p. 106-120;
4. A bányászati oktatás kezdete (Începuturile învăţământului minier),
în Művelödéstörténeti tanulmányok (Studii de istoria culturii), nr. 8,
Bucureşti, 1978, în colaborare cu Adalbert Balogh, p.54-55;
5. Mişcări sociale şi politice din bazinul băimărean, în primul deceniu al
secolului al XX-lea, în Marmaţia, 4, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia
Mare, 1978 p. 157-170;
6. A nagybáanyai ötvöscéh a 15-18 században (Breasla aurarilor din Baia
Mare în secolele 15-18) în Művelödéstörténeti tanulmányok (Studii de
istoria culturii), Editura Criterion, Bucureşti, 1979, în colaborare cu
Balogh Adalbert, p. 121-137, 230-232 +8;
7. Aspecte din viaţa social-economică şi mişcări ale muncitorilor din

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

29

bazinul minier maramureşean în anii premergători Unirii (1911-1918),
în Marmaţia, 5-6, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1979-1981,
p. 299-311;
8. Sigilii din oraşe miniere. Mutus amor civium, în Magazin Istoric,
Bucureşti, 8, 1980, p. 73;
9. O scrisoare inedită din Bucureştiul anului 1859, aflată în arhivele
băimărene, în Satu Mare. Studii şi Comunicări, IV, Muzeul Judeţean Satu
Mare, 1980, în colaborare cu Vasile Căpâlnean, p. 197-201;
10. Sigilii folosite de autorităţile administrative comitatense şi oraşele fostului
comitat Satu Mare (sec. XIX – XVIII), în Satu Mare. Studii şi Comunicări,
5-6, Muzeul Judeţean Satu Mare, 1981-1982, p.183-201;
11. Adatok a nagybányai ötvösök XV-XVII századi történetéhez (Date privind
istoricul argintarilor băimăreni din sec. XV-XVII), în Erdéli féniks, nr.
2,3, Baia Mare, 1990;
12. Sigiliile târgurilor şi satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVIXIX, în Satu Mare. Studii şi Comunicări, IX-X, Muzeul Judeţean Satu
Mare, 1992-1993, p. 107-122;
13. Un document inedit privind Chioarul secolului al XVII-lea. Conscrierea
familiilor nobile româneşti, în Marmaţia, 7/2, Muzeul Judeţean
Maramureş, Baia Mare, 2002, în colaborare cu Vasile Căpâlnean, p.2556;
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SABĂU V. IOAN
(1930-2005)

Repere biografice:
Biografia intelectuală a d-lui Sabău Ioan începe în satul natal
Roşiori, comuna Valea Vinului, Şomcuta Mare. Născut la 16.07.1930, într-o
familie de ţărani români mijlocaşi, cu o situaţie materială modestă, ca unul
dintre cei trei copii (Cornel - n. 1934, Vasile - n. 1939) ai Mariei (n. 1909
Goia, la Roşiori în 1909) şi ai lui Vasile Sabău (n. 1908 la Roşiori, membru
în Frontul Plugarilor până la desfiinţare), urmează aşa cum am amintit,
în satul natal, în perioada 1937-1944, cele 7 clase elementare. Abia după
eliberarea nordului Transilvaniei la redeschiderea liceelor în limba română,
s-a înscris şi a frecventat până în anul 1951 cursurile Liceului Teoretic de
Băieţi “Mihai Eminescu” din Satu Mare. În toamna aceluiaşi a susţinut
admiterea la Facultatea de Filosofie din Cluj-Napoca, pe care o va continua
însă la Bucureşti, în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Dr. C.I.
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Parhon”, în perioada 1951-1955. Serviciul militar l-a satisfăcut în cadrul
Catedrei speciale de pe lângă Universitatea din Bucureşti, obţinând gradul
de sublocotenent de infanterie.
S-a căsătorit cu Maria (n. Vezentan în 1934 la Apa) tehnician chimist
– laborant şi a avut doi copii: Ioan - n. 1957 şi Corina - n. 1965, ambii la Baia
Mare.
Prin Ordin al Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Cadre, din 1
Decembrie 1955, Ioan Sabău este încadrat la Serviciul Arhivelor Statului
Baia Mare, unde îşi desfăşoară activitatea până la pensionare, la 01.01.1994.
În tot acest răstimp a publicat şi numeroase articole în ziarele locale: Pentru
Socialism, Cronica Sătmăreană, Elöre etc. referitoare la: tradiţiile corale
sătmărene, Revoluţia de la 1848, satele lăpuşene aparţinătoare lui Ştefan cel
Mare, Răscoala lui Horea în Maramureş ş.a.m.d.
Bibliografie selectivă:
Volume în colaborare:
1. Monografia municipiului Baia Mare, vol. 1, Aurel S. Feştilă, Ioan I.
Pintilie, Ioan I. Cădariu, Ioan V. Sabău, Baia Mare, 1972, 567 p.;
2. Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Maramureş, Vasile Căpâlnean,
Ioan Sabău, Coloman Oszóczki, Adalbert Balogh, Vasile Schrek, DGAS,
Bucureşti, 1974, 334 p.;
Volume îngrijite, coordonate, editate:
1. Maramureşenii în lupta pentru libertate şi unitate naţională: Documente.
1848-1918, ediţie îngrijită de Vasile Căpâlnean, Ioan Sabău, Valeriu
Achim., Bucureşti, 1981, 414 p. lucrare distinsă cu premiul Academiei
Române „Nicolae Iorga” pe anul 1981, în anul 1983;
Studii şi articole:
1. Frământări sociale şi politice în Munţii Apuseni în anul 1790, în Revista
Arhivelor, nr.1, Bucureşti, 1959, p. 236-251;
2. Ecourile răscoalei lui Horea în părţile nord-vestice ale Transilvaniei, în
Revista Arhivelor, nr.1, Bucureşti, 1962, p. 169-193;
	

Informaţiile referitoare la viaţa şi activitatea lui Sabău Ioan au fost extrase din autobiografiile şi
rapoartele existente în dosarul personal al acestuia, Arhivele Naţionale, fond propriu, dosar personal
nr.18;
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3. Direcţia Minelor şi Uzinelor Metalurgice Baia Mare, în Revista Arhivelor,
1, X, Bucureşti, 1967, în colaborare cu Coloman Oszóczki, p. 179-198;
4. Contribuţii la “Pagina arhivarului”, în Revista Arhivelor, nr. 2, Bucureşti,
1972;
5. Aspecte ale vieţii social economice a muncitorilor băimăreni şi a luptei
lor împotriva exploatării şi asupririi în perioada crizei din 1929-1933, în
Lupta maselor populare maramureşene..., Muzeul Judeţean Maramureş,
Baia Mare, 1972, p.105-121;
6. Despre Monetăria din Baia Mare, în secolele XV-XVII, în Marmaţia, III,
Baia Mare, 1977, p. 55-70;
7. Aspecte privind participarea maselor populare maramureşene la
transformările din perioada 1944-1947, în Marmaţia, nr. 4, Muzeul
Judeţean Maramureş, Baia Mare, 1978, p.268-280;
8. Noi date privind lupta populaţiei din Judeţul Satu Mare pentru Unire, în
Satu Mare. Studii şi Comunicări, IV, Satu Mare, 1980, p.213-225;
9. Sub influenţa răscoalei lui Horea, frământări, mişcări, măsuri în
Maramureş, în Revista Arhivelor, nr. 4, 1984, p.375-386;
10. Date privind industria minieră carboniferă sălăjeană între 1910-1922, în
Acta Musei Porolissensis, XI, Zalău, 1987;
11. Categorii de documente cu caracter permanent create şi deţinute de
unităţile din reţeaua sanitară, în Revista Arhivelor, nr. 3, 1987;
12. Produse agricole pe piaţa băimăreană la mijlocul secolului XVII, în
volumul Al X-lea simpozion naţional de istorie şi retrologie agrară al
României, Baia Mare, 1988;
13. Din experienţa activităţii de arhivă la consiliile populare maramureşene,
în Revista Arhivelor, nr.1, Bucureşti, 1989, în colaborare cu Vasile
Căpâlnean, p. 50-51;
14. Evoluţia demografică a oraşului Baia Mare în secolele XVI-XVIII, în
Marmaţia, nr. 7, Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare, 2002, p.5765;

Bibliografie:

*

2010 Erdélyi ki magyar ki kicsoda, Oradea, 2010;
Căpâlnean Vasile, Filiala Arhivelor Statului judeţul Maramureş. Bucureşti,
DGAS, 1982;
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Iuga Vasile, Oameni de seamă ai Maramureşului, Cluj Napoca, 2011;
Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Maramureş (Vasile Căpâlnean,
Ioan Sabău, Coloman Oszóczki, Adalbert Balogh, Vasile Schrek) DGAS,
Bucureşti, 1974;
Revista Arhivelor 1924-1985. Bibliografie tematică. DGAS, Bucureşti,
1988;
Romániai magyar irodalmi lexicon, vol. I. – IV (A-R), 2006, vol. V (S-Sz),
ediţia electronică, 2006;
Romániai magyar ki kicsoda. 1997, Oradea, 1997;
Rusu Viorel, Arhivele şi Societatea. Direcţia Judeţeană Maramureş a
Arhivelor Naţionale (1951-2006), în Maramureş - Colţ de Ţară, nr.1, Baia
Mare, 2006;
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Instead of: “Maramures Archive at 60 Years”
(Summary)

Key-words: maramures archivists,
Balogh Adalbert, Căpâlnean Vasile,
Oszóczki Coloman, Sabău Ioan, Vasile
Schrek

Sixty years ago, on the 5Th of July, the Baia Mare State Archives was
opened. Turning 60 years of activity represents a festive day which invites us
to celebrate, a special day that we owe to the maramures archivists, who were
and are loyal to their profession and all their scientific and cultural activities,
as a sign of appreciation and admiration, and not at least as a thank you.
Their names Balogh Adalbert, Căpâlnean Vasile, Oszóczki Coloman,
Sabău Ioan, Vasile Schrek is tight to the history of Maramures Archives,
turning into account the fact that they have been employed in this institution
since it opened. Being very good at paleography, they have stamped all the
fonds and archivists collections that are in the care and administration of
the Maramures National Archives and they had a big contribution to the
enrichment of the documents of thesaurus.
Being in constant contact with the new documents they developed
a big research. They made the old documents being known by having
expositions and printing numerous studies and articles by which they
emphasized the critical sense. It is enough to mention the Monograph of
Baia Mare, which was published in 1972 in Baia Mare, which although was
published 40 years ago, it still present and vivid, or the publishing of The
Maramures people in their fight for liberty and national unity. Documents of
1948-1918, published in 1981, in Bucharest, publishing that was awarded by
the Romanian Academy “Nicolae Iorga” in 1981.
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Beiträge über die Beziehung der Zipser Kammer zur
Niederösterreichischen Kammer: Ein kurzer Grundriss
der Verwaltung der Bergkammer und der Münzstätten
Nagybánya (Baia Mare) 1571–1613

Drd. Petra Rausch-Mátyás
Doctorand al Universităţii de Ştiinţe
Pécs (Ungaria), Facultatea de
Litere, Şcoala Interdisciplinară de
Doctorat. Urmăreşte studiile în cadrul
Programului de Doctorat Istoria
Epocii Moderne. Tema tezei sale de
doctorat este istoria zonei miniere
sătmărene din perioada Báthorieştilor,
sub coordonarea Prof. dr. Oborni
Teréz, membru al Institutului de
Istorie din cadrul Academiei de Ştiinţe
Maghiare.

Schlüsselwörter: Pachtsystem,
Bergkammer, Befugnis zur
Entscheidungsvorbereitung, die Zipser
Kammer, das Regalienrecht

Einführung

Nagybánya (Ungarische Neustadt
oder auf Lateinisch Rivuli Dominarum) war
der Hauptsitz des Bergbaureviers Szatmár,
die Ausbeutung wurde in Felsőbánya
(Mittelsberg oder auf lateinisch Medii
Montis), Láposbánya und Kapnikbánya
durchgeführt.
Diese
Bergstädte
gehörten zum sogenannten nordöstlichen
Bergbaurevier. Dieses Bergbaurevier
umfasste auch die Bergstädte der Komitate

Máramaros und Bereg. Im XV. Jahrhundert gründeten die neustädtischen
Kolonisten die Siedlung Láposbánya. Kapnikbánya gehörte zur Herrschaft
Kővár (die Herrschaft lag an der Grenze des Fürstentums Siebenbürgen),
wobei das bergbauliche Recht auf diesem Gebiete von Ungarischer Neustadt
ausgeübt wurde. Die Gruben, deren Produktivität die höchste war, lagen
auf dem Territorium der Herrschaft Neustadt. Von ihnen produzierte das
sogenannte Királytáró (Königsgruben, auf Lateinisch Fodina Regia oder auf
	
	
	

Derzeit ist Nagybánya Baia Mare, Felsőbánya Baia Spire, Kapnikbánya Cavnic und Láposbánya:
Baita. Alle Siedlungen liegen in Rumänien (Komitat Máramaros).
Zsámbóki László: A korszak bányászatának története. In: A magyar bányászat évezredes története. I.
kötet Bp., 1997. 138. (Zsámbóki, László: Die Geschichte des Bergbau im 16ten Jahrhundert. In: Die
tausendjährige Geschichte des ungarischen Bergwerks. Band I. Bp., 1997.)
Szentgyörgyi Mária: Kővár vidékének társadalma. Bp., 1972. 20-21. (Szentgyörgyi, Mária: Die
Gesellschaft der Herrschaft Kővár. Bp., 1972.)
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Ungarisch Nagyverem), welches im Besitz der Staatskasse war, den höchsten
Gewinn. Das Gold wurde aus den Bergwerken Nagybánya, und der Silber aus
den Gruben Felsőbánya und Láposbánya gewonnen.
In Ungarischer Neustadt existierten die Bergkammer und die Münzstätte
seit dem XIV. Jahrhundert. Im XVI. Jahrhundert waren beide Institutionen
auf spätmittelalterlichen Grundlagen tätig. Diese Institutionen galten als
fundamentale Elemente des doppelten Finanzverwaltungssystems, und durch
dieses System konnten die bergbaulichen Monopole des ungarischen Königs
verwaltet werden. Die Bergkammer zog den Gewinn aus der fiskalischen
Grube aus, und hatte das Recht auf die Beaufsichtigung der Einzahlung des
königlichen Bergbaulohns (sogenannte urbura). Hier wurde die Gestaltung
des Erzes, welches von den Produzenten geliefert wurde, vollzogen. In der
Münzstätte wurden die obligatorisch abgegebenen Erze zu Münzen geprägt.
Die Beamten der beiden Institutionen und die Hilfsarbeiter (die
Gesellen, die Gehilfen) waren die Angestellten der Zipser Kammer (in
Kaschau). Der Einnehmer oder Kassier (auf lateinisch perceptor) führte
die Einwechslung des Erzes und beaufsichtigte den Verlauf der Gestaltung.
Neben ihm leitete der Bergschreiber (Pergschreiber oder auf Lateinisch scriba
montanus) die Verzeichnisse und die Abrechnungen. Bei der Einlieferung
untersuchte der sogenannte Probierer (auf Lateinisch probator) die Qualität
des Erzes, und danach ließ er es in die Gestaltungwerkstätte liefern. Die
Werkstätte bestand aus zwei Teilen: Der erste Teil war die sogenannte
Zementierungswerkstätte, deren Leiter war der Zementierer (auf Lateinisch
cremator), der zweite, die sogenannte Scheidungswerkstätte wurde vom
Scheider (auf Lateinisch separator) geführt. An der Spitze der Münzanstalt
stand der Münzmeister, er genoss eine gewisse Unabhängigkeit von der
	
	
	
	

Gündisch, Gustav: Die Geschichte der Münzstätte Nagybánya in der Habsburgischer Zeit (15301828). Wien, 1933. S. 37. (im weiteren: Gündisch, 1933.)
Kenyeres István: I. Ferdinánd magyarországi pénzügyigazgatási reformjai és bevételei. Die Einkünfte
und Reformen der Finanzverwaltung Ferdinands I. in Ungarn) =Történelmi Szemle, 2003. 1-2. szám.
61-93.
Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiűzéséig. Bp., 1946.
329-331. (Ember, Győző: Die Geschichte der neuzeitlichen Verwaltung des Königreichs Ungarn von
Mohács bis zum Ende der Osmanischen Zeit. Bp., 1946.) [im weiteren: Ember, 1946.]
Ein zeitgenössisches Fachwerk beschäftigte sich mit dem Verlauf der Verarbeitung des Erzes (von
László Debreczeni). Henrik Finály publizierte dieses Fachwerk im 19ten Jahrhundert. In. Finály Henrik:
Debreczeni László aranyfinomító könyve. Járulék a hazai fémmívelés és pénzverés történetéhez.
In: Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve. IV. kötet. Kolozsvár, 1866/1867. 111-130. (Die Raffinierung
des Golds von László Debreczeni. Ein Beitrag zur Geschichte des ungarischen Metallgewerbes und
der Münzprägung. Hgg. Finály, Henrik. Der Almanach des Muzeums Siebenbürgen. Kolozsvár,
1866/1867. Band 4.) [im weiteren: Finály, 1867.]
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Bergkammer. Die Pflicht des Einnehmers war, aufgrund eines einheitlichen
Vorbilds in regelmäßigen Intervallen Abrechnungen (auf Lateinisch extractus
oder regestum) zusammenzustellen, und diese Listen an das Rechnungsamt
der Zipser Kammer (auf Lateinisch officina rationaria) zukommen zu lassen.
Es müssen die grundlegenden Unterschiede zwischen dem Finanzund Verwaltungssystem des Königreichs Ungarn und dem des Fürstentums
Siebenbürgen erwähnt werden. Dieses System wurde nach der Dreiteilung
des Königreichs Ungarn durch die Reformen der Habsburger verändert, weil
die Regierung ein neues System, das sogenannte Kameralsystem, welches zu
den Forderungen moderner Administration passen konnte, einführte.  Keine
Reformen der Institution wurden aber im Bergbaurevier Szatmár, welches an
der Grenze des Fürstentums Siebenbürgen lag, durchgeführt. Hier bestand
das spät-mittelalterliche Verwaltungssystem bis dem Ende des selbständigen
Staates Siebenbürgen (1690). 10
Die Zugehörigkeit dieses Reviers ist eine sehr wichtige Frage in
den 16ten und 17ten Jahrhunderten, weil die Münzstätte Nagybánya eine
bedeutende Münzanstalt des Königsreichs Ungarn und dann des Fürstentums
Siebenbürgen war, dabei bildeten die bergbaulichen Einkünfte in dieser
Region einen großen Betrag für die Zipser Kammer und den fürstlichen
Fiskus.11
Diese Periode beginnt mit dem Jahr 1571: In diesem Jahr wurde die
Zipser Kammer von der Regierung des Königreichs Ungarn reorganisiert.
Diese Kammer hatte die Aufgabe, die im Komitat Szatmar gelegenen
Erzbergbausiedlungen zu beaufsichtigen.12 Der nächstfolgende Wendepunkt
Szűcs Jenő: A szepesi kamarai levéltár (1567-1813). Bp., 1990. 21-40. (Szűcs, Jenő: Das Archiv der
Zipser Kammer 1567-1813) [im weiteren: Szűcs,1990.] Man kann die zeitgenössichen bergbaulichen
Fachausdrücke von dem ausgezeichneten Fachwerk von Ulrich Rülein kennenlernen. In. Pieper,
Wilhelm: Ulrich Rülein von Calw und sein Bergbüchlein. Berlin, 1955. S. 55-112.
	 Über die Dreiteilung des Königreichs Ungarn Winkelbauer, Thomas: Der zusammengesetzte Staat
der Habsburger in Mitteleuropa. In. Österreichische Geschichte (1522-1699)-Ständenfreiheit und
Fürstenmacht. Band I. Wien, 2003. S. 123-147. (im weiteren: Winkelbauer, 2003.) und Rausch Petra:
A szatmári bányavidék bérlői Báthori Gábor uralkodása alatt- Gerhard Lisbona tevékenysége. In.
Báthori Gábor és kora. Szerk.: Papp Klára. Debrecen, 2009. 166-173. (Rausch, Petra: Die Mieter des
Bergbaureviers Szatmár zur Zeit Gabriel Báthori (1608-1613). In. Gabriel Báthori und seine Zeit.
Hgg. Klára Papp. Debrecen, 2009.) [im weiteren: Rausch, 2009.]
10 Rausch, 2009. S. 225. bzw. Winkelbauer, 2003. S. 166-173.
11 Meinholf, Arens: Habsburg und Siebenbürgen (1600-1605). Gewaltsame Eingliederungsversuche eines
mitteleuröpischen Fürstentums in einem frühabsolutischen Reichsverband. = Studia Transylvanica.
Band 27. Wien, 2001. S. 39. bzw. über die Münzsanstalt Nagybánya: Huszár Lajos: A Báthoriak
pénzei. Nyírbátor, 1961. 9-11. (Huszár, Lajos: Die Münzen der Familie Báthori. Nyírbátor, 1961.)
12 Szűcs, 1991. S. 18-19. bzw. Winkelbauer, 2003. S. 473-474.
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im Leben der Region war das Jahr 1585. In diesem Jahr überließ der
ungarische König, Rudolf I. diese Siedlungen als Entschädigung dem König
von Polen Stephan Báthory.13 Ich möchte meine Abhandlung mit dem Jahr
1613 abschließen. Mit diesem Jahr nahm ein sehr wichtiger Zeitabschnitt in
der Geschichte des Fürstentums Siebenbürgen ein Ende.
Der erste Abschnitt der Tätigkeit der Zipser Kammer: 1571 – 1580
Ich möchte mich mit jenen Jahren ausführlicher befassen, von
welchen mehrere Quellen bezüglich der Beziehung der Zipser Kammer
zur Niederösterreichischen Kammer erhalten geblieben sind. Die erste
Periode ist das Intervall von 1571 bis 1574 und kann als die erste Epoche
der Kommissionen genannt werden, weil während dieses Zeitabschnitts
sowohl die Niederösterreichische Kammer, als auch die Zipser Kammer
mehrere Kommissionen zur Ungarischen Neustadt mit der Vollmacht der
Hofkammer bestellten, dass sie die Verhältnisse der Bergkammer und der
Königsgruben ermessen, und verschiedene Vorschläge über eventuelle
Reformen vorlegen.14
Von der Seite der Niederösterreichischer Kammer waren die
wichtigsten Personen David Haag, Hofzahlmeister und das Mitglied des
Kammerrates, Johann Salius, der Aktionär der Brenner-Genossenschaft
und Wilhelm Igl, der Leiter der Gestaltung-Werkstatt Schemnitz.15 Von der
Seite der Zipser Kammer müssen wir den Namen von Peter Feigl, einem
ausgezeichneten Erzbergbaufachmann, und den Namen von Andreas
Findensein, dem Leiter der Gestaltung-Werkstatt Kassau, erwähnen.16
sollten Die Fachleute der Niederösterreichischer Kammer sollten eine
sehr wichtige Rolle in der Restauration des Erzbergwerks zur Ungarischen
Neustadt und Mittelsberg gespielt haben, weil die Zipser Kammer mit vielen
Schwierigkeiten wegen der Reorganisation kämpfen musste, und mangelte
13 Österreichische Staatsvertäge Fürstentum Siebenbürgen (1526-1690). Hgg: Roderich Gooss. Wien,
1911. S. 208-218. (im weiteren: Gooss, 1911.)
14 Szűcs, 1991. S. 18-22. bzw. Winkelbauer, 2003. S. 470-474.
15 Magyar Országos Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak (E szekció), Magyar Kamara Archívuma,
Városi és Kamarai Iratok. Fol. lat. 975. (Ungarisches Staatsarchiv, Hofkammerarchiv Ungarische
Kammer, Städtische und Kammerschriftstücke) [im weiteren: MOL E 554] bzw. Zsámbóky,1997.
S. 162-164. Man muss über Hans Feigl sprechen, weil er das Mitglied der Kommission 1573
war: Österreichisches Staatsarchiv, Finanz-und Hofkammerarchiv, Alte Hofkammer, Vermischte
Ungarische Gegenstände, RN 12b fol. 540-562. (im weiteren: ÖStA HKA VUG RN)
16 ÖStA HKA VUG RN 12a fol. 282-285. bzw. Szűcs,1991. S. 22.
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sehr an Fachleuten.17 So musste der Niederösterreichische Kammerrat
in diesen Jahren den Verlauf der Restauration dieser Region überwachen.
Schließlich schrieb Peter Feigl 1573 einen ausführlichen Bericht über
den Zustand der Ungarischen Neustadt. Nach seiner Meinung wäre es
dem Regierungssystem vorteilhafter gewesen, die Bergkammer und die
Königsgruben nach einer bestimmten Miete zu vermieten, weil im gegebenen
Fall ein Unternehmer sehr kostspielige Investierungen machte.18 1573 spielte
der Niederösterreichische Kammerrat eine begutachtende Rolle in der
sogenannten Entscheidungsvorbereitung, nach seiner Meinung akzeptierte
die Hofkammer den Plan der Kameralverwaltung. 19
Wir können die Beziehungen der Zipser Kammer zur
Niederösterreichischen Kammer durch die Entstehung der königlichen
Verordnungen darstellen. Im ersten Schritt ersuchte die Hofkammer den Rat der
Zipser Kammer um einen Vorschlag, dann musste der Niederösterreichische
Kammerrat diese Anträge begutachten, und hatte die Möglichkeit, sonstige
Vorschläge der Hofkammer vorzulegen.20 Die endgültige Entscheidung kam
aufgrund ihrer Vorschläge zustande, auf dieser Weise, dass sowohl die Interessen
des Ortes (Kaschau), als auch die Reichsinteressen (Wien) zur Geltung
kamen. Folglich passte sich die neue Verordnung den örtlichen Verhältnissen
an. Diese Verordnung stattete die vorherigen Ämter (iudex metallicus, scriba
montanus, magister montanorum) mit einem neuen Wirkungskreis und einer
neuen Verantwortlichkeit aus. 21 Den vorhergehenden Erwartungen entgegen
kämpfte die Zipser Kammer mit permanenten Geldnoten, die Mitglieder
des Kammerrats beklagten sich ständig über das Defizit. 22 Wegen dieser
Situation schlug der Niederösterreichische Kammerrat vor, dass die Zipser
Kammer einige Kammerschaften (zum Beispiel Kígyós) verpfändet, dass
die Verhältnisse der Bergkammer Nagybánya stabilisiert werden können. 23
17
18
19
20

ÖStA HKA VUG RN 12a fol. 263-264. 268-270. 349-350. 352-360.
ÖStA HKA VUG RN 12b fol. 562-567. 650-653. 680-685. 699-702.
ÖStA HKA VUG RN 12b fol. 572-579.
Österreichisches Staatsarchiv, Finanz-und Hofkammerarchiv, Alte Hofkammer, Hoffinanz Protokolle
(1573) fol. 58. 84. 118. 275-276. 308. (im weiteren: ÖStA HKA Hf. Prot.) bzw. Pálffy Géza: A
Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp., 2010. 189-200. (Pálffy, Géza:
Das Königreich Ungarn und die Habsburgische Monarchie im 16ten Jahrhundert. Bp., 2010.) [im
weiteren: Pálffy, 2010.]
21 Magyar Országos Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak (E szekció), Szepesi Kamarai Levéltár,
Szepesi Kamara regisztratúrája, Minutae 5305. t. fol. 122. (Ungarisches Staatsarchiv, Hofkammer
Archiv, Kammer zu Zips, Minutae) [im weiteren: MOL E 244]
22 MOL E 244 Bd. 5292. fol. 153-154.
23 MOL E 244 Bd. 5305. fol. 206. bzw. ÖStA HKA VUG RN 12b fol. 564.
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Diese Verpfändung kam zustande, die anregende Person der Transaktion war
Gáspár Mágóchy, er zahlte der Kammer drei Tausend Forint. 24
Es mangelte an Fachleuten, weil diese Männer die Sprache der
Einheimischen sprechen sollten.25 Man hatte große Sorgen, weil die deutschen
Bergleute wegen des örtlichen Klima erkrankt waren, und verschiedene
Epidemien wüteten. Über dieses Problem gibt es zahlreiche Quellen,
ich möchte das folgende Zitat zitieren: „Germani, qui gravibus morbis
correpti conflictarique sunt, et plurimi eorum morte absumti.“ 26 So war die
Kameralverwaltung vorteilhafter für die Einheimischen, als für den Fiskus,
weil die Unkostenbeiträge hervorragend waren, und zwei sehr nachlässige
Beamten arbeiteten in der Bergkammer (Wilhelm Scheuenstuel, Michael
Krengler).27 Wilhelm Scheuenstuel, als Einnehmer oder Kassier, leitete
die Bergkammer und die Münzstätte Nagybánya von 1573. 28 Von Anfang
an herrschten große Auseinandersetzungen zwischen der Zipser Kammer
und Wilhelm Scheuenstuel, weil sich der Einnehmer über permanentes
Geldnot beklagte, während der Zipser Kammerrat Wilhelm Scheuenstuel
damit beschuldigte, dass er die Administration nicht genau führte und bei
mehreren Gelegenheiten den Bergleuten Schaden verursachte .29 Infolge
dieser Spannungen wollte der Kassier mehrmals abdanken, was 1576
wirklich geschah.30 Durch die Entscheidung der Zipser Kammer wurde zu
dieser Stelle Michael Krengler ernannt.31 Seit Anfang an war der Kammerrat
mit der Arbeit von Michael Krengler nicht zufrieden: Seiner Meinung nach
konnte Krengler mit dem ihm anvertrauten Betrag nicht so gut wirtschaften,
und der Zustand der Königsgruben war sehr jammervoll, so musste der
Fiskus für die Restauration dieses Bergwerks zu viel Geld ausgeben. 32 Der
Kassier der Bergkammer Nagybánya hatte das ähnliche Problem, wie sein
Vorgänger. Er musste diese Institutionen bei permanentem Defizit leiten, und
der Kammerrat unterstützte seine Arbeit nicht, so entschied er sich für seine
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ÖStA HKA VUG RN 12b fol. 700-701. bzw. Österreichisches Staatsarchiv, Finanz-und
Hofkammerarchiv, Alte Hofkammer, Ungarisches Münz-und Bergwesen RN 5 fol. 780-781. (im
weiteren: ÖStA HKA MBW RN)
ÖStA HKA VUG RN 12b fol. 563.
MOL E 244 Bd. 5292. fol. 340-341.
MOL E 244 Bd. 5306. fol. 31. und Bd. 5293. fol. 396. bzw. ÖStA HKA VUG RN 12b fol. 906-921.
ÖStA HKA VUG RN 12b fol. 725-727.
ÖStA HKA VUG RN 12b fol. 919-921. bzw. MOL E 244 Bd. 5306. fol. 31-34. und 63.
ÖStA HKA MBW RN 5 fol. 922. bzw. MOL E 244 Bd. 5306. fol. 71-72. und 93.
MOL E 244 Bd. 5306. fol. 132.
MOL E 244 Bd. 5306. fol. 150-151.
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Abdankung. Die Zipser Kammer akzeptierte 1579 seinen Schritt.33
Wegen der entstandenen Situation ersuchte die Hofkammer die
Zipser Kammer, dass er einen neuen Vorschlag macht. Nach ihrer Meinung
sollte die Hofkammer die Güter des Fiskus für die Unternehmer des Ortes
(zum Beispiel Ferenc Szegedy, Lukács Mészáros, Simon Nagy) vermieten.34
Diese Unternehmer mieteten 1573 drei Gruben von Lazarus Schwendi. Dem
Vertrag zufolge mussten sie jedes Jahr fünftausend Forint einzahlen, und
daneben mussten sie zweihundert fünfzig Marke aus dem Roherz abgeben.
35
Dieser Vertrag war für drei Jahre gültig. Der Hofkammerrat wollte die
Königsgruben mit analogen Bedingungen diejenigen Bürger vermieten, die
genügend Kapital zur Ausbeutung hatten .Die Mitglieder des Kammerrates
mussten sich zur Niederösterreichischen Kammer wenden, weil die
ungarischen Bürger nicht genügendes Kapital hatten. Der Fachmann der
Niederösterreichischen Kammer, David Haag, beantragte, dass Felician von
Herberstein, ein Aristokrat aus Steiermark, der ein Erzbergwerk mit Balthasar
von Battyhány auf seinem Besitz abbaute, die Bergkammer, die Münzstätte
und Königsgruben mieten könne.36 Sein Fachwissen, seine Sprachkenntnisse,
seine Ämter (er war das Mitglied des Kriegsrats), und seine Verwandtschaft
(sein Cousin, Julius von Herberstein, war das Mitglied des Rats von der
Zipser Kammer) sprachen für Herrn Felician.37
Im Jahre 1579 akzeptierte die Hofkammer die Meinung von Haag, und
er musste den Vertrag verfassen 38 Nach dem Vertrag wäre der Mietsvertrag
für ein Jahr gültig, und der Mieter könnte die Bergkammer, die Münzstätte,
und die Königsgruben verwalten. Der Mietslohn wäre sieben Tausend
ungarische Forint. Falls das Geschäft richtig fungiert, könnte der Vertrag
von Jahr zu Jahr verlängert, und der Lohn alljährlich mit Eintausend Forint
33 MOL E2 444 Bd. 5306. fol. 340-341. und 396.
34 MOL E 244 Bd. 5293. fol. 418-419.
35 ÖStA HKA VUG RN 12b fol. 638-640. 1 Gulden= 72 garas= 360 dénár. 1 ungarischer Forint= 100
dénár. In. Finály, 1867. S. 128. 1 Marke=24 karát (karat)=48 pisetum. In. Finály, 1867. S. 120. und
127.
36 ÖStA HKA VUG RN 12c fol. 1344-1347. bzw. Magyar Országos Levéltár, Magyar Kancelláriai
Levéltár (A szekció), Magyar Királyi Kancellária regisztratúrája, Libri regii 3. k. fol. 1000.
(Ungarisches Staatsarchiv, das Archiv der Hofkanzlei, Libri regii) [im weiteren: MOL A 57]
37 Kenyeres István: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem
a 16. századi Magyar Királyságban. Bp., 2008. 55-57. (Kenyeres, István: Grundherrschaften
und Grenzfestungen. Die Kammerschaften und die Türkenabwehr im Königreich Ungarn des 16.
Jahrhunderts. Bp., 2008.) [im weiteren: Kenyeres, 2008.]
38 ÖStA HKA VUG RN 12c fol. 1172-1177.
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vergrößert werden.39 Die Hofkammer verwendete diesen Vertragsvorschlag
um den endgültigen Vertrag zu formulieren, welcher 1580 in Kraft trat. David
Haag spielte eine ähnliche Rolle zwischen 1578 und 1580, wie zwischen
1571 und 1573, wir können seine Vorschläge und Berichte als komplexe
Abhandlungen betrachten.
Vermietungssystem I.: Die Herberstein Familie aus Steiermark (1580 -1597)
Wir können aufgrund der Quellen konstatieren, dass Felician von
Herberstein und seine zwei Söhne (Raimund und Friedrich) während dieser
Jahre mehrere gewaltige Entwicklungen in dieser Region machten.40 Mann
kann über die Tätigkeit des Herrn Felician aufgrund der Trauerrede seines
Pastors (David Reuss) einen Überblick bekommen. Wir können in seiner
Schrift lesen, dass Felician von Herberstein mit Opferbereitschaft das
Problem des Grundwassers und der Entlohnung aufzulösen versuchte.41
Er renovierte das Erzbergwerk der Siedlung Feketebánya (neben der
Ungarischen Neustadt), und er erbaute mehrere Einstampfswerkstätte auf
seinem Besitztum. 42 Er musste ein enormes Kapital mobilisieren: obwohl
er seinen steirischen Besitz vor seinem Umzug seiner Familie verkauft
hatte, hatte er nicht genügendes Kapital für diese Investitionen43, dafür
musste er viel Kredit aufnehmen, Die ausständige Summe erreichte im
Jahre seines Todes (1590) 40.000 ungarische Forint.44 Nach den veränderten
Eigentumsverhältnissen (1585) arbeiteten diese Siedlungen sehr eng mit dem
Fürstentum Siebenbürgen zusammen, und die Herbersteiner Familie hatte ein
gutes Verhältnis zu der fürstlichen Familie (Familie von Báthori).45 Stephan
Báthori, der König von Polen, beauftragte Felician von Herberstein über das
39 Gündisch, 1933. S. 9-15. bzw. ÖStA HKA VUG RN 12c fol. 1362-1367.
40 ÖStA HKA VUG RN 12c fol. 1493-1508.
41 Bobory Dóra: Felician von Herberstein -1540-1590- stájer főúr rövid életrajza és magyar kapcsolatai
David Reuss gyászbeszéde alapján. Eine kurze Biographie eines Edelmanns aus Steiermark- Felician
von Herberstein -1540-1590- und seine ungarische Beziehungen auf Grund der Traurrede von David
Reuss.) = Lymbus. Magyarságtudományi Közlemények. 2005. 5-26.[im weiteren: Bobory, 2005.]
42 Bobory, 2005. S. 15-17.
43 Magyar Országos Levéltár, Magyar Kincstári Levéltárak (E szekció), Szepesi Kamarai Levéltár,
Benigna Mandata 31491. t. fol. 167-168. (Ungarisches Staatsarchiv, Hofkammerarchiv, Kammer zu
Zips, Benigna Mandata) [im weiteren: MOL E 249]
44 Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. Kiadja: Fejér Tamás. Kolozsvár, 2005. I. kötet. 431-433. (Libri
Regii des Früstentums Siebenbürgen. Hgg: Tamás Fejér. Kolozsvár, 2005.)
45 Bobory, 2005. S. 19-22. bzw. Gooss, 1911. S. 205-218.
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Bergbaurevier Fürstentums Siebenbürgen eine Abhandlung zu schreiben.46
Während seiner (Studien)reise besuchte er die folgenden Siedlungen: Zalatna,
Ruda und Bradbánya, Abrudbánya. 47 Nach seiner Meinung waren diese
Bergwerke an den Erzen reich, wobei die Verhältnisse sehr hart waren, so
musste die Regierung verschiedene Reformen einführen, um diese Situation
zu ändern. Er bot an, diese Bergwerke zu vermieten, aber der Fürst bewilligte
es nicht.48
Friedrich von Herberstein führte von 1591 bis 1597 dieses
Unternehmen. Seine Familie hatte die meisten Gruben in der Region von
Szatmár, sie konnte diese Gruben den Unternehmern des Ortes abkaufen49
Friedrich musste mehrere Kredite aufnehmen, und er konnte diese Summe
nicht zurückzahlen, so musste er 1600 alle seine Besitzen verkaufen.50
Die vorübergehende Epoche von 1597 bis 1604 (die Kommissionen)
Sigismund von Báthory, der Fürst von Siebenbürgen, wollte
den Mietsvertrag mit Herr Friedrich nicht verlängern, sondern suchte er
einen neuen Mieter, den aus Italien stammenden Giovanni Muralto aus.51
Nach seiner ersten Abdankung bekam die Hofkammer das Recht der
Überwachung über den Bergbau des Komitats Szatmár. Die Hofkammer
und der Niederösterreichische Kammerrat sandte eine Kommission nach
Ungarischer Neustadt, um die Tätigkeit der Mieterfamilie und die Verhältnisse
kennenzulernen.
Nach dem Vorschlag der Zipser Kammer wurden zwei Beamten
(Gaspar Frank und Anton Rholl) ausgewählt, da beide Beamten als sehr
gute Fachleute galten.52 Gaspar Frank war der Leiter des Rechnungsamts
der Zipser Kammer bis 1590 von 1603, und Anton Rholl war der Präfekt
der Erzbergwerke Szomolnok und Gölnicz (diese Siedlungen lagen in
46
47
48
49
50
51

52

Documente privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei şi Ţârii-Româneşti. I-V/III. Hgg: Dr. Andrei
Veress. Bucureşti, 1929-1932. S. 58-64. (im weiteren: Documente)
Derzeit wird der Name von Zalatna: Zlatna, von Abrudbánya: Abrud, von Brad und Rudabánya:
Brad-Ruda gewesen. Alle Siedlungen liegen in Rumänien.
Documente III. S. 63-64.
ÖStA HKA VUG RN 13a fol. 71-81.
ÖStA HKA MBW RN 7 fol. 10-12. bzw. MOL E 249 31491. t. fol. 130-132.
Documente V. S. 70-72. ( Der Brief von Filipo Spinelli für den Kardinal Albobrandini, Prag, 1597).
Über Giovanni Muralto: ÖStA HKA VUG RN 12c fol. 1491-1492. bzw. Oborni Teréz: Erdély kincstári
bevételei és kiadásai a 16. század végén. (Die Einkünfte und die Ausgaben des fürstlichen Fiskus am
Ende des 16. Jahrhundert).= Történelmi Szemle, 2005. 3-4. szám. 337. [im weiteren: Oborni, 2005.]
ÖStA HKA VUG RN 13a fol.1.
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Oberungarn).53 Sie verfassten ihren Bericht im Jahre 1599. Das wichtigste
Ziel dieses Berichts war, der Kommission beweisen zu können, dass dem
Regierungssystem lohnender wäre, diese Institution zurückzunehmen. Die
Kommissare schrieben über die Investitionen der Familie Herberstein, und
wir können die Vorgeschichte des Erzbergwerks und die Entwicklungsetappen
kennenlernen.54 Wegen der Kosten des Langes Türkenkriegs (1593-1606),
und der unbestimmten innerpolitischen Verhältnisse von Siebenbürgen
musste die Hofkammer diese Institutionen (Bergwerk, Münzstätte,
Königsgruben) an verschiedene Vermieter vermieten.55 Dafür wurde die
Zipser Kammer mit den reichsten Unternehmern der Neustadt zu verhandeln
angewiesen, und diese Unternehmer konnten die Institutionen für eine
kurze Zeit mieten. Dieser Plan realisierte sich, die Magistrat von Neustadt
führte diese Institutionen von 1599 bis 1600 ein.56 Die Fachleute wollten
aber endgültige Lösungen finden, um die Probleme in dieser Region zu
bewältigen. Dafür wurde die Entsendung einer neuen Kommission in Wien
entschieden. Die zukünftigen Kommissare wurden die Beamten der Zipser
Kammer. Georg Fischer war der Präfekt der Herrschaft Huszt, Johann Erck
(„Ercky János doctor utriusque juris”) war der Leiter des Salzbergwerks
Máramaros, er leitete die Münzstätte Neustadt als der Angestellte der
Familie von Herberstein von 1580 bis 1591.57 Die Beamten sandten ihren
Bericht 1601 nach Wien (der sogenannten „hinterlassenen“ Hofkammer und
der Niederösterreichischen Kammer).58 Die Kommissare beschäftigten sich
nicht mit der Vorgeschichte der Region, sondern beschrieben sie ausführlich
die Verhältnisse der Bergkammer und der Münzstätte Neustadt. Wir können
wichtige Informationen über die ausgebeuteten Erze der Neustadt und
Mittelsberg, die Anzahl und Nationalität der Arbeiter bekommen.59 Die
Königsgruben wurden von einem neuen Mieter, Gerhard Lisbona, verwaltet,
53 Állami -királyi és császári- tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. Kiadja: Fallenbüchl Zoltán.
Bp., 2002. 102. (Staatliche -königliche und kaiserliche- Beamten des Königreichs Ungarn im 17ten
Jahrhundert. Hgg: Zoltán Fallenbüchl. Bp., 2002.) bzw. Ember, 1946. S. 164. Über Antol Rholl: ÖStA
HKA VUG RN 12c fol. 1493. bzw. Ember, 1946. S. 165-167.
54 ÖStA HKA VUG RN 12c fol. 1493-1508.
55 Winkelbauer, 2003. S. 142-147.
56 Oborni, 2005. S. 338-339.
57 Kenyeres, 2008. S. 119-125. bzw. Ember, 1946. S. 500-501. Über die Beziehung zur Familie
Herberstein: Bobory, 2005. S. 9.
58 Rudolf I. teilte die Hofkammer in zwei Teile: Nach 1583 blieb die sogenannte hinterlassene
Hofkammer in Wien, diese war verantwortlich für das ungarische Finanzssystem. In: Pálffy, 2010. S.
98-99.
59 ÖStA HKA VUG RN 13a fol. 71-80.
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in vierzehn Stollen wurden 100 Arbeiter beschäftigt, sie waren Rumäne und
Deutsche. Das Erz wurde in acht Stollen mit guter Qualität ausgebeutet.
Die Stollen der Unternehmer waren kleiner und erzarmer, und achtzig
Prozent von denen gehörten bis 1600 der Familie Herberstein In diesem
Jahr verkaufte Friedrich von Herberstein die Stollen an Herrn Gerhard
Lisbona.60 In diesen Stollen arbeiteten ungarische Bergleute. Wir können mit
der Hilfe dieses Berichts konstatieren, dass die qualifizierte Arbeitskraft in
den Königsgruben die Facharbeit, und die rumänischen Leibeigenen (aus
den nahen drei Dörfern) die Hilfsarbeit erledigte, weil diese Einwohner statt
der Lieferungen dem Grundherrn diese Arbeit machen mussten (Surgefalwa,
Laczfalwa, Oroczfalwa).61 Wegen der ethnischen Wandlung dieser Region
wuchs die Anzahl der rumänische Einwohner an, dieser Prozess begann
in der Mitte des 16ten Jahrhundert. In den anderen Stollen erledigten die
wenig qualifizierten ungarischen Bergleute die sämtliche Arbeit. Nach
der Meinung der Kommission sollte die Hofkammer diese Institutionen
verwalten, und taugliche und qualifizierte Beamten in diese Bergkammer
senden. Die Fachleute der Hofkammer akzeptierten diesen Vorschlag, wegen
der Verhältnisse der Staatskasse konnte aber dieser nicht realisiert werden.
Wir müssen über die Person des neuen Mieters, Gerhard Lisbona
sprechen. Er war ein Tuchskaufmann aus den Niederlanden, er zog später nach
Krakau, wo er einen Weinausschank hatte. 62 Durch diese Tätigkeit schloss
er eine Bekanntschaft mit Georg Wagen. Georg Wagen war ein Unternehmer
aus Innerösterreich, und hatte gute Beziehungen zur Niederösterreichischen
Kammer und der Hofkammer, weil er 1598 das Erzbergwerk Belényes
(Siebenbürgen) mietete.63 1601 mieteten sie gemeinsam die Bergkammer, die
Münzstätte Neustadt und die Königsgruben. Sie waren sogenannte „homo
novus“, wie Felician von Herberstein. So erschienen zwei neue Regionen,
Niederlande und Innerösterreich, im Komitat Szatmár.64 Gerhard Lisbona
war der größte Grundherr in dieser Städten, die anderen Unternehmer
verarmten wegen des Langes Türkenkrieges, und zahlreiche Stollen wurden
60
61
62
63

MOL E 249 Bd. 31491. fol. 130-132.
ÖStA HKA VUG RN 12b fol. 1037-1039.
MOL E 249 Bd. 31491. 694. bzw. Gündisch, 1933. S. 16-20.
Erdélyi Országgyűlési Emlékek. Kiadja: Szilágyi Sándor. V. kötet. Bp., 1875-1898. 169-170. (Der
Almanach des Reichstags Fürstentums Siebenbürgen. Hgg: Sándor Szilágyi. Band V. Bp., 18751898.) [im weiteren: EOE V.]
64 Magyar Országos Levéltár, Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak (F szekció), Gyulafehérvári
Káptalan Országos Levéltára, Erdélyi Fejedelemi Kancellária, Libri Regii 8. k. fol. 84. (Ungarisches
Saatsarchiv, Archiv der Kanzlei Fürstentums Siebenbürgen, Libri Regii) [im weiteren: MOL F1]
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geschlossen. Lisbona hatte nicht genügendes Kapital für seine geschäftliche
Tätigkeit, er musste viel Kredit aufnehmen.65 Seine Gläubiger waren Johann
Lukim, Kaufmann aus Kaschau, Benedict Aman, Kaufmann aus Nürnberg
und Johann Laskay, Domherr aus Preßburg.66 Daneben musste er das Kredit
der Familie Herberstein übernehmen. 1607 Rudolf I. wies seine Kommissare
(Stephan Illésházy, Thomas Vízkelety) an, den Vermieter einzusperren, und
Gerhard Lisbona musste die ausständigen Summen einzahlen. 67
Es gibt einen anderen Bericht, der 1603 verfasst wurde. Dieser Bericht
wurde von Hans Kaufmann, Bergmann aus Schlesien, Hans Steinberger,
der Beamte der Niederösterreicher Kammer, und Gaspar Tribl von Zipser
Kammer geschrieben, und es beschäftigte sich mit den Einnehmern aus
Oberungarn und Siebenbürgen. Nach ihrer Meinung musste die Regierung
diese Institutionen für die Zipser Kammer zurückgeben. 68
Vermietungssystem II: Gerhard Lisbona ( 1604 - 1613)69
Über diese Periode haben wir weniger Quellen, weil die Beziehung
der Region Szatmár zur Zipser Kammer und der Niederösterreichischen
Kammer aufgelockert wurde. Der neue Fürst von Siebenbürgen, Gabriel
Báthori, gab diese Siedlungen und Gruben im Jahre 1608 zurück.70 Er wollte
keinen neuen Mieter suchen, 1608 beschenkte der Fürst den Mieter mit einem
Dorf in der Nähe der Siedlung Zalatna (Bergwerk, Siebenbürgen).71 Danach
wurde Lisbona frei, und er blieb der Vermieter. Zwischen 1610 und 1613
verstieß er gegen die Privilegien der Siedlung Felsőbánya mehrmals, und er
beschränkte die Ausbeutung der Stollen der Unternehmer. Die Stadtmagistrat
hängte gegen ihn einen Prozess an, und der Fürst verurteilte seinen Mieter.
Trotz alledem wurde er zum Leiter allen Erzgruben von Siebenbürgen, und
er konnte das Bergwerk Zalatna mieten.72 So hatte er eine Vertrauensstellung,
und konnte zwei wichtige Bergbaureviere zur gleichen Zeit verwalten. In
dieser Zeit hängte die Familie Herberstein gegen ihn einen Prozess wegen
65
66
67
68
69
70
71
72

Rausch, 2009. S. 226-231.
ÖStA HKA MBW RN 8. (1605-1607). fol. 1-8. bzw. Österreichisches Staatsarchiv, Finanz-und
Hofkammerarchiv, Alte Hofkammer, Hoffinanz Ungarn Akten RN 107. fol. 192-193.
Rausch, 2009. S. 231-232.
ÖStA HKA VUG RN 13a fol. fol. 169-172. bzw. fol. 173-188.
Ich habe mich mit dieser Periode in Rahmen einer anderen Abhandlung beschäftigt.
Rausch, 2009. S. 225-226.
MOL F1 Libri Regii Bd. 8. fol. 84.
Rausch, 2009. S. 228- 237.
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des Verkaufs ihres Besitzes an. Dieser Prozess wurde jahrelang gezogen, erst
nach dem Tod des Fürsts Báthori verurteilte ihn das Gericht verurteilte (der
Leiter war Georg Thurzó Palatin): Lisbona musste alle Besitze der Familie
von Herberstein (Friedrich, Eva und Barbara) zurückgeben. 73

73

EOE V. S. 346. bzw. Rausch, 2009. S. 235.
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Beiträge über die Beziehung der Zipser Kammer zur
Niederösterreichischen Kammer: Ein kurzer Grundriss
der Verwaltung der Bergkammer und der Münzstätten
Nagybánya (Baia Mare) 1571–1613
(Zusammenfassung)

Schlüsselwörter: Pachtsystem,
Bergkammer, Befugnis zur
Entscheidungsvorbereitung, die Zipser
Kammer, das Regalienrecht

In meiner Abhandlung wollte ich die Beziehungen der Zipser Kammer
zur Niederösterreichischen Kammer durch das Beispiel der Geschichte der
Bergkammer und Münzstätte Nagybánya (von 1571 bis 1613) darstellen.
Diese Landkammern beteiligten sich an der Entscheidungsvorlage, das
Regierungssystem wollte die Reformen durchführen, aber hatte kein
genügendes Kapital für dieses Projekt.
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Studii referitoare la rapoartele Cămării din Spis şi
Cămara din Austria de Jos: administrarea Cămării de
mină şi a Monetăriei din Baia Mare în perioada 1571-1613
(rezumat)
Cuvinte cheie: Cămara din Spis,
dreptul de pregătire a deciziilor, regale,
cămară minieră, sistem de arendare
Istoria mineritului şi administrarea minelor băimărene s-a aflat mult
timp la periferia istoriografiei maghiare. Referitor la acest subiect, este necesară
o cercetare aprofundată, deoarece atât în arhivele din Ungaria, cât şi în arhivele
din străinătate (în primul rând în materialul arhivistic din Austria) se păstrează
o mare cantitate de sursă arhivistică nevalorificată.
Din cauza situaţiei sale geopolitice speciale, zona minieră sătmăreană,
care a încorporat patru localităţi (amplasamente) miniere, a fost importantă
atât pentru Regatul Ungariei, cât şi pentru Principatul Transilvaniei. Minele
de pe lângă frontiere au asigurat un venit important, motiv pentru care, cele
două state în întreaga perioadă tratată au luptat în continuu pentru stăpânirea
acestora. Zona minieră cu centrul la Baia Mare nu s-a numărat printre cele
mai dezvoltate regiuni, de aceea nu a sensibilizat gândirea istorică. Din cauza
relaţiilor politice interne şi externe imprevizibile şi a rapoartelor de putere, în
această zonă nu s-a putut realiza o reformă financiară comprehensivă. Din acest
motiv, guvernământul central a încercat să-şi menţină şi să-şi îmbunătăţească
sistemul care funcţionase încă din Evul Mediu. Cămara minieră şi Monetăria
din Baia Mare a fost renumită în perioada Bathorieştilor datorită dezvoltărilor
tehnice.
În 1571 Cămara de Spis a fost reînfiinţată şi a preluat administrarea
economică a zonei, însă din cauza lipsei surselor materiale suficiente, în 1578 a
revenit la sistemul de arondare. În luarea acestei decizii a avut un rol important
Cămara din Austria de Jos, care a avut o legătură strânsă cu Cămara de Spis.
În perioada tratată, cele mai importante investiţii au fost efectuate de
către familiile care au primit în arendă minele (de exemplu familia Herberstein).
Aceste investiţii au fost posibile în general prin credit, deoarece nici arendaşii
nu au dispus de suficient capital propriu.
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A Huszti Református Egyház XVII-XIX századi iratai

Kulcsszó: Kárpátalja, Huszti
Református Egyház, „Ekklézsia
Ládája”, Regestrum, Fasciculum

Pr. Józan Lajos

Preot reformat din oraşul Hust
(Ucraina), autor al numeroase articole
referitoare la istoria locală, istoria
bisericii, a familiilor nobiliare şi nu
numai, publicate în reviste şi periodice
apărute în Ucraina Subcarpatică şi în
Ungaria.

A

történelmi Magyarország
vármegyéi közül Máramaros vármegye
az egyik legkésőbb keletkezett vármegyék
közül való. Hatalmas kiterjedése a már
jóval előbb létezett Szatmár, Ugocsa
és Bereg vármegyékből alakult, még
korábban pedig Borsova megyéhez
tartozott. 1300-ban az utolsó Árpád-házi király III. András szervezte meg
s nevét valószínű az itt folyó Mára vizétől nyerte. Az első évtizedekben a
Tisza kanyarulatában a következő települések alakultak: Huszt, Visk, Técső,
Hosszúmező és Máramarossziget magyar és szász ajkú lakosok betelepítésével.
Visk nevével ugyan már 1271-ben találkozunk, amikor V. István a Hunpázmán
nemzetségből való atyafiaknak: Mikónak és Csépánnak, háborúban szerzett
érdemeikért oda adományozta Visk földjét, ahol az adományozott testvérek
egy magasabb hegy tetején kisebb erődített kőházat építettek maguknak, a
hegy alatt pedig a jobbágyoknak egy kicsiny falucskát. A megye szervezésekor
András király cserére kérte fel őket, Viskért Ugocsában kaptak kárpótlást.
A kicsiny váruk pedig Máramaros vármegye első központja lett. 1329-ben
Károly Róbert a fenti településeket Nagy-Szöllős mintájára Szabad Királyi
Koronaváros címmel ruházta fel. 1352-ben Sziget is elnyerte ezt a kiváltságot
és ez időtől lett a megye központja. Ettől kezdve általában az Öt Koronaváros
néven neveztettek ezek a települések. Huszton ez idő tájt épült a ma már csak
romjaiban álló vár.
Mindegyik településnek lett külön-külön városi levéltára, de
együttvéve is az öt városnak külön őrizték leveleit Técső központtal. Ma
ezek a levelek a Kárpátaljai Állami Levéltárban, annak beregszászi részlegén
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találhatóak. A betelepített családok nyilván már a kezdet kezdetén templomot
is építettek maguknak és így egyházi levéltárak is keletkeztek.
Ezek között nem csekély levéltára volt a huszti egyháznak. A
reformációig – mely 1523-1556 között ment végbe – római katolikus volt
a gyülekezet, utána mint reformált gyülekezet gyűjtötte és őrizte leveleit.
A reformáció előtti időből egynéhány levél ismeretes, azok is másolatban.
Az eredetiek vagy az Öt Koronaváros, vagy a Leleszi Káptalan levéltárában
voltak.
Ez egyházi levéltárnak 1947-ben az államosítással szomorú sorsa
következett. Mint ismeretes 1920-1939 között Csehszlovákia része volt
Kárpátalja, a II. világháború után pedig a Szovjetunióé. 1948-ban minden
egyházi ingó és ingatlan az állam tulajdona lett. A gyülekezet levéltárát
állami levéltáraknak kellett átadni, az anyakönyveket pedig az állami
anyakönyvi hivatalnak. Ez utóbbiakról megmaradt a gyülekezetünkben egy
átvételi elismervény, de hogy maga a levéltár, milyen és mennyi levelekkel
rendelkezett az államosítás előtt, azt megtudhatjuk részben abból a kézzel
írott füzetecskéből, mely a levéltár rendszerezéséről szól, de mivel ez nem
tartozott a levéltári dokumentumokhoz, ezért nem került állami levéltárba.
A levéltár anyagához először 1784 február 3-án, az egyházközségben
tartott presbiteri gyűlés határozata értelmében kezdtek regisztert készíteni.
Az ekklésia ládájában állottak ezek az iratok. Az ,,Ekklésia Ládája”
pedig a mindenkori gondnok – vagy ahogy akkoriban, de sok felé most is
gyülekezeteinkben kurátor – lakásán állott. 1784-ben történetesen csernelházi
Csernel Miklós volt a gyülekezet főgondnoka. Három fasciculusra osztották
az aznap megszámolt leveleket. Az elsőbe 27, a másodikba 25, a harmadikba
10 levél került. Csak másfél hónap múlva folytatták az összeírást, ekkor
már az összeírók nevét is ismerjük: Czáró Fogarassy Zsigmond és Tóth
József nemes urak s vezetőségi tagok voltak. A negyedik fasciculus fölé
ezt írták: ,,sok haszontalan levelek vagynak benne”. Valószínűleg gondnok
váltás történt, ugyanis Nagy-Iday György gondnok házánál folytatódik
a regiszterek készítése. A negyedik fasciculusba 23 levél került, de ekkor
sem fejezték be az összeírást, mert amikor 51 év múlva újból elővették a
,,leveles ládát” regesztrálás céljából, több tucat olyan levelet találtak,
amelyek a XVIII. századot megelőzően keletkeztek, némelyek eredeti,
némelyek másodpéldányok voltak. Azt is megállapították, hogy a harmadik
fasciculusból hiányzik 5, a negyedikből pedig hét darab levél.
1835. január 12-én lajstromozta Horváth Pál kurátor, Jászay István
lelkipásztor és Tóth Pál egyházi jegyző a még nem regisztrált leveleket az
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1784. év óta gyűlt írásokkal együtt, amelyek összesen kilenc fasciculusba
osztódtak.
1838 tavaszán Jászay István lelkész, egy maga által készített 10 lapból
álló füzetbe lemásolta ezeket az iratjegyzékeket, ahogy ő maga megjegyezte:
,,oly véggel, hogy az eredetit ne kelljen mindenkor elővenni”. Jászay István
1791-ben született az Abaúj megyei Csere-Bátoron, a teológiát Sárospatakon
végezte, német nyelvet Rozsnyón és Bécsben tanult. Segédlelkészkedett
Szatmárnémetin, tanár a máramarosszigeti gimnáziumban, másodlelkész
ugyanitt. 1829-1934 között Visken volt lelkész, ezután Husztra került,
a következő évben már elkezdte itt a levéltár rendezését. Mint művelt és
jó adminisztrátorról van róla emlékezet. 1847 október 23-án halt meg itt
Huszton. Az általa rendezett szép és gazdag levéltár minden bizonnyal 1835.
év után is számos anyaggal bővült, sajnos az államosítás utáni sorsáról
semmit sem tudunk. Sehol, semmilyen tudósítás nincsen róla, illetve: a
Kárpátaljai Állami Levéltárban van egy néhány, a huszti ref. egyházat illető
levél a XVIII. századból s korábban az egyház tulajdona volt, de ezekből
nem állapítható meg, hogy a minket érdeklő lajstromozott levéltárból
valók lennének. Azt viszont tudjuk, hogy a 8. fasciculusban jelzett 20. és
21. sorszám alatt szereplő két levél megmaradt az eredeti helyén, azaz az
egyháznál, de mostanra oly sérült állapotban van, hogy alig olvasható.
A Jászay István lelkész által készített regiszteres füzetet az eredeti
szöveghez tartalmilag hű másolatban alább közlöm, egyes latin szövegek
zárójelben olvashatóak.
Regestruma a Huszti Nemes Szent Ekklézsia ládájában lévő leveleknek
1784. február 3-án ezen Nemes Huszti Szent Ekklézsia gyűléséből
deputáltatván tekintetes csernelházi Csernel Miklós úrnál, hogy amely
ekklézsiai levelek vannak, azokat regesztrálnók, melyek is következnek ily
renddel:
Fasciculus Primus (Első csomó)
1. 1673. nov. Veres Istvánné Farkas Anna testamentoma (végrendelete) egy
kaszáló rétről, mely emanált (kiadatott) ezen Huszt város pecsétje alatt.
2. 1712. máj. 24. Ezen tekintetes nemes vármegyének egy extradatája
(kiadványa) a huszti nemességnek conservatiója (fenntartása) iránt.
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3. 1738. ápr. 6. Bizonyos emberek kezességet vállalnak Lipcsén lakó Panyka
Imre nevezetű ekklézsia jobbágyáért.
4. 1752. febr. 24. Haraszin Vaszily jobbágyságáról költ levél.
5. 1737. szept. 1. Bizonyos személyek kezességet vállalnak a huszti ref.
ekklézsia jobbágyaiért: ú.m. Hubáj János és Prostsik nevezetűekért.
6. 1742. máj. 1. A kolozsvári református professzoroknak egy missilis
replicájok (válaszlevelük) bizonyos Husztra küldendő rector iránt.
7. 1743. ápr. 24. Egy conventionálissa (szegődményese) a huszti rectornak
és deáknak, mely Administr. A méltóságos udvartól és az ekklézsiától.
8. 1691. nov. 1. Gyallai András 40 magyar forintokról való contractusa
(szerződése).
9. 1755. jul. 2. Egy kontractusa Rátz ’Sigmond uramnak a Borkötőben lévő
4 napi szántó földekről, melyeket általadott az ekklézsiának zálogképpen
– 25 magyar forintokban.
10. Egy signatura (jegyzék) a pestis alkalmatosságától fogva ki miképpen
fizetett a cinterembe való temetkezésért, azok között Darvai János és
mások bizonyos oblatumot (ajánlatot) tettek a Körösösben és a Sáros
patakában.
11. 1710. aug. 28. Egy darab új temető földről való contractus, melyet
az ekklézsia váltott ki a contractusban specificalt (szerződésben
meghatározott) személyektől.
12. 1760. febr. 8. Emanált bizonyos citatoria (kiadott idézés).
13. 1739. jan. 3. Emanált bizonyos signatura (kiadott jegyzék) az ekklézsia
bor árának behozattatásáról, melyet adminisztrált Karilné.
14. 1771. júl. 2. Tiszteletes Székely Péter uramnak egy memorialisa a
suoerintendentiára (emlékeztetője a püspökségre).
15. 1773. nov. 11. Debrecenben emanált (kiadott) levele tiszteletes Szathmári
István uramnak.
16. 1879. aug. 16. Géresi Jászay Miklós és felesége csebi Pogány Hedvig
Aszszony contractusa 100 magyar forintokig egy telekről, melyet adott a
huszti ref. ekklézsiának.
17. 1700. aug. 1. Gróf Betlen János pecsétje alatt emanált levél.
18. 1771. aug. 13. A huszti református ekklézsiának instantiája
(folyamodványa) a felséges udvarhoz.
19. 1773. febr. 8. Tiszteletes Nánási Ábrahám uram recordatioja
(emlékeztetője) egy rectorról.
20. 1715. ápr. 20. Huszti Lovász Sámuel úr signaturája bizonyos oblatumokról
(jegyzéke ajánlatokról) mellyeket percipiált (kapott).
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21. 1652. júl. 15. Huszt városának translationalis contractusa (átruházó
szerződése) tiszteletes selyei Balog István uramnak a Kökényesi lázról.
22. 1687. szept. 22. Egy régi megavult processus (per irat).
23. 1768. aug. 3. Bizonyos erectióra prefigált (állításra előzetesen kiadott)
levele Megyeri László szolgabíró úrnak.
24. 1679. aug. 27. Borbély István quietálja (nyugtatja) t(ekintetes) Bay
Mihály uramat a cinterembe való temetés fizetéséről.
25. 1743. jan. 15. Gróf Teleki László úr ő méltósága missilis levele a huszti
ekklézsiához valamely papért.
26. 1771. jan. 29. G. Sófalvi József quitentiája (nyugtája) 20 magyar
forintról.
27. 1768. máj. 3. Rosi Mihály uram missilis levele bizonyos adósságról.
Fasciculus Secundus (Második csomó)
1. 1779. febr. 11. Tiszteletes Székely Péter uram levele Szigetről.
2. 1780. nov. 3. Felséges II.József császár kegyelmes parancsolatja.
3. 1746. aug. 25. A huszti nemesség főhadnagya Lőrintz János contractusa
(szerződése) 28 magyar forintokról.
4. 1771. jún. 4. Porto János kőmíves pallér majszter contractusa a huszti
ekklézsiáról.
5. A huszti ekklézsia egy reflexiója (észrevétele) az investigans
(vizsgálattevő) uraknak, hogy mi legyen fundusok (alapjok, tőkéjük) a
templom építésre.
6. 1736. aug. 30. Topuka János Lipcsén lakó ekklézsia jobbágyáért
kezeslevél.
7. 1684. dec. 28. Néhai borosjenei Korda ’Sigmond úr huszti házairól való
contractus.
8. 1747. jan. 30. Őfelsége részéről exibeált evocatórium (kiadott
idézőlevél).
9. 1733. febr. 20. Gróf Teleki Mihály ő méltósága comissiója (megbizása)
Peremártoni Mihály tiszttartójához.
10. 1727-ben emanált cserelevél Lipcsén Dulka János, Joán Tomisen ekklézsia
jobbágya Joancsu és László között.
11. 1668. dec. 2. Egy huszti prédikátor transactiója (egyezsége) az ekklézsiával,
hogy a jobbágyokkal … száz fát vitessen.
12. 1680. febr. 21. Két missilis levele a huszti ekklézsiának pap iránt: egy a
fejedelemhez és egy a fejedelem aszszonyhoz.
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13. 1751. Dulka László jobbágyról való kezeslevél.
14. 1738. ápr. 5. Panykó András kezeslevele valamely rossz cselekedetéért.
15. 1738. jan. 23. Mészáros András, idősb Kaposi János, ifjú Kaposi János 30
magyar forintokról emanált contractusok.
16. Porto János contractusa a templom építéséről 1773. márc. 12.
17. 1755. jún. 2. Nagy Miklós uram recognitiója (elismervénye) a Bíró
patakára nyúló Rátz ’Sigmond uram földjei contractusának kiadásáról.
18. 1675. febr. 12. Egy számadás bizonyos pénz legátumokról (hagyatékokról)
Rósa István uramnak , huszti főbíró Mészáros Pál pecsétje alatt.
19. 1666. máj. 23. A huszti ekklézsiának rendelkezése a temetkezés iránt.
20. 1760. febr. 8. Egy citatória (idézőlevél) Markocsány uram curátorságában
(gondnoksága idején).
21. (Év nélkül) Huszt városának egy telek iránt tett replicátiójok (válaszuk)
egy méltósághoz vagy főispánhoz.
22. (Év nélkül) Bizonyos templom építéshez tett költségek specificátiója
(részletezése).
23. 1714. máj. 30. Emanált conscriptio (kiadott összeírás) az ekklézsiához
tartozó földekről, az Úr asztalához való eszközökről.
24. (Év nélkül) Balog városi diakónus (itt g.kath.szerpap) a nemes vármegyére
beadott instantiája (folyamodványa) a huszti torony revisiójakor(felülviz
sgálatakor).
25. 1737. … Bizonyos ekklézsia i bor árulásáról és vételéről való regestrum
(jegyzék).
Fasciculus Tertius (Harmadik csomó).
1. (Év nélküli levelek) Három szakaszban lévő akták, melyek a huszti
református templom háborgattatása miatt lettek.
2. Őfelsége kegyelmes úrbáriuma.
3. Horváth László uram gyermeke cinteremben való temetéséért való
restantiák spetificátiója (hátralékok részletezése).
4. Adósoknak régi registrumok (lajstromok).
5. Földekről való regestrum (jegyzék).
6. Pogány Ádám consiliárius (tanácsos) levele a szent ekklézsiához a
templom renovátió (felújítás) iránt.
7. Superintendens Szilágyi Márton uram levele mikor Kassai uramat Husztra
papnak hozták.
8. Szigeti nemesség levele, melyben a huszti nemességet kéri, hogy a
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processusra (perre) adjon ötven vonás forintokat. Ezen levél a nemességet
illetően kivétetett és a nemesség ládájába tétetett.
9. A huszti székek iránt való confirmátiója (megerősítése) a tekintetes
Pogány Ádám consiliárius úrnak a visitációval (látogatással) együtt.
10. Superintendentiára írott repraesentátiója (előterjesztése) a huszti
ekklézsiának.
Fasciculus 4-tus (Negyedik csomó)
Sok haszontalan levelek vagynak benne. Sig(natura) Huszt 1784. márc. 16-án
Czáró Fogarasy Zsigmond, Tóth József.
1. Regestruma (jegyzéke) tiszteles Nagy-Iday György curator úrnál lévő
aktáknak.
2. Horváth Ferenc számadása.
3. Kereszturi Mihály prédikátor úr számadsa.
4. Horváth László úr számadása.
5. Csernel Miklós úr számadása.
6. Markocsány Imre úr számadása.
7. Vizaknai Dániel számadása.
8. Mátyás király statutorium mandatuma (beiktato parancsa) az eklézsia
jószágaira.
9. A leleszi konvent originale transumptuma, (eredeti átirata) melyben
a huszti parochiához tartozó jobbágyok az adótól rész szerint
immunitáltatnak, (mentesülnek) rész szerint úgy a jobbágyok, mint a
templom birtokában a nemes confessión (hitvalláson) lévő eklézsia
confirmáltatik (megerősíttetek).
10. Huszti pap conventiója (szegődménye).
11. A templombéli székeknek Csernel György úr által kidolgozott és az
eklézsia által approbált (jóváhagyott) elosztása.
12. Gróf Grassalkovits Antal kamara praefectus úr azon levele Rudnyánszki
adminisztrátor úrhoz, melyben a mi templomunkat elfoglaltatni, a
számunkra készített új épületet pedig nekünk resignáltatni (megnyitni)
parancsolja.
13. Rudnyánszki adminisztrátor levele, melyben a megelőző levelére
declaratiót (nyilatkozatot) kíván a huszti nemességtől.
14. A huszti fő- s egyházi nemesi és városi reden lévő református lakosoknak
azon credentionális (igazoló) levele, melyben a főnemesek közül Nagy-
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Iday Ferenc urat, a városi rend közül pedig Mészáros Andrást Bécsbe
őfelségéhez a templomnak további megtartása kinyerésére deputáltattak
(kiküldettek).
15. A megelőző pontban nevezett követek instructiója (utasítása).
16. Őfelségéhez intézett s a követek által elküldötti instantia (kérelem) a
templom megtartása iránt.
17. Ugyanazért megírt, a fent tisztelt Grassalkovits úrhoz intézett instantia
fragmentuma (kérelem darabja).
18. Ulászló magyar király olyatén collatiójának copiája, (adományának
másolata) melyben a huszti mostani reformata, de azelőtt pápista és
boldogságos szűz Katalin templomában misét mondó papok számára
1200 kősót resolvált (rendelt) a r(óna)széki aknáról.
19. Őfelségéhez küldött más instantia.
20. Ugyancsak a fent írt tárgyban instantia őfelségéhez.
21. A huszti református templom dolgában királyi parancsolat mellett dolgozó
deputatiónak (bizottságnak) béadott declaratio (nyilatkozat) ex parte fisci
regii (a királyi kincstár részéről).
22. A megelőző deputatióra való felelete Pogány Ádám úrnak, mint tractualis
curatornak (kerületi gondnoknak).
23. Második declaratio (nyilatkozat) ex parte fisci regii a templom és a
parochialis jószág devolutiója (háramlása) iránt.
1835. jan. 12-én a huszti ref. szent eklézsia levelei lajstromozásához
hozzáfogván, az e végre kirendelt küldöttség s nevezetesen kurátor Horváth
Pál, tiszteles prédikátor Jászay István urak és Tóth Pál küldöttségi jegyző,
legelsőbben is azt látván szükségesnek, hogy nézettessenek a régibb
lajstromok a hozzájok tartozó oklevelekkel, - megnéződött, tehát:
Az 1. fasciculus a melyben lévő 27 darab levelek registráltattak 17847. febr.
3-án a munkálódás célja szerint megnézetvén azok a magok valóságokban
mind feltaláltattak.
2. Fasciculus, amelyben levő 25 darab levelek registráltattak az említett 1784ik esztendőben, megnézettetvén, magok valóságokban mind feltaláltattak.
3. A harmadik fasciculusban a 2., 3. és 8. számú illetvén a tekintetes
nemessget, innen ki tudja mikor, kivétetettek, a 9. és a 10. nincs.
4. A negyedik fasciculusnak első számja alatt lévő regstrum első számja alatt
(?) lévő 7., 9., 10., 13., 18., 25., 26. számú iroványok nem találtatnak: egyéb
iránt a több iroványok mind megvagynak.
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Fasciculus 5-us (Ötödik csomó)
Sub Ldt. A. (?) a néhai tiszteletes Székely Péter uram számadása 1774.
Nro. 1. A huszti ref. eklézsia deputatiója által revideáltatott curatori
számadások.
Nro. 2. A néhai Markotsány Ferenc úr curatori s azon idők alatt
perceptoroskodott (adószedő) Tegze Pál számadása 1792-től 1799-ig.
Nro. 3. A néhai Nagy-Iday György úr curatori számadása 1801-1804-ről.
Nro. 4. A Tímár Mihály vice curatori számadása 1805.
Nro. 5. Néhai Tóth Zsigmond úr curatori számadása 108.
Nro 6. Szőllősi József curatori számadása 1809.
(?)
Nro. 2. Lévai Dániel egyházfi számadásáról szóló listák és respective
(vonatkozó) számadások 1810, 1811, 1812. évekből 28 darab
záradékjaival.
Nro. 3. Néhai tekintetes Fogarasi József curator és nemes idősb Tóth
György egyházfi urak számadásai 1805 és 1806. évekből 28 darab
provokatumokkal.
Nro. 4. Nemes Szőllősi József perceptor számadása de annis 181-1812.
Nro. 5. Győri József perceptor számadása de annis 1815, 1816, 1817, 1818.
Nro. 6. Tímár és Győri József perceptorok számadásai de annis 1814-1820.
Nro. 7. Lévai Mihály perceptornak számadása de annis 1820, 1821, 1822.
Nro. 8. Pünkösti László perceptori számadása 1823, 1824 és 1825 február
első napjáig.
Nro. 9. Pünkösti László perceptor számadása a fent írt időtől 1825/26.
Nro 10-16. Pünkösti László perceptor számadása 1827-től 1833-ig évenként,
melyekről absolváltatott (feloldoztatott).
Fasciculus 6-us (Hatodik csomó)
1. Egy inquisito (vizsgálat) a tilalmas felszabadításáról 1684.
2. Absolutionálisa (felmentő levele) nemes Horváth Gábornak a
toronyépítésre általa felszedett és kiadott 357 mft. és 14 dénárról 1700.
3. Técsi Szabó István számadása 1712.
4. Simai István egyházfi számadása 1712.
5. Az eklézsia lipcsei és herincsei jobbágyainak 1733-ik esztendei
conscriptiója (összeírása).
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6. Mészáros István és több alól írtak felvettek a huszti eklézsiától kölcsön
30 mft-okat 1738. Ezen contractus meg van szakasztva.
7. Egty kis authentia (hitelesség) nélkül való signatura bizonyo9s
adósságokról.
8. Liptsei Klára testamentumának simplex párja, (egyszerű másolata)
melyben a huszti papnak ád a Felső mezőn a Kotorra nyúló 3 darab földet,
az Alsó mezőn pedig a Nyíresben 2 darabot. Költ 1740-ben..
9. Markocsány Ferenc felveszen a huszti eklézsiától 10 ft-ot. 1758. febr.
26.
10. A papmarasztásról szóló levele tekintetes coaidutor curator (segéd
egyházfi) Pogány Ádám úrnak 1761. febr. 27.
11. Authentia (hitelesség) nélkül való feljegyzése a huszti ref. eklézsia activus
(aktív) adósságainak 1765.
12. Huszti pap conventiója (szegődménye) 1767.
13. Néhai Pogány Ádám úr levele az akkori huszti eklézsia curatorához a
papi fizetés incassáltása (behajtása) iránt 1767.
14. A huszti tekintetes nemességhez szóló hosszú levél az öt városi nemesség
dolgában 1768. aug. 5.
15. Huszti camaralis provisor (kamarai felügyelő) levele a huszti nemességhez
a kortsma iráőnt 1768.
16. Rektort kérő levele az eklézsiának 1769.
17. Bodoki Márton levele a dézsma dolgában Pestre követségbe menő Pogány
Lajos úr számára való pénz iránt 1770.
18. A huszti eklézsia curatora Cz. Fogarasi József úr feljegyzése az Úr
asztalához tartozó clenódiumokról, (értékekről) egyszersmind feljegyzése
némely okleveleknek a huszti ref. eklézsia levelei közt 1771.
19. Segedelem kérő levele az eklézsiának a templom renovátiójakor, 1773ban két libellusokkal (könyvecskével) együtt.
20. Bodoki H. Márton técsői prédikátor prédikátor recognoscálja, (elismeri)
hogy 1773-ban Székely Péter huszti prédikátor úrtól felvett 7 mft-ot.
21. Markocsány Ferenc úr recognitiója (elismervénye) 9 vft-ról, (váltóforintról)
melyet felvett temetésért.
22. Akkori huszti prédikátor Székely Péter úr Szigetre papnak meghívatik
1775.
23. Pogány Ádám úr levele paphozatal iránt 1775.
24. Bodoki Márton técsői prédikátor felszólítja T. Kereszturi Mihály akkori
prédikátor urat, hogy azon negyedfél aranyat, mellyel Pogány úrfinak
adós, a huszti eklézsia fizesse meg 1775.
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25. Bodoki Márton técsői prédikátor felszólítja T. Kereszturi Mihály akkori
prédikátor urat, hogy azon negyedfél aranyat, mellyel Pogány úrfinak
adós, a huszti eklézsia fizesse 1775.
26. A técsi bírónak tractuális gyülésre hívó levele a Nánási Ábrahám úréval
együtt 1775.
27. Válasza T. Székely Péter úrnak a Bodoki Márton técsi prédikátor levelére
1775.
28. Rektori conventio (szegődmény) 1775.
29. T. Kereszturi Mihály úrnak, akkori huszti prédikátornak 1779-ben tett
liquidatói (számbavételei) bizonyos eklézsiai költségek iránt.
30. Rektori fizetés repertitiója (visszakövetelése) 1779.
31. A huszti prédikátor conventiója (visszakövetelése) 1779.
32. Csernel György úr cédulája 1779.
33. Pogány Ádám úrnak 1779-ben írott levele melyben tanácsot kér a huszti
eklézsiától, mitévő legyen akkori prédikátorával, tiszteletes Kereszturi
Mihály urammal.
34. Pogány Ádám úr levele egy hívás iránt 1779.
35. Pap fizetésének felvetése 1779.
36. Hosszú levél a püspöki dézsma iránt 1780.
37. Eklézsia követek instructiója (utasítása) 1780.
38. Pogány Ádám, akkori főkurátor úr levele a huszti eklézsiához 1781-ből, hogy
minden a huszti templom dolgait illető iroványok szedettesenek össze.
39. Többféle tartalmú levele Pogány Ádám úrnak 1781.
40. Oskola rektori fizetés 1781.
41. Templombeli székek felett való versengésről írt levele az eklézsiának a
superintendentiára 1781.
42. Tiszteletes Nánási Ábrahám úr levele 1782-ban a huszti szent eklézsiához
a templombeli székeken történt viszálykodások complanatiója
(kiegyenlítése) iránt.
43. A T. visitatio protocolluma (egyházvizsgálati jegyzőkönyv) kivonatja
az iránt, hogy a huszti templomba lévő székekbe való járást mindnyájan
observálják, (elfogadják) úgy, amint a tractus (szerződés) által helybe
hagyatott 1782.
44. Fragmentuma azon credentionalisnak, (töredéke az igazoló levélnek)
mellyel mentek a huszti eklézsia követei Leleszre a káptalanba 1783.
45. A templombeli székek renovatiójára tett ajánlások 1781.
46. A Borcs Stefán eklézsia jobbágya panaszára a tekintetes nemes vármegye
által tétetett határozás 1789.
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47. Parochiális istállóra tett költség feljegyzése 1785.
48. Eklézsiai jobbágy Kuril rosszáságát bizonyító írás. 1790.
49. A jobbágyoknak taxa fizetésük iránt költ egyezség 1790.
50. Gernyesi András lipcsei jobbágynak a tekintetes nemes vármegyére
feladott instantiája 1796-ban Tácsun Vaszil lipcsei lakos ellen, indexelve
van, a következése nem tudatik.
51. Gernyesi András lipcsei jobbágy birtokát bizonyító írás 1795.
52. Az eklézsia némely jobbágyainak fizetésük feljegyzése 1799.
53. A toronyhoz való vas vásárlására felvett pénzről számadás 1799.
54. Liquidatio (számbavétel) az eklézsia verchovinai jobbágyaitól béjött
jövedelemről 1799.
55. Kovács Márton toronycsináló ácsmesterrel kötött egyezség 1799.
Fasciculus 7-us (Hetedik csomó)
1. Nemes Tóth György, a huszti ref. eklézsia egyházfia számadása 1808.
2. Kolonits Stefán huszti lakos recognitiója (elismervénye) az iránt, hogy
az eklézsiának a Szerednye láza mellett lévő darab földjéhez jussa van
1810.
3. Rektori és preceptori fizetés lajstroma 1808.
4. A lipcsei malomhelyről való vizsgálódás / 3 darabokban.
5. Az oskola ház építéséről szóló kötelezőlevél / két darabban 1809.
6. A harangláb igazító ácsok fizetése 1807.
7. Horváth Ferenc testamentuma 1807.
8. Oskola rektori és preceptori fizetés lajstroma 1808.
9. Az eklézsiának a jobbágyokkal való megegyezése 1804.
10. Tiszteletes Kereszturi Mihály prédikátor úr jelentése a jobbágyok iránt az
eklézsiához 1806.
11. Az eklézsia jobbágyainak panasza a tekintetes vármegyére 1806.
12. A herincsei jobbágyokkal kötött egyezség 1806.
13. Méltóságos ifjú báró Perényi János úr és az eklézsia között lévő
repositionális (visszahelyezési) dolgok / 4 darabban 1806.
14. Templombéli szék iránti kérése Tóth Zsigmondnak 1805.
15. Tóth Zsigmond contractusa 100 vft-ról az oskola építésre 1805.
16. Recognitio (elismervény) arról, hogy a szigeti eklézsia a huszti eklézsiának
kölcsönbe adott 8000 kollátot 1800.
17. Az eklézsia földekben esett hibákról és károkról való relátio (jelentés) 1804.
18. T. Nánási István úr peres iroványa / 2 darab 1801.
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19. Az eklézsia mindenféle javainak inventariuma (leltára) 1802.
20. A herincsei jobbágyok köz végzett dolgok / 3 darabban 1802.
21. Pap conventiója 1803.
22. A verchovinai jószágról árendás levél 1803.
23. Parancsolat, hogy a református bábák in casa extrem totalitalis (?) a római
catholicus gyermekeket kereszteljék meg 1802.
24. A herincsei umlenovikai jószága felől az eklézsiának investigatiója
(vizsgálata).
25. T. Nánási István úrral való computus (számadás) 1803.
26. Prédikátor keresés végett rendelt deputatus (kiküldött) munkája a cum
provocatis actis (a meghívó iratokkal) 1803, / 6 darabokban.
27. Többféle dolgokba való relatiója (jelentése) az eklézsiának a tractualis
deputatióhoz (a kerületi küldöttséghez) 1803-ban.
28. Sípos József magát papnak ajánlja 1803.
29. Szilágyi Gábor debreceni profeszor levele T. Nagy-Iday Sámuel úrhoz
Virág Ádám új pap iránt 1803.
30. T. Nagy-Iday Sámuel úr levele az espereshez némely tractualis
improtocollatiók (kerületi bejegyzések) iránt 1803.
31. Tractualis végzzés 1803.
32. Szentpéteri Zsigmond mátészalkai prédikátor nem fogadja el a huszti
hívást 1803.
33. Herincsei jobbágyoknak a tekintetes vármegyéhez benyújtott instantiájok
1804.
34. Lipcsei és herincsei jobbágyok instantiája 1804.
35. T.Kerepesi Kovács Mihály felel némely ellene tett vádakra 1804.
36. Jobbágyok instantiája 1804.
37. T(ekintetes) Darvay Zsuzsánna asszony ajánl a templomra 100 rft-okat
1810-ben / 2 darabban.
Fasciculus 8.(Nyolcadik csomó)
1. Cserelevél. A magyar királyi udvari kamara egyrészről, másrészről a
huszti református szent ekklézsia között azon oskola udvar egy része
össze cserélése iránt, melyen most a plébánia áll 1815-től. De amely csere
levélbe tett conditiók (körülmények) még mind ez ideig a Királyi Fiscus
(kincstár) által el nem fogadtattak, noha az összecserélt vagyonokat mind
a két fél bírja.
2. Tractuális (kerületi) gyűlés határozásai 1819-től.
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3. Tractuális gyűlés határozásai 1821-től.
4. Feljegyzése az úri szent vacsora kiszolgáltatására szükséges szent asztali
készületeknek 1821-ből.
5. Az eklézsiagyűlése határozásának fragmentuma (töredéke) 1821.
6. Fundationalis (alapítványtevő) levele tekintetes Nagy-Iday Sámuel úrnak
az 1821. jan. 1. háromszáz váltóforintokig, mely summából az első
száz forint 6 percent interesét (kamatát) regulázta az eklézsia költségei
pótlására, a második rendbeli száznak interesét a legjobb tanulóknak
prémiumnál rendelt szükséges oskolai könyvek megszerzésére, a
harmadik száznak interesét pedig az oskolába járó szegény gyermekek
lábbelijének megszerzésére. Tisztelt fundator (alapító) úr mind magát,
mind az örököseit, úgy a 300 ft-oknak, mint az intereseknek pontos
fizetésére kötelezvén.
7. Visitatiók planuma (egyházlátogatások terve).
8. Gyülési prothocollumoknak (jegyzőkönyveknek) kivonatjai 1822-től.
9. A tiszteletes visitatio által superrevideáltatni (felülvizsgálni) rendelt
huszti eklézsiai számadások újabb censurájáról szóló tudósítása a huszti
deputatiónak (küldöttségnek) 3 darab záradékjaival együtt.
10. Tractuális határozások / 4 darabokban 1823.
11. Curator Horváth Pál úr kiadja az eklézsia lipcsei telekét, melyet
Pudhornyák Ignác lakik 15 ft-ért 1820.
12. Az eklézsia gyülésből költ határozás a rektori restans (hátralékos) fizetés
incassatiója (behajtása) iránt.
13. Szőllősi Györgyöt bé nem veszi a szigeti professzuratus (szolga
gyermeknek) mendicansnak mert azon hivatalra szegényebb gyermekek
szoktak applicaltatni, (alkalmaztatni) az instantia (kérelem) és professoralis
(tanári) levéllel együt.
14. A Pesti református eklézsia rövid históriája s a templomépítésre segedelem
kérő levele Bátori Gábor superintendensnek a méltóságos Szilasy József
főkurátor úrnak 1821-től.
15. Az eklézsia lipcsei és herincsei jobbágyaival a papi fizetés felett contractus
1824-től.
16. A huszti consistorium (tanács) határozása 1824-től.
17. Jelentése tekintetes Nagy-Iday Sámuel úrnak az id. Tóth István
testamentomár4ól / 4 darab adnexum (melléklet), el van engedve 150 ft.
a successoroknak (örökösöknek).
18. A helybeli consistorium tiszti kötelességei tulajdon határozása
következésében.
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19. Papi fizetés 1825-ben.
20. Néhai Pogány Lajos úrnak azt elrendelő levele, hogy miként kell elfogadni
főtiszteletes superintendens urat 1825-től.
21. T. Szilágyi János úrnak a huszti eklézsiához intézett köszöntő levele,
melyben jelenti, hogy a huszti papságot el nem fogadja.
22. A visitatiót hirdető currens (körlevél) 1825.
23. Jáger Évának férje, Andók István ellen való pretensiói (követelései)
1825.
24. Visitatiót jelentő currens (körlevél) 1826.
25. Ungvári prédikátor tiszteletes Nagy József úrnak a huszti eklézsiába
papnak lett meg hivattatását illető iroványok / 3 darabokban
26. Tekintetes Markocsány Mihály és felesége Urai Anna fundationális
(alapítványi) levelei a parochialis (plébániai) telekbe levő két zsellér
teleknek a parochialis telekhez való vissza adattatásáról 1833-tól. Két
darab adnexumokkal (mellékletekkel).
27. Herincsei jobbágy Makszim R... részére tétetett esketés két darabban.
28. A lipcsei eklézsiai jobbágyok panasza a herincsei eklézsiai jobbágyok
ellen 1834.
29. László György testamentoma az azt illető iroványokkal együtt hat
darabban 1832 és 1834 esztendőkről.
30. László György testamentoma szerint illetvén az eklézsiát 325 vft. 25 xr.
(krajcár) ezt tekintetes Nagy-Iday László úr költsön képen ki vette, hogy
mind a capitalist (tőkét) mikor kivántatik, mind az interest (kamatot) időröl
időre pontosan fizeti, arról contractust (szerződést) ád 1834. febr. 19.
31. Pünkösti László contractusa 100 vtf-ról 1831. aug. 22.
32. A huszti református szent eklézsia huszti, lipcsei, herincsei fundationalis
conscriptiója, (alapítványi összeírása) 1825-ből, mely a főtiszteletű
superintendens Budai Ézsaiás úr nevével díszeskedik.
Fasciculus 9. (Kilencedk csomó)
A) I. Mátyás király statutorium mandatuma (beiktató parancsa) a lipcsei és
herincsei jószágról de anno 1479. eredeti írásban, vagyis inkább a leleszi
káptalan bizonyító levele arról, hogy szóról szóra leírt mandátuma szerint
I. Mátyás királynak a statutio (beiktatás) megesett, melynek párja a 4.
fasciculus 8. számja alatt már beiktatódott.
B) Bethlen Gábor fejedelem írása a lipcsei és herincsei emberekről a huszti
ref. eklézsiának de anno 1616- csak régi pár (másolat) ez.
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C) Főispán Bethlen fejedelem levele de anno 1609 vagy 1629. NB. az itt álló
– amint látszik csak régi párban 1609-ik esztendő vagyon téve , de ez nem
áll öszve az idők históriájával, a sub nro 2-ik alatt álló transsumtumban
(átiratban) is 1629-ik esztendő vagyon téve, melyből az tetszik ki, hogy
az eredeti írás akkor történt, midőn a transsumtum (átírás) tétetett, de még
más kéznél kell lennie.
D) Rákóczi György fejedelem levele 1644. dec. 21. a huszti eklézsia lipcsei
és herincsei embereiről. Ez bizonyosan csak régi pár (másolat).
E) Lónyai Anna herincsei és lipcsei emberek immunitását erősítő vádló
levele 1661. aug. 27. Ez is csak régi pár.
F) I. Apafi Mihály fejedelem levele a lipcsei és herincsei embereiről a huszti
ref. eklézsiának 1670. márc. 8. Ez is csak régi pár.
G) Teleki Mihály level lipcsei és herincsei embereiről a huszti ref. eklézsiának
1670. febr. 4. Itt van egyszer eredeti írásban, másszor régi párban.
H) Gróf Bethlen Miklós levele lipcsei és herincsei embereiről a huszti ref.
eklézsiának de anno 1692. Ez is csak régi pár.
I) II. Rákóczi Ferenc fejedelem levele.
J) (az eredetiben a J. betű kimaradt)
K) Feljegyzése némely iroványoknak, amelyek másképpen rakattak el.
Az eklézsiában vagy archivumában lévő eredetiről, oly véggel, hogy
az eredetit ne kelljen mindenkor elővenni.
Leírta:
Huszt, 1838. tavasz hó 19-én		
Jászay István prédikátor.
Felhasznált forrás munka:
1. Bélay Vilmos: Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. A megye
betelepítésétől a XVIII. sz. elejéig. Bp. 1943.
2. Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. MáramarosSziget. 1900.
3. Czébely Lajos: Visk története. Ungvár 2009.
4. Csatáry György: A máramarosi öt koronaváros levéltára 1326-1910
Ungvár-Beregszász 2011.
5. Szabó István: Tanulmányok a magyar népiségtörténet köréből. 1. sorozat
1. kötet. Ugocsa megye. 1937. Budapest.
6. A huszti református egyház levéltára (rendezetlen).
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Arhiva Bisericii Reformate din Hust
în secolele XVII-XIX
(rezumat)

Cuvinte cheie: Ucraina Subcarpatică,
Biserica Reformată din Hust, „lădiţa
eclesiei”, Regestrum, fascicole.

Prin elaborarea acestui studiu autorul nu a avut ca scop prezentarea
unor evenimente istorice petrecute în fostul comitat Maramureş. Astfel
după un scurt istoric al arhivei Bisericii Reformate din Hust, este prezentat
conţinutul documentelor bisericii, create în secolele XVII-XIX, grupate în
nouă fascicole, inventariate de către preotul Jászay István, în anul 1838.
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The Archive of the Reformed Church from Hust
in the XVII-XIX centuries
(Summary)

Key words: Zakarpathia, Reformed
Church from Hust, ,,lădiţa eclesiei’’,
Regestrum, fascicoles

In this study, the author, after a short history of the Reformed Church
from Hust, presents the content of the documents created by the church in the
XVII-XIX centuries, documents that were inventoried by the priest Jaszay
Istvan, in 1838.
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Păstorirea episcopului Mihai Molodeţ de Maramureş –
noi contribuţii documentare

Cuvinte cheie: episcop ortodox,
superintendent calvin, principe
transilvan, Maramureş, magistrat de
Baia-Mare.

Dr. Mihai Georgiţă

Absolvent al Facultăţii de Arhivistică, Specializarea Arhivistică - Istorie,
din cadrul Academiei de Poliţie „A. I.
Cuza”, Bucureşti, al Facultăţii de Litere, Specializarea Germană - Română,
din cadrul Universităţii din Oradea.
Studii de masterat la Universitatea din
Oradea: „Istoria vestului românesc în
context naţional şi european”. Doctor
al Universităţii Babeş-Bolyai, catedra
de Istorie Medie, coordonator ştiinţific
- Acad. Prof. Univ. dr. Ioan-Aurel
Pop, cu teza: „Reforma şi românii din
principatul Transilvaniei în secolul
al XVII-lea”. Angajat al Arhivelor
Naţionale Bihor. Autor al peste 40 de
studii şi articole în ţara şi străinătate:
domeniul principal de cercetare este
istoria bisericii şi a relaţiilor interconfesionale în Transilvania premodernă.

D

eceniul cinci al secolului al
XVII-lea marchează apogeul programului
de calvinizare al bisericii româneşti,
conceput de către superintendenţa calvină
şi susţinut de către principii Rakoczi,
care încercau să impună spiritul autoritar
al absolutismului princiar şi să facă din
calvinism o religie de stat, căreia să i se
subordoneze toate celelalte confesiuni.
În
comitatul
Maramureş,
egumenul Silvestru, numit de principe
şi recunoscut de comitat în 1645 ca
episcop de Maramureş, care se luptase
şi convocase sobor pentru a recupera
mănăstirea Peri şi satul, cu avuţiile sale,
de la familia princiară, nu mai era episcop
în 1650. Episcopatul intră în 12 aprilie
1650 sub jurisdicţia episcopului Sava sau
Savul, un călugăr probabil venit din Moldova. Grăitor în acest sens este un
	
	
	

Ana Dumitran, Religie ortodoxă-religie reformată. Ipostaze ale identităţii confesionale a românilor
din Transilvania în secolele XVI-XVII, Cluj-Napoca, 2004, p. 138-140.
S. Reli, Biserica ortodoxă română din Maramureş în vremurile trecute, Cernăuţi, 1938, p. 89-90.
Alexandru Cziple, Documente privitoare la episcopia din Maramureş, în „Analele Academiei
Române-Memoriile Secţiunii Istorice”, seria II, tom XXXVIII, 1915-1916, p. 295
Ştefan Meteş, Istoria bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria, Ediţia a
II-a, Sibiu, 1935, p. 230
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document din 29 mai adresat de principele George Rakoczi II magistratului
bistriţean în care se arată că vlădica românesc Sava din Maramureş trimite în
Moldova pe un anume popă Nicolae cu însoţitori să-i aducă de acolo unele
lucruri rămase, cerând pentru aceasta libera trecere la graniţă şi scutirea de
vamă atât la dus cât şi la întors. Ceea ce ne poate dovedi că venise din
Moldova ca mulţi alţi episcopi transilvăneni.
Părintele profesor Mircea Păcurariu îl consideră a fi fost episcop de
Vad, care primise atunci jurisdicţie şi peste Maramureş. Argument se poate
sprijini pe faptul că înainte şi alţi episcopi de Vad şi-au extins jurisdicţia în
Maramureş. Spre exemplu, Spiridon al Vadului în 1608, Teofil al Vadului în
1615 ori Eftimie al Vadului în 1623. Într-adevăr din documentul de numire,
unde se specifică jurisdicţia acestuia, ca fiind dincolo de râurile Şieu şi Someş,
în Solnocul interior, mijlociu şi în Chioar («ultra fluvius Sajum et Samusius in
Szolnok interiori, mediocri, et districtu Kiovariensi ») s-ar putea înţelege că
aceste comitate ar corespunde şi s-ar suprapune aproximativ peste episcopia
Vadului. Însă faptul că venise din Moldova nu ne îngăduie să admitem cu
certitudine că putea să fi fost episcop de Vad, iar faptul că fusese numit ierarh
nu numai peste preoţii români ortodocşi din aceste comitate, ci în acelaşi
timp şi peste cei din Maramureş şi Sătmar, aşadar peste două mari eparhii, ne
face să credem că ambele rămăseseră vacante până la numirea lui Sava. Prin
numirea lui Sava competenţele teritoriale ale mitropolitului Simion Ştefan
se reduc, deoarece el avusese jurisdicţie directă peste comitatele Solnoc
şi districtul Chioar, fără să piardă însă controlul asupra episcopului, care
trebuia să i se supună.
Pentru a înţelege mai bine păstorirea lui Molodeţ, este important să
cunoaştem conţinutul diplomei de numire a lui Sava, deoarece diplomele
lor sunt într-un raport de similitudine aproape perfect şi ne explică în mare
măsură de ce episcopul Sava nu a rezistat mai mult de un an pe scaunul
arhieresc. După ce în preambul se pune în evidenţă importanţa vieţii
spirituale în comparaţie cu deşertăciunea vieţii pământeşti, a sufletului etern
	
	
	
	
	
	

N Iorga, E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. XV, Partea a II, Bucureşti,
1913, p. 1185.
Mircea Păcurariu, Istoria bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, ClujNapoca, 1992, p. 182.
Ibidem, p. 180-181.
Nicolae Dobrescu, Fragmente privitoare la istoria bisericii române, Budapesta, 1905, p. 31.
Mircea Păcurariu, op.cit., p. 155.
Nicolae Dobrescu, op.cit., p. 30-33. Diploma este publica integral, cu un scurt rezumat, de Nicolae
Dobrescu după Librer Regius.
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şi a trupului pieritor, diploma princiară arată grija pe care o poartă principele
pentru buna rânduială a vieţii spirituale şi a desăvârşirii sufleteşti a supuşilor
săi valahi şi ruteni, adânciţi în superstiţii, dar care trebuiau să vină spre adevăr
şi să aibă o biserica trainică, numind pe Sava Popa, episcop de confesiune
greacă-ortodoxă, care să poată să îndrepte toate erorile religioase, să înlăture
neajunsurile şi să stârnească dorinţa şi înclinaţiile spre cele sfinte. Numit în
demnitatea de episcop cu toate atribuţiile cuvenite pentru o eparhie mare,
care cuprindea de fapt întreaga parte de nord a Transilvaniei, Sava trebuia să
respecte şi să pună în operă şapte condiţii, ce urmau să reformeze parohiile
din jurisdicţia sa în spirit protestant calvin, anume: să se predice cuvânt
divin atât românilor cât şi pe rutenilor în limba proprie; să silească preoţii,
sub pedeapsa caterisirii, să se înzestreze cu Noul Testament, Catehismul şi
Psaltirea, editate recent, şi să propage cuvântul divin aşa cum este scris în aceste
cărţi, îndepărtând astfel superstiţiile; divorţul să se admită numai din cauza
adulterului şi să caute mai degrabă împăcarea soţilor, iar în cazuri dificile,
episcopul să ceară sfatul superintendentului calvin, mitropolitului şi soborului
de la Alba Iulia; să hirotonească preoţi numai pe cei capabili şi vrednici,
după o strictă examinare, după care îi va trimite apoi spre supraexaminare la
scaunele ierarhice din Alba Iulia; nici o decizie în problemele administrării
eparhiei să nu le ia singur, fără aducerea la cunoştinţă tuturor protopopilor, a
consfătuirii şi a acceptării consensului unanim al acestora; chestiunile majore
le va înainta spre soluţionare la Alba Iulia, iar în ce priveşte toate problemele
legate de promovarea pietăţii şi a mântuirii sufletelor credincioşilor să se
supună deciziilor superintendentului calvin şi a vlădicului de la Alba Iulia,
precum şi a soboarelor, în timp ce pentru celelalte probleme stringente să
ceară mereu sfatul autorizat al superiorilor; era obligat să ia parte în persoană
la sinodul anual al preoţimii româneşti de la Alba Iulia, iar în caz că era
reţinut de probleme grave, trebuia să delege persoana cea mai de încredere
şi potrivită din dioceza sa, cunoscător al treburilor bisericii. Pe lângă aceste
şapte condiţii se pune accentul şi se cere imperativ din partea episcopului
promovarea unei bune pastoraţii, a adevăratei învăţături divine, a cultului
acesteia, o mai mare coeziune şi solidaritate a comunităţii de credincioşi şi
a bunei înţelegeri între aceştia, pe care să-i adune şi să nu-i dezbine. Acelaşi
lucru să-l ceară şi de la protopopii săi, cu care împreună să viziteze anual
parohiile din dioceza sa, viaţa şi activitatea preoţilor, să aducă la cunoştinţă
poporului credinţa, să repare bisericile şi să reformeze cultul divin. Pentru
toate acestea diploma princiară îl investeşte cu prerogativele autorităţii
ecleziastice, aducând la cunoştinţă atât autorităţilor laice cât şi religioase
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numirea, competenţele şi atribuţiile noului episcop ortodox, dar şi condiţiile
care trebuiau să fie respectate şi aplicate.
Dispoziţiile şi cerinţele diplomei de numire arată că episcopul Sava
devenea quasidependent de superintendenţa calvină şi de mitropolia din
Alba Iulia, fiind constrâns practic să pună în operă programul de reformare
protestantă a bisericii româneşti conceput în capitala principatului.
Se pare că episcopul Sava, deşi a acceptat iniţial conţinutul diplomei,
nu a dorit să-l pună în practică. Numai aşa se explică de ce nu a mai dorit
să rămână în funcţie şi a părăsit scaunul vlădicesc după un an. O scrisoare
adresată de principe judelui Bistriţei, în 17 iulie 1651, ne sugerează modul în
care episcopul Sava a părăsit jilţul diecezan. George Rakoczi, aflat la Gilău,
îi cere acestuia să afle pe ce căi tăinuite a trecut Sava în Moldova. Avem aici
un alt element care sprijină ideea că el ar fi venit din Moldova. De asemenea,
principele avertizează pe jude să nu creadă cele povestite de episcop, căci
s-a purtat cu toată bunăvoinţa faţă de el. De unde deducem că episcopul ar
fi mărturisit magistratului bistriţean răul tratament la care a fost supus de
principe, fapt dezminţit de acesta din urmă. Dimpotrivă, George Rakoczi
îl acuză că a luat cărţile de la preoţii din eparhie pentru a le comercializa în
propriul beneficiu. În final, principele nu pare să fie prea deranjat de gestul
lui Sava, afirmând că „dacă nu a dorit să mai fie vlădică, treaba lui”10.
Indiferenţa exprimată de principe, este explicabilă atâta timp cât
a găsit imediat persoana care să accepte condiţiile calvinizante. Deja în 7
iulie Mihail Molodeţ este numit episcop pentru ortodocşii români şi ruteni
din Maramureş. Exceptând precizarea jurisdicţiei peste care era numit,
conţinutul diplomei este similar cu cea acordată fostului ierarh11. În aceeaşi
zi mitropolitul Simion Ştefan, prin diplomă princiară, primea jurisdicţie
şi peste Sătmar12, reducându-i mult competenţele teritoriale ale noului
episcop Mihail Molodeţ. Probabil a fost numit episcop doar peste comitatul
Maramureş pentru a reuşi să-l administreze mai eficient.
Aşadar, se poate observa că Mihail Molodeţ a primit aceeaşi diplomă
de numire cu aceleaşi condiţii ca şi antecesorul său. Nu ştim de unde a
venit acest cleric şi de ce a acceptat să ia locul altuia care tocmai refuzase
o asemenea funcţie. O informaţie existentă într-un document publicat
mai de mult, dar nevalorificată până acum, ar putea aduce ceva lumină în
10 N.Iorga, E. Hurmuzaki, op .cit., p. 1190
11 Nicolae Dobrescu, op.cit., p. 34. Nu este dată transcrierea diplomei, deoarece autorul a considerat că
este aproape identică cu cea prin care a fost numit Sava.
12 Ibidem, p. 34-36.
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viaţa atât de puţin cunoscută şi controversată a acestui episcop. Într-un
raport adresat la 4 martie 1643 de superintendentul calvin Ştefan Geleji
principelui George Rakoczi I se arată discuţiile purtate cu proaspăt alesul
mitropolit Simon Ştefan şi cu protopopii români atât în ce priveşte condiţiile
impuse de superintendenţă cât şi referitor la noua jurisdicţie şi competenţă
a mitropoliei de la Alba Iulia, drastic redusă în favoarea lui Geleji. Doar
două protopopiate din cele 20 urmau să mai rămână sub directa jurisdicţie a
mitropolitului Simion Ştefan. Însă superintendentul îi propune principelui, în
schimb, să-i permită totuşi ierarhului român «să meargă măcar o dată între
cei de sub ascultarea mea, trimiţând împreună cu el pe popa Gheorghe şi
pe Molodeţ (Molodicz), fără de care să nu vorbească nimic cu nimenea»,
pentru a explica şi convinge pe preoţii români de condiţiile calvinizante,
în rest «să nu mai meargă altă dată în mijlocul lor decât dacă ar fi trimis
de mine»13. Observăm că oamenii de încredere ai superintendentului, care
trebuiau să-l supervizeze strict pe mitropolit în această vizitaţie canonică
erau preotul Gheorghe şi Molodeţ. Presupunem că acest Molodeţ (Molodicz)
nu este altul decât viitorul episcop de Maramureş, fidel superintendenţei
calvine şi principilor din familia Rakoczi, care numai aşa a putut accepta cu
atâta uşurinţă condiţiile de reformare a bisericii în spirit calvin. Asemănarea
perfectă a grafiei numelui din acest text în limba maghiară cu aceea din alte
texte mai târzii14, referitoare şi la calitatea de episcop, nu lasă loc la nici
un dubiu asupra vreunei confuzii generate de transcrierea numelui. Desigur
folosirea de fiecare dată a prenumelui alături de nume în documente ar fi
sporit certitudinea.
S-a afirmat, nu fără oarecare temei, că acest episcop a fost pe urmă
sfinţit în Moldova de mitropolitul Varlaam ca şi episcopul de Muncaci,
Ioanichie Zăican15. Acesta din urmă, român de neam, contemporan cu Mihail
Molodeţ, probabil a fost hirotonit în Moldova prin 165016 şi a păstorit până
în 1664; în 1654 se întorcea din Moldova prin Bistriţa17. Temeiul acestei
afirmaţii s-a găsit într-o însemnare a diaconului Paul din Alep, care, atunci
când a călătorit prin Moldova (1653-1657), însoţindu-l pe Patriarhul
Antiohiei, a notat că mitropolitul Moldovei mai avea în jurisdicţia sa încă
doi episcopi din Transilvania, cărora le stau supuşi 800 de preoţi18. Desigur,
13
14
15
16
17
18

Documente istorice transilvane, vol. I (1599-1699), editate de Ioan Lupaş, Cluj, 1940, p. 220, 222.
Vezi anexa 3 şi Alexandru Cziple, op.cit., p. 304 „Molodicz”.
S. Reli, op.cit., p. 94.
Mircea Păcurariu, op.cit., p. 182.
Ştefan Meteş, op.cit., p. 349.
Ibidem, p. 348-349.
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este vorba numai despre actul de hirotonire a acestor episcopi (mitropolitul
de Alba Iulia era hirotonit la Târgovişte, deci nu poate fi vorba despre el) şi
nu de directa subordonare, deoarece am văzut, cel puţin în cazul lui Molodeţ,
că acesta, prin numirea sa de către principe, era direct supus superintendenţei
calvine şi mitropolitului Simion Ştefan, cu care colaborase înainte. În 1656
fu numit mitropolit la Alba Iulia, Sava Brancovici. Acesta a primit cea mai
întinsă jurisdicţie pe care a avut-o vreodată un ierarh, din Banat, Bihor,
până în Maramureş şi întreg Ardealul19. Fireşte, nu putea păstori o aşa mare
mitropolie fără să se sprijine pe ajutorul unor episcopi şi protopopi. Aşadar,
Molodeţ era unul din episcopii supuşi noului mitropolit.
Probabil cu asentimentul acestui episcop, principele George Rakoczi
emite în 11 august 1652 o diplomă de numire a lui Simion Pătraşcu ca
protopop în comitatul Maramureş. Acesta la fel ca ultimii episcopi numiţi
pentru Maramureş, dar şi ca alţi protopopi din Ardeal20, era condiţionat în
respectiva funcţie ecleziastică de acceptarea unor principii şi normative
calvine, cum ar fi: cuvântul divin să-l vestească atât el cât şi preoţii de sub
ascultarea sa numai în limba română, să dea preoţilor Catehismul calvin tipărit
în româneşte, tradiţiile şi superstiţiile de la botez şi cununie să le părăsească,
să asculte şi să se înţeleagă cu superintendentul calvin, să viziteze parohiile
din protopopiatul său şi să îndrepte toate neregulile21. Desigur, se urmărea
prin numirea acestui protopop consolidarea programului de calvinizare, dar
şi poate un sprijin pentru filocalvinul Molodeţ.
Faptul că episcopul Molodeţ nu a fost menţionat în diplomă ia determinat pe istorici să creadă că el a fost numit numai în directa
subordonare a superintendenţei calvine şi doar pentru românii maramureşeni
care au trecut la calvinism. Ingerinţa acestui protopopiat păstorit de Simion
Pătraşcu în eparhia lui Molodeţ se datora şi faptului că acesta din urmă nu
ar fi sprijinit îndeajuns propaganda calvină şi nici nu s-ar fi bucurat de un
mare respect al Congregaţiei comitatului, nefiind o persoană nobilă22. Nu
credem că slaba prestaţie şi prestanţă a episcopului Molodeţ a condus la
formarea unui protopopiat calvin, ci faptul că în acel moment propaganda
calvină atinsese apogeul, iar condiţiile impuse mitropoliţilor şi episcopilor
în diplomele de numire erau trecute parţial şi în cele ale protopopilor. De
19 Marina I Lupaş, Mitropolitul Sava Brancovici 1656-1683, Cluj, 1939, p. 41.
20 Vezi: Ana Dumitran, Aspecte ale politicii confesionale a Principatului calvin faţă de români:
confirmări în funcţii ecleziastice şi programul de reformare a Bisericii Ortodoxe din Transilvania, în
„Medieavalia Transilvanica”, tom V-VI, nr.1-2, 2001-2002, anexele.
21 Ştefan Meteş, op. cit., p. 232.
22 Alexandru Cziple, op. cit., p. 263; S. Reli, op. cit., p. 95.
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asemenea, nu ştim dacă Simion Pătraşcu era mai zelos decât episcopul
Molodeţ, căci simpla enumerare a condiţiilor calvinizante nu ne dă măsura.
În schimb, putem admite că a fost numit la insistenţele superintendentului
George Csulay, pentru comunitatea românilor calvinizaţi din Sighet, unde
găsea sprijinul familiei Stoica din Crisăneşti şi în ramura acesteia Darvay din
Dărvăneşti, care au dat comitatului mai mulţi vicecomiţi23.
Cu ajutorul protopopilor săi Molodeţ trebuia să păstorească eparhia,
ascultând mai mult sau mai puţin de superintendentul calvin şi de mitropolitul
ortodox din Alba Iulia. El trebuia, de asemenea, să ţină seama de dispoziţiile
luate de conducerea administrativă a comitatului. Câteva documente emise
în congregaţia comitatensă legate de persoana şi atribuţiile episcopului
Molodeţ s-au păstrat şi ne dau prilejul să înţelegem puţin din perioada cât a
activat acest ierarh. Nu ştim cât s-a implicat în ocârmuirea şi sprijinirea vieţii
monahale, dar nu credem că, urmând, probabil, unele învăţături calvine, care
nu agreau mănăstirile, a acordat o mare atenţie acestui domeniu spiritual,
deşi era unul semnificativ pentru lumea răsăriteană. În 28 mai 1652, Ioan,
preotul mănăstirii Rohna se plânge direct la congregaţia nobiliară, fără
intervenţia episcopului, pentru o moşie donată mănăstirii de nobilul răposat
Ioan Petrovay, moşie ce era vizată de rapt24.
În 6 noiembrie 1657, congregaţia stabileşte censul preoţilor români.
Cei din satele nobile, adică cu preoţi nobili ori mai înstăriţi trebuiau să
plătească câte 2 florini, pe când cei din satele sărace, numai câte un florin.
Împotrivirea la această hotărâre era pedepsită cu o amendă de 12 florini.
În împrejurările vitrege din primăvara anului 1658, când turcii au atacat
Transilvania, congregaţia comitatensă din Maramureş, constatând „ mânia
lui Dumnezeu pornită asupra noastră pentru păcatele noastre şi năzuinţa
păgânilor împotriva noastră”, pentru a îmblânzi urgia divină, decide să se
ţină post în fiecare zi de miercuri, în care toţi, de la mic la mare, să nu bea şi
să nu mănânce nimic până seara, să nu muncească nimic şi să participe de trei
ori la slujba bisericească. Cei care încălcau această poruncă erau pedepsiţi
prin legarea de butuc, iar pe preoţii români care nu aduceau la îndeplinire
porunca şi datoria, vlădica Maramureşului şi vicecomitele erau obligaţi să-i
impună la 12 florini amendă. De asemenea, episcopului român îi revenea
datoria să se ocupe în mod foarte conştiincios de aplicare acestei decizii şi
de supuşii săi25.
23 Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Baia-Mare, 1997, p. 104.
24 Alexandru Cziple, op. cit., p. 301, anexa 24.
25 Ibidem, p. 303-304, anexa 27.
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Fireşte episcopul, alături de clerul său, era răspunzător de buna
păstorire şi de călăuzire spirituală a credincioşilor ortodocşi. Astfel că îl
găsim invocat în anumite procese, care aveau ca obiect divorţuri ori căsătorii
ilegitime. Vicecomitele Maramureşului Simion Stoica acuză în 12 februarie
1658 o legătură incestuoasă între două rubedenii, din care a rezultat un bastard,
şi solicită scaunului de judecată să propună confiscarea averii şi pedeapsa cu
moartea. Acuzaţii se apără invocând faptul că nu au ştiut că sunt rude şi au
fost cununaţi de preot cu acordul episcopului. Instanţa cere dovezi privind
îngăduinţa preotului şi a episcopului pentru încheierea căsătoriei26. Probabil
că astfel de neglijenţe au determinat pe membrii adunării comitatense să
ceară mai apoi înlocuirea lui Mihail Molodeţ.
În afară de aceste împrejurări în care episcopul apare ca protagonist,
el mai este menţionat în unele însemnări pe cărţile religioase vechi. Mihai
Molodeţ face el însuşi o însemnare şi iscăleşte în primul său an de păstorire
pe un exemplar din Tâlcul Evangheliilor, publicată în 1645, care a ajuns în
posesia bisericii din Vişeu de Mijloc. El se intitulează aici „arhiepiscop al
Maramureşului şi altele”, întărind prin semnătură şi pecete27 dania acestei
cărţi făcută anterior de Roman Tomoiagă şi familia sa bisericii cu hramul
Sfânta Paraschiva din Vişeu de Sus pentru iertarea păcatelor lor28. Pe o cazanie
slavonă copiată de diacul Ioan din Nancova în 1653 şi donată în 13 noiembrie
bisericii Sfânta Paraschiva din localitate, se aminteşte că acest lucru s-a
realizat în vremea episcopului Molodeţ29. Pe un manuscris slavon copiat de
diacul Simion din Botiza o însemnare mărturiseşte în 1657 că arhiepiscopul
Maramureşului Mihai Molodeţ a dat cartea lui Ivan din Petrova care s-ar fi
lăsat de anumite vicii, punând chezăşie 8 florini30. Observăm din cel puţin
două însemnări că el se autointitula arhiepiscop, ceea ce nu înseamnă că
nu mai era subordonat superintendenţei şi mitropolitului. O însemnare este
datată chiar de la începutul păstoriri sale în 1651, când a primit diploma de
numire, iar alta spre sfârşit în 1657. Prin urmare, în 1651 când se autointitula
în însemnări ca arhiepiscop se afla în ascultarea mitropolitului Simion Ştefan,
iar din 1656 în cea a mitropolitului Sava Brancovici, care primise – aşa
cum am văzut – o întinsă jurisdicţie, ce cuprindea şi comitatul Maramureş.
Am demonstrat deja în alt studiu că prin numirea lui Sava Brancovici nu a
26
27
28
29
30

Ibidem, p. 302-303, anexa 26.
Molodeţ întrebuinţa ca pecete un taler împărătesc. Vezi Ştefan Meteş, op. cit., p. 231, nota 1.
Ioan Bârlea, Însemnări din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1909, p. 208-209.
Ibidem, p. 42-43.
Ibidem, p. 101.
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fost înlăturat episcopul Mihail Molodeţ, însă aceşti ierarhi în dramaticele
împrejurări din 1658-1659 au ales fiecare alt destin31.
Spre sfârşitul anului 1658 Acatiu Barcsai, sprijinit de turci, a fost
recunoscut oficial ca principe, iar George Rakoczi a fost nevoit să se retragă cu
trupele sale către nordul provinciei, în părţile Sătmarului. Astfel, mitropolitul
Sava Brancovici a rămas în tabăra noului principe, care, pentru serviciile
sale şi fidelitatea arătată atunci, l-a reconfirmat ca mitropolit în 9 ianuarie
1659, extinzându-i jurisdicţia şi peste Făgăraş, o zonă ce rămăsese anterior
în jurisdicţia superintendenţei calvine32. Aşa cum delegaţii din comitatele de
nord-vest au prezentat omagiile şi scrisori de încredinţare noului principe
la sfârşitul anului, a venit rândul comitatului Maramureş să facă aceleaşi
gesturi. La începutul anului 1659, în fruntea delegaţiei comitatului, care
trebuia să meargă la curtea princiară a lui Barcsai, se afla vlădicul ortodox al
Maramureşului, ceea ce dovedeşte, pe de o parte prestanţa de care se bucura
episcopul ortodox, iar pe de altă parte dependenţa ierarhiei bisericii ortodoxe
de puterea politică a vremii. Numai că episcopul Molodeţ, întâlnindu-se cu
soldaţii lui Rakoczi la Baia Mare în 28 ianuarie 1659, s-a hotărât să îi urmeze
în tabăra lui Rakoczi, motiv pentru care le solicită să-l ajute şi să intervină
pe lângă autorităţile oraşului Baia Mare să nu-i pună oprelişti33. Nu este prea
greu de înţeles de ce episcopul a optat să treacă de partea lui George Rakoczi,
care încă nădăjduia să revină la tron, deoarece a fost numit în funcţie de
acest principe şi probabil era un cunoscut al cercurilor de influenţă ale
acestuia. Două documente descoperite de noi recent ne ajută să vedem ce
s-a întâmplat mai departe şi să alunge definitiv orice speculaţie cu privire
la persoana episcopului ortodox din Maramureş, pe care noi o intuisem, în
studiul publicat anterior, a fi Mihail Molodeţ.
Acaţiu Barcsai, văzând că vlădica din Maramureş nu se înfăţişează
la curtea princiară, pe când se afla în 9 februarie la Satu Mare, porunceşte
oficialităţilor din Baia Mare să-l trimită de urgenţă la el pe episcopul român,
care se găsea la Baia Mare ori la Baia Sprie34, pesemne reşedinţa acestuia.
Nici de data aceasta nu s-a conformat, iar în consecinţă principele
Barcsai, căutându-i şi alte pricini, a poruncit destituirea lui. Dovadă în acest
31 Vezi pentru amănunte: Mihai Georgiţă, Consideraţii cu privire la o nouă mărturie despre episcopia
ortodoxă din Maramureş (mijlocul secolului al XVII-lea), în „Revista Arhivei Maramureşene”, anul
III, nr. 3, p. 101-107.
32 Marina I. Lupaş, op. cit., p. 47-48.
33 Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), fond Primăria oraşului Baia-Mare. Acte
administrative, fascicula 1, nr. 7.
34 Ibidem, nr. 13.
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sens stă scrisoarea adresată din Gherla în 6 aprilie 1659 de către principe
magistratului şi autorităţilor băimărene, în care le aduce la cunoştinţă că
din cauza numeroaselor excese l-a destituit, „aşa cum merită”, pe episcopul
român de Maramureş, Molodeţ (Molodicz). Pentru a scăpa de pedeapsa
confiscării bunurilor, acesta şi le-a ascuns undeva în oraşul Baia Mare. Drept
urmare, principele solicită concursul autorităţilor băimărene pentru a-l ajuta
pe omul principelui, trimis în acest scop, să găsească şi să preia bunurile
episcopului Molodeţ35. Aşa cum rezultă de aici, episcopul a fost destituit de
principe în primăvara anului 1659 şi i s-au confiscat bunurile.
Probabil că va fi fost repus în funcţie după ce la tronul principatului
a urcat Ioan Kemeny şi apoi Mihail Apaffi, deoarece el mai apare menţionat
încă o dată în protocolul congregaţiei comitatense în 28 iulie 1662, atunci
când întreg comitatul prin adunarea comitatensă de la Sighet îl recunoaşte
pe mitropolitul Sava Brancovici ierarh peste bisericile ortodoxe din
Ardeal şi Maramureş, fiind mandatat în baza decretului de numire a lui
Mihai Apaffi din 23 martie 166236. Pe lângă cerinţele impuse de principe,
adunarea comitatensă cere mitropolitului să nu închidă bisericile imediat
pentru fărădelegea unui om ori pentru o simplă plângere, ci să caute să-l
pedepsească pe cel vinovat; să numească după obiceiul vechi protopopi în
prezenţa oficialilor şi a asesorilor în Sighet, nu pe ascuns fără ştirea acestora;
să impună folosirea Testamentului nou în limba română „ şi să depărteze
fapta de sminteală şi necuvincioasă a lui Molodeţ”37. Aşadar, episcopului
Molodeţ i s-a întrerupt păstorirea din primăvara anului 1659, dar a fost repus
în funcţie după îndepărtarea lui Acaţiu Barcsai. Probabil n-a mai păstorit
decât aproape 2 ani, întrucât a intrat în dizgraţia congregaţiei comitatense
din Maramureş din cauza unor erori şi excese comise, fiind destituit definitiv
undeva pe la începutul anului 1662, astfel că i s-a pierdut urma şi nici un
document nu-l va mai menţiona de atunci. Deşi în studiul publicat anterior am
redat deja un document din cele pe care le edităm în continuare în transcriere
şi traducere, totuşi ele se leagă strâns una de alta, atestând împrejurările în
care şi-a pierdut Molodeţ funcţia şi averea în primăvara anului 1659, şi de
aceea merită redate împreună.

35 Ibidem, nr. 14.
36 Mircea Păcurariu, op.cit., p. 161.
37 Alexandru Cziple, op.cit., p. 304-305, anexa 29; S. Reli, op.cit., p. 96-97.
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Anexe:
1.

En Apagy Samuel Zemplini Vármegyeben Saros Patakan lako
Kegyelmes Urunknak Ö Nagyságának Rákoczi György Fejedelemnek lovas
mezei hadanok eggyik hadnaggyja töb böcsöletes katanaimmal eggjüt, ugy
mint Czanka János, Nagy Gergelj, és Dus Gyorgyel Aggyuk tuttokra az kiknek
illik, hogy midön Vamfaluban kovartelyban lévén Bizonyos szóksegert Nagy
Baniora be mentönk volna 26 januarius 1659 ot tanalvan az Maramarosi ola
Püspököt önnön maga jo akarattja szerint, senki kétélénsegéböl, izengetven
hozzam, magais bészélven velem jélénti hogy ötet Nemes Maramarosi
Vármegye követsegen köldötte volna Barcsai Akos Urumhoz Erdelyben, de
ö neki mivel hogy Rákoczi Urunkhoz hitös volna nem volna kédve hozza,
hanem Rákoczi Urunkhoz Ö Nagyságához akarna menni velem eggyüt
Melyre önnön magatul semmi arestum es készérités alat nem leven ajanla
magiat az el jövétélre oly dolgotis jéléntvén meg az en kegyelmes uram ellen
volna, és hogy magais Ö Nagyságával szemben akarna bészelleni, ez maga
szabados ajanlasa szerint, enis az en kegyelmes Urumnak […] leven semmi
keppen el nem malathatam hogy magammal innen Banjorul Ö Nagyságához
at ne vettém volna mely dologrul az Nagy Banyai Biro Uramnak Nemes
Tonaccsaval eggyüt adom ez vegré hogy ha mikor jövendöben ennek az
ola püspöknek, ebbeli dolgaert vagy egy vagy mas felöl Ö kegyelmek
haborgattatnanak avagy vadoltatnanak legyen erötélén es semmiré kéllö Ö
kegyelmek ellen. Actum in Nagy Banja die 28 januar 1659.
					
Idem qui supra
Eu Apagy Sámuel locuitor în Sarospatakdin comitatul Zemplen,
locotenent de cavalerie a măritului principe Gheorghe Rakoczi, împreună
cu mai mulţi soldaţi de-ai mei, anume Cionca Ioan, Nagy Grigore şi Duş
Gheorghe, dăm de ştire celor cărora li se cuvine că în timp ce eram încartiruiţi
în satul Vama şi împinşi de anumite nevoi ne-am deplasat la Baia Mare în
26 ianuarie 1659 l-am întâlnit acolo pe episcopul român de Maramureş. De
voie şi nesilit de nimeni, venind acesta la mine mă informează că el se află
în fruntea unei delegaţii a nobilului comitat Maramureş, care se deplasează
în Ardeal la domnul Acaţiu Barcsai, şi mi-a spus că mai degrabă ar dori să
meargă împreună cu mine la Măria Sa Domnul Rakoczi. Fapt la care el se
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recomandă ca nefiind constrâns sau în pericol să fie arestat să vină cu mine
din propria-i voinţă, anunţând şi faptul că, dacă nu ar fi împotriva Stăpânului
meu, şi el ar vrea să vorbească cu Domnul meu, iar eu nu pot în nici un chip
întârzia să-l duc de aici din Baia Mare la Măria sa, despre care lucru vă
informez pe Dumneavoastră jude al Băii Mari, dimpreună cu întregul nobil
Magistrat, prin intermediul acestei scrisori pecetluite, dată de mine şi de mai
sus numiţii soldaţi, ca de acum înainte în eventualitatea că acest episcop
va mai face astfel de demersuri în cauza menţionată să nu fie conturbat sau
acuzat. Dată în Baia Mare la 28 ianuarie 1659.
Arhivele Naţionale Maramureş - fond Primăria oraşului Baia Mare - Acte
administrative, fascicula 1, nr. 7.

2.

Georgius Rakoci, Dei gratia Princeps Transilvannae, partium regni
Hungariae Dominus et siculorum Comes
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti. Salutem cum favoare.
Az mely pap ember maramorosi Püspök valo, ott Nagy banyan, avagy Felsö
Banyan vagyon. Parantsollyuk hüsegteket, hamarssaggal külgye hozzank.
Secus non faturi. Datum in arce nostra Szatmariensis. Die 9 ferbruari
1659.
Ad Prudentibus ac circumspectis judici ac caeteris civibus civitatis
Nagybaniensis. Fidelibus nobis gratias.
Venerabili şi respectabililor juzi ai oraşului Baia Mare
George Rákoczi din mila lui dumnezeu principe al Transilvaniei şi
a părţilor ungureşti, comite al secuilor. Salutări venerabililor domni. Acel
preot maramureşean care este episcop, se află acolo la Baia Mare sau la Baia
Sprie. Poruncim ca unor credincioşi ai noştri ca de în grabă să-l trimiteţi la
noi. Altfel să nu faceţi. Dată în cetatea noastră Satu Mare, 9 februarie 1659.
Rakoczi G.
Arhivele Naţionale Maramureş - fond Primăria oraşului Baia Mare - Acte
administrative, fascicula 1, nr.13
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3.

Acatius Bartsai dei Gratia Princeps Transilvanniae partium regni
Hungariae et Dominus et Siculorum Comes
Prudens ac Circumspecti Domini, nobis honores. Egy Molodics nevü
maramorosi Olah Püspök sok excossusokot pátealván, degradaltuk tiztiböl
erdemehez kepest, magha eleb alvan a büntetestöl valo felelme miatt, ugy
adatik értésünkre hagy az kegyelmetek varosaban valnanak holmi le teölt
iovai; Kedelmetekel annak akaert io akarattol regnirallyuk, azza bocsyatott
emberőnknek adassa kezeben megh nevezett Olah Püspöknek ott leveö jovait;
mellyert nekünkis mas dologhban valo fejedelmi io akaratunkot varhassa es
vehesse kegyelmetek. Eusdem in religquo benevolence exoptan . Datum in
Arce nostra Szamosuyvariensis die 6 Aprilis Anno 1659.
Carentur Dominum urarum benevolus
Acatius Barczai
Ad Prudentibus ac circumspectis Dominis Judici primario, caeterisque
juratis civibus libere et regie civitatis Nagybanyaensis et nobis honorans.
Venerabilului domn jude primar şi celorlalţi juraţi ai oraşului liber
regesc Baia Mare
Acaţiu Barcsai din mila lui dumnezeu principe al Transilvaniei şi al
părţilor ungureşti, comite al secuilor.
Onorabili şi respectabili domni. Un oarecare Molodici, episcop
român de Maramureş, din cauza numeroaselor excese, a fost destituit de noi
din funcţie, aşa cum merita, şi l-am pedepsit; acesta pentru a evita pedeapsa,
am înţeles că şi-a ascuns unele bunuri în oraşul Domniei Voastre, de aceea cu
bunăvoinţa dumneavoastră le vom confisca. Omul însărcinat din partea noastră
să i se predea sus-numitele bunuri ale episcopului român. În alte chestiuni
puteţi şi domniile voastre să contaţi pe bunăvoinţa princiară a noastră.
Dată în cetatea noastră Gherla, în 6 aprilie 1659.
Arhivele Naţionale Maramureş - fond Primăria oraşului Baia Mare - Acte
administrative, fascicula 1, nr.14
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Seelsorgerdienst des Bischofs Mihail Molodeţ.
Neue Beiträge und Auskünfte
(Zusammenfassung)
Schlüsselwörter: orthodoxer Bischof,
kalvinistischer Superintendent,
Maramureş, siebenürgicher Fürst,
Magistrat von Baia Mare

Gegen das Mittel des 17ten Jahrhunderts, die kalvinistischen
Propaganda unter den orthodoxen Rumänen aus Siebenbürgen erreichte den
Höhepunkt. Sowohl der Mitropolit als auch die Bischofe oder die Erzpriester
sind in der geistlichen Funktion eingeführt worden, indem sie zur Bedingung
einen Reformprogramm der orthodoxen Kirche im Sinne des Kalvinismus
knüpfen. Mihail Molodeţ, vielleicht ein Günstling der kalvinistischen Kreise
von Alba Iulia, wurde in 1651 als Bischof von Maramureş in strenger
Abhängigkeit vom kalvinistische Superintendent und vom Mitropolit
Simion Ştefan genannt. Er ist im Amt bis zu 1659 geblieben , wenn er dem
Fürst George Rakoczi II in seinem Lager zu folgen bevorzugte, während der
neuen Fürsten Acaţiu Barcsai den in Baia Mare befindliche Vermögen dieses
Bischofs zu beschlagnahmen befahl.
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A szatmári béke előzményei és következményei
Máramaros vármegyében és Nagybányán

Balogh Béla

Absolvent al Facultăţii de Istorie,
Universitatea „Bolyai” din ClujNapoca (1957). Şef - Arhivele Statului
Filiala Lugoj (1957-1969), arhivist
principal la Arhivele Naţionale
Maramureş (1969-1998). Din 1998
arhivist pensionar.
Autor a numeroase studii, articole şi
lucrări dedicate istoriei oraşului Baia
Mare, comitatelor Maramureş şi Satu
Mare, publicate în ţară şi străinătate.

Kulcsszó: Máramaros vármegye – az
Erdélyi Fejedelemség tartozéka, katonai
kötelezettségek, anyagi szolgáltatások,
„Szatmári béke”, nagybányai
pénzverde, Nagybánya gazdasági
hanyatlása, a cipcerek betelepedése,
a galíciai izraeliták betelepedése
Máramarosba.

Máramaros megye területe, mint
az Erdélyi Fejedelemséghez tartozó Részek
egyik összetevője, a II. Rákóczi Ferenc
vezette szabadságharcban katonailag nem
játszott különös szerepet. A területén
lezajlott egyetlen ütközet az Ugocsához
közeli Dolha határában volt (1703. június 7), ahol a felkelőket, a Károlyi
Sándor, Szatmár megyei főispán által vezetett megyei nemesi erők leverték és
szétszórták. A tiszabecsi kuruc győzelmet követően azonban az előrenyomuló
felkelők, bő két hónap eltelte után, elérkeznek a huszti vár alá és az azt
őrző császárhű csapatok feladják. A vérrel együtt Máramaros nemessége is
Rákóczi zászlaja alá állott.
A harcoló kurucokhoz, főként a kezdeti években, Máramaros ruszin
és román szegénysége is csatlakozott, sőt, a máramarosszigeti református
tanoda öregdeákjai közül is többen a szabadság zászlaja alá indultak.
A számbelileg nagyobb haderőt azonban a megye nemesi felkelőinek
időszakonkénti jelenléte biztosította. Ezek kezdetben 100 lovast és 150
gyalogost számláltak. A következő évben 600 hadbanálló megy ki a szatmári
vár alá. Az esetek többségében azonban a rosszul felszerelt, fegyelmezetlen
	

Bánkuti Imre: Iratok Máramaros vármegye történetéhez 1703-1711. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1992.7.1.
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felkeltek többsége rövidesen elhagyta a tábort és hazaszivárgott. A megye
vezetőségének kérésére 1704. augusztusában a fejedelem elrendelte, hogy
ezután Máramaros megye 50 lovast és 150 fizetett gyalogost köteles tartani.
Ezen felül a Lengyelország és Moldva felé vezető átkelők őrzését, valamint a
harcoló katonaság élelmezésére jelentős mennyiségű húst, kenyeret és zabot
kell biztosítania.
Ezek a terhek a zsibói csatavesztést követően (1705. November
11) újakkal bővültek: Erdély feladását követően Máramarost a lézengő
seregrészek és a velük vagy utánuk, a császáriak megtorlása elől
menekülő erdélyi bújdosók sokasága lepte el. Csupán 1706 januárjában
18 zászlóaljnyi, Erdélyből és Moldvából érkezett katonát és rajtuk kívül
a menekültek sokaságát kellett eltartania a megyének. Az 1707-es év első
hónapjaiban Rákócziék erdélyi sikerei nyomán ezek a terhek enyhültek,
de ősztől kezdődően a megyei panaszok özönével zaklatják a fejedelmet
és a hadvezetést. A megyének újból 2708, főként Fehér, Kolozs, Doboka,
Küküllő és Belső Szolnokról Máramarosba beorsztott menekültek ellátásáról
is gondoskodnia kellett. És a terhek a továbbiakban sem csökkentek! A
gondok betetőzéseként az 1709-es év végén a pestis járvány is elérte a megyét.
Kétségbeesésében 1709. november 19-én a megye rendjeinek gyűlésén a
következő határozat született: „A mi bűneinkért reánk méltán megharagut
Menybéli Nagy Istenünk büntető s látogató ostorát tapasztallyuk, azt midőn
nemzetünköt s édes hazánkot fegyverrel, éhséges szükséggel és Pusztító
Dög-halállal bünteti. Hogy azért Kegyelmes és Könyörülő édes Atyánk s
Istenünk Orczája előtt irgalmat nyerjünk s ő felségét engesztellyük, comuni
consensu végeztük, hogy minden holnapnak az kalendárium szerint való első
vasárnapját megböjtöljük: senki estig ne egyék, háromszor Isteni szolgálatra
elmennyenek mindenik vallásu rendeink.”
A rendelkezésünkre álló források arról nem szólnak, hogy az önként
vállalt böjtöt hogyan tartották be. De azt ismerjük, hogy a következő 1710es évben is a megye közadója 10.000 rajnai forint volt és azt már november
hónapig lerótta. S e mellett a határok őrzésére, valamint a rónaszéki aknánál
történő sóvágásra, a sónak a Tisza parti portusokig s onnan Tiszaújlakig,
Tokajig vagy Szolnokig való vízi szállításhoz szükséges feltételek
biztosítására is felügyelt. A máramarosi só pedig mind használati értéke,
mind pedig eladásából biztosított bevételek miatt, Rákócziék számára
	
	

Román Országos Levéltár Máramaros Megyei Igazgatósága (a továbbiakban ROLMMI), Máramaros
megye levéltára (a továbbiakban Máramaros levéltára), Megyei közgyűlések jegyzőkönyve, 9. sz.
Idem, 10. Sz.
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létszükségletű volt.
A következő, 1711-es évre Máramaros portióját 10.000 forintban
állapították meg. De ami még súlyosabb teher volt: ennek befizetését még a
téli hónapokra kérik biztosítani, ami pedig, a megyebeliek megítélése szerint
lehetetlen. Január végén csupán azt kérik, hogy azt legalább fele részben
halasszák a nyári hónapokra. A Károlyi Sándorhoz intézett kérelmükben
csupán panaszkodnak, mert a szegénység „negyed része a pestis mia alig
maradván, nagy részinek a sáska gabonáját megevé és elviselhetetlen, a
szüntelen való nyomorúság mia nagy része a szomszéd, idegen országokban
elbújdosván.” Panaszkodnak, de oda még nem jutottak, hogy a császáriakkal
való gyors békekötés szükségéről is szót ejtsenek.
De megtették ezt másokkal együtt, még 1710. szeptemberében
„Erdélyből Felséged hűsége mellett kibujdosott és mostan nemes Máramaros
vármegyében comoráló nemesi rendhez” tartozók, mikor a fejedelemhez írott
panaszukban leszögezik: „essék meg atyai szíve rajtunk Felségednek és ha csak
vagyon valahonnan valami reménség, mód és út ebből a nyomorúságoknak
özönéből való megszabadulásra, méltóztassék valamely jó fundamentumon
álló vagy tovább való jó fegyverkezésnek continuatiójával, vagy ha nem
lehet, jó békesség tractájának inchoalásával nyomoruságos napjainknak
sötét tömlöcéből való kiszabadulásunkat fejedelmi kegyelmessége szerint
admaturálni...”
Köztudott, hogy Rákóczi is mennyire tudatában volt az igazságos
béke szükségének. Anélkül, hogy a császári udvar által megbízott gr. Pálffy
János és Károlyi Sándor közötti tárgyalások részleteiben elmélyednénk,
ki kell emelnem azt a tényt, hogy 1711. január 31-én Vaján Rákóczi
személyesen is tárgyalt Pálffyval. Az erre való hivatkozással Károlyi, Bagosi
Mihály megbízottján keresztül február 9-én Máramaros megyétől 3443 rajnai
forintot kért „az Pálffy uramnak eő Excellentiaja Armadijának számára.
Másnap a megye hamarjában 1000 forintot kölcsönzött,... mely leváltatott az
intertentiójára kegyelmes urunk ő Felsége (azaz Rákóczi) és az Méltóságos
Károlyi uram ő Excellentiája parancsolatjából.” Értelmezésem szerint a
kurucok által ellenőrzött Máramaros, a békekötés előtt közel 50 nappal, már
a császári erőknek adózott!
Április 14-én Máramaros azt a két küldöttét is megnevezte, akik a
„Károlyi concursusra”, értsd a Károlyi Sándor által április 25-re összehívott
	
	
	

Ibidem.
Bánkuti Imre, idézett mű, 268-269. l.
Máramaros Levéltára, Megyei közgyűlések jegyzőkönyve, 10. sz. 324. l.
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szatmári értekezletre mentek. A szokástól eltérően a küldöttek részére adandó
megbízó levelet nem állították ki. De a két megbízott által Barcsay Ábrhámnak
– a szabadságharc fő kincstartójának, erdélyi szenátornak – személyesen
átadandó levélben egyebek mellett olvasható, hogy Barcsay „... az mostani
Károllyi confluxusban hazánk megmaradására tartozó dolgokba, mint
eddig, úgy ennek utána is kívánunk Tekintetes Nemes Erdélyországhoz
applicaltatni és onnan dirigeltetni.” (az én kiemelésem BB.) S ezek mellett
a megyei gyűlés leszögezte: „Az nemes vármegyében városokon a falukon
lakó jószágos donatarius nemes emberek protestálnak azon, hogy ennek
utána magukon semmi nemű contributiókat nem vállanak.”
A kép világos: Máramaros maradjon továbbra is az erdélyi
fejedelemség keretében és az ónodi, valamint az azt követő országgyűléseken
megállapított nemesi adózást a nemesek tovább nem vállalják!
A szatmári békepontok elemzése nélkül is megállapítható, hogy
Máramaros esetében is a nemesi rend nemadózása elvileg és gyakorlatilag is
visszaállt. A szabadságharc idején, főként a megye vezetésében résztvevők
részére is a császári-királyi kegyelem biztosítva lett, utólagos felelősségre
vonás csupán a rézpénz forgalmazásában a Rákócziék által előírtakat
szigorúan betartó Pogány család egy-két tagját érintette. A vádak az ő
esetükben is inkább magánjellegűek voltak, amelyeket a megyegyűléseken
elsimítottak.
Az Erdélyhez történő csatolás kérdésében azonban csupán
félévtizedes könyörgések és követelések után sikerült az ügyet részben
eredményesen megoldani. Eleinte a megye küldöttei mind a pozsonyi, mind
pedig az erdélyi diéta munkálatain, sőt a királynak pozsonyi megkoronázásán
is résztvettek. De VI. Károlynak, mint Erdély fejedelmének is hűséget
esküdtek. 1714 januárjában a Partiumot Erdélyhez visszakapcsolták, de
Máramaros esetében a következő évben hozták meg a végleges döntést és ettől
kezdve 1738-ig a megye Erdély tartozékaként élte életét. De ez a kötődés
csupán a közigazgatásban, jogszolgáltatásban és részben egyházjogilag volt
teljes. Katonai tekintetben a bécsi haditanácshoz, gazdasági és pénzügyi
vonatkozásban pedig a Szepesi Kamarán keresztül a bécsi császári kamarához
tartozott.
Az elkövetkező évtizedekben a megye békéjét csupán az 1717-es
nagy tatárbetörés zavarta meg.
A birodalom gazdasági érdekeinek megfelelően Máramaros
	
	

Idem, 10. sz. 344. l.
Idem, 10. sz. 336-380. l. ; 11. sz. 1-113. l.
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gazdag sókincse és az addig még kihasználatlan, hatalmas erdőségei
révén került a Habsburg birodalom érdeklődési körébe. A XVIII század
első felében a sót még főként az Apafi fejedelem idejében kibővített
rónaszéki aknákból nyerik. A század közepétől azonban a sugatagi és
szlatinai sókincs felmérése is megtörténik és előkészítik az aknasugatagi
és aknaszlatinai sómezők kiaknázását. Az 1740-es évektől a fakitermelés,
faúsztatás és famegmunkáláshoz kitűnően értő felsőausztriai és szepesvidéki
római katolikus vallású német telepesek tömege érkezett a megyébe. Itt,
részben már korábbról létező kisebb települések mellett (Felsővisó, Rahó,
Körösmező stb.) vagy ettől távolabb (Németmokra, Királymező stb.) fekvő
települések fejlődtek, amelyek cipcer jellege a második világháború végéig
megmaradt.
A „szatmári béke” néven ismert megegyezés egyik sarkalatos
kikötése volt, hogy a császári udvar és katonaság, az itt élő protestánsok
és egyéb nem katolikusok vallási jogait tiszteletben fogja tartani. Az 1690es Diploma Leopoldinum birtokában, 1711 után Erdélyben és Máramaros
területén a protestánsok által használt templomok és más egyházi ingatlanok
megmaradtak ezek tulajdonában. 1730-ig az iskolák működése körül kevés
megszorító intézkedés történt. A szepesi kamara azonban, mint a máramarosi
sóbányák tevékenységének irányítója és az itt vágott só értékesítője, már
kevéssel 1711 után megfeledkezett, máskor megtagadta a máramarosi és
ezen belül a szigeti református iskolák részére még a Bethlenek, majd az
Apafi Mihály által adományozott sómennyiség kiszolgáltatását. 1715 után
aztán önhatalmúlag a só helyett ennek az aknánál megállapított árát voltak
hajlandók csupán kiutalni, de ismét minden indoklás nélkül ezt is a felére
csökkentették.
1730-ban Máramarosszigeten megjelennek a piaristák. Kincstári
segédlettel részükre templom, rendház és iskola épült. A „Resolutio
Caroliana” néven ismert rendelkezések értelmében a nem protestáns – tehát
ruszin és román fiatalok számára is, a református iskolákban való tanulást
megtiltják. A XVIII. század közepétől pedig az öt máramarosi koronaváros
területén szedett egyházi tized is a piaristákat illeti.
A megye lakosainak jelentős részét képező ruszinok már a XVII.
század közepe óta a munkácsi görög-katolikus püspökséghez tartoztak.
Az itteni románság katolicizálódása az erdélyi görög katolikus egyház
közvetítésével történt, de 1738 és 1854 között egyházilag ők is a munkácsi
görög katolikus püspökséghez tartoztak.
Az évtizedekkel korábban megindult galíciai izraeliták beszivárgása,
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a kuruc-labanc harcok elcsitulta után felgyorsult. A végképp megyeközponttá
vált Máramarossziget mellett, a XVIII. század közepén alig van már
település, ahol a házaló kereskedelemmel, kézműiparral, korcsmáltatással,
de ahol arra terep van, a földműveléstől, állattartástól sem idegenkedő a
mindig ráfizetésből megélő, békés, de vallásilag és közösségileg elkülönült
izraelitákkal ne találkoznánk.

XXX
A XIV. és XV. században megszerzett kiváltságai birtokában
Nagybánya a magyarországi szabad királyi bányavárosok sorába tartozott.
A hozzávetőlegesen 2400-2500 főnyi lakosságú település biztonságos
városfalak védelmében, az 1700-as évek első évtizedeiben főként
kézműiparból és szőlőtermesztésből élt. Az anjouk és a hunyadiak idején
aranyban és ezüstben gazdab bányái kimerültek és a kor technológiáján
művelők számára már nagyon kevés hasznot hoztak. Pénzverdéje is főként
Felsőbányán kinyert nemesfémeket dolgozott fel.
1703. augusztus 20-át megelőzően a város protestáns lakossága,
a pénzverőház személyzete, valamint az itt levő jezsuita és minorita
rendű páterek is a kurucoknak behódoltak. A szabadságharc első felében
a város 100-120 főnyi hajdút állított Rákóczi seregébe. Mesteremberei
ruházattal, élelemmel és főként puskaporral, gyutacsokkal, fegyverekkel és
a töltényekhez szükséges ólommal és ónnal látták el a sereget. A kezdeti
időszakot leszámítva, a városban csupán a pénzverde működését védő tízhúsz katona toborzott, a rendkívüli katonabeszállásoktól mentes volt. A
pénzverdében az első időben régi mintájú arany és ezüst érméket vertek, de a
körmöcbányai pénzverdével szinte egyidőben tértek a belső pénzszükséglet
kielégítésének fedezésére bevezetett, rézből készült libertasok előállítására.
A korábban már Erdély fejedelmévé (is) választott Rákóczi, 1705
késő őszén indult seregével belső Erdély felé, de a november 11-i zsibói
csatavesztést követően, egyelőre kénytelen volt visszavonulni. Ekkor a
pénzverdének Munkácsra tőrténő elszállítását is elrendelték és ezt meg is
kezdték, de 1708 októberéig egyes részlegei időszakonként még Nagybányán
is működtek.
1708 késő őszén és az azt követő tél elején, a császári csapatokhoz
	

Balogh Béla: Nagybánya gazdasági és katonai szerepe a II. Rákóczi Ferenc vezette felkelés első
harmadában – „Rákóczi urunk ... hadaival itten vagyunk”, (Szerkesztette Takács Péter), DebrecenNyíregyháza, 2000. 7-16. l.
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tartozó különítmények három ízben is a városba betörtek, raboltak, fosztogattak
és a várost 3.000 forintos hadisarc kifizetésére kötelezték. Az eddigi védelmet
biztosító városfalak sem bizonyultak biztonságosnak és sokan, még a város
bővebb értelemben vezetéséhez tartozók közül is elmenekültek. A város
határában „lézengő, ... kóborló, nyúzó, fosztó és keresztyén feleink javait
prédáló katonák persequvalására” a városi tanács fegyveres csoportot küld ki.
Időközben a város 1710 első napjaiban újjáválasztott tanácsából, a főbíróval
és a két notóriussal az élen, többen is a pestis áldozatává váltak. A következő,
1711-es év januárjában megválasztott városi tanács is a belbiztonság
megerősítésével volt elfoglalva, a két főkapuhoz hat-hat darabontot rendelt.
Ezt a határozatot a városi tanács 1711. április 25-én hozta.10 Ezt követően
a város főbírája, Hunyadi István, felsőbányai sorstársával, Szász Jánossal
együtt, a Károlyi Sándor által Szatmárra összehívott béketárgyalásokra sietett.
Az egyezmény megkötését mind a ketten aláírásukkal hitelesítették.11
Nagykárolyból történt visszaérkezése után a főbíró, mindenek előtt
az előbbi években a városfalakon keletkezett meghibásodások és rontások
kijavíttatására és egy megújított és kibővített szabályrendelet elfogadására
ösztönözte a tanácsot. „Jól lehet ennek előtte is a maga jó constitutióival,
rendtartásával szabadoson és jól éltette légyen az Nemes Város az maga
lakosit, az több királyi városoknak bevett szokások szerint, mindazonáltal az
nagy revolutiónak miatta bizonyos időnek elmúlása alól azt nem practizálván
az közönséges jóra mostan megújjitani kivánta.” Az új rendszabályok a
különböző rendű és rangú idegeneknek a városba történő beköltözését, az ezzel
járó kötelezettségeket írja körül. Meglepő módon a kereskedők céhalakítási
és a „magok közzöl maguknak bíró” megválasztásáról is rendelkezik.12 Ez
utóbbi vonatkozás a város történetében új és eddig ismeretlen színfoltot
jelent.
A következő év júniusában a város megbízottjai elérik, hogy VI.
Károly császár, a középkori Asszonypataka régi bíráskodási, törvényhozási
és bíróválasztási jogaira vonatkozó kiváltságokat megerősítette.13
A szatmári békének a protestánsok jogainak biztosítására tett
kikötései azonban már a kezdetektől Nagybányán csorbát szenvedett. Gr.
Pálffy János 1711 szeptemberében elrendelte, hogy a dézsma szedési jog
mostantól a jezsuita rendet illeti. A városi tanács tiltakozik és Kassára, a
10
11
12
13

ROLMMI, Nagybánya város levéltára, Registerek, 7. Sz. 352-354. l.
Erdély rövid története, 2. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. 337. l.
Nagybánya város levéltára, Registerek, 7. sz. 352-354. l.
Idem, Kiváltságlevelek, 163. sz.
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Szepesi Kamarához és Pállfy szállására két tagú küldöttséget menesztett. Ezek
törekvései azonban sikertelenek maradtak. A város belterületén ezidőben
három templom létezett. A szécsényi országgyűlés ezek közül a legnagyobbat
a reformátusoknak, a másodikat a lutheránusoknak, a harmadikat pedig a
Minorita rend által a római katolikusoknak rendelte használatra. Most,
1711 október közepén Kassáról, a kamara megbízásából császári katonaság
által kísért küldöttség érkezett Nagybányára, amely a templomoknak a
szerzetes rendek számára történő átadását rendelte el. A városi tanács
minden ellenkezése dacára a protestánsok által használt két templomot, a
város főbírájának és másik négy tanácsosnak lefogatása, meghurcolása és
testi bántalmazását követően, ajtajuk felfeszítése után a katonák elfoglalják
és rövid szünet után a két szerzetes rendnek adták át.14 A két protestáns
felekezet iskoláikkal együtt a városfalakon kívüli részekre szorult és és a II.
József által kibocsátott türelmi rendelet érvénybeléptetéséig ott is maradt.
Az időközben tönkre ment Szent Márton templom helyén a Jezsuita rend
1719 után felépíti a „Szentháromság” templomot, mellette a rendházat és az
iskolát, amely 1757-től, a Schola Rivulina végleges lefokozása után, a város
egyedüli gimnáziumaként működött tovább.
A városvezetésben a szatmári békét követő néhány év alatt alapos
változások történtek. A városi tanácsban a protestáns elem visszaszorult: a
város főbírája és a tanácsosi tisztségek többsége kamarai tisztségviselők,
sóhivatali, pénzverdei fiscalisok, magisterek és „Buchhalterek” által
lett betöltve, akiknek érdekei különböztek a korábban tekintélyt élvező
nagybányai vezető polgárokétól és sok ideig tapasztalatuk sem volt a város
vezetéséhez. Ezért is Nagybánya gazdasági életében, a szatmári békét követően
a változások lassan és nem mindig kedvezően alakultak. A bányaművelés
terén a város tulajdonában levő bányákban csupán látszat tevékenység volt
tapasztalható. A kezdeti évtizedekben a magántársulatok száma is alacsony
és a szepesi kamara által irányított tevékenység is a pénzverdére és az
1689-ben kincstári tulajdonba került felsőbányai bányákra korlátozódott.
1748-ban megalakult a nagybányai Bányászati Főfelügyelőség (Inspectorat
Oberamt) és az ennek kebelében működő bányatörvényszék. A bányászat
iránti érdeklődés megélénkül, aminek következtében 1764-ben a város
körzetében 34 bányatársulat működik. Igaz, ezek közül csupán a borpataki
Leopold tevékenysége volt jövedelmező. 1771-ben csupán a Veresvizen 20
zúzda létezik. 1767 és 1795 között, jórészt kincstári pénzzel megélénkül a
14 Idem, Registerek, 7. sz. 355-379. l.
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kereszthegyi Lobkovitz altáró, amely hosszú távon a nagybányai bányászat
meghatározó tényezőjévé vált.
Összességükben azonban ezek a változások elégtelenek voltak, nem
tudták megteremteni azokat a feltételeket, amelyek a város gazdasági erejét
visszaállították volna. 1848-ig szabad királyi bányavárosi jogcímét ugyan
megtartotta, de a valóságban a hazai nagyobb mezővárosok szintjére esett
vissza.15

15 Nagybánya és környéke, második, javított kiadás. Teleki Társaság Nagybánya, 2007. 27-54. l.;
Borovszky Samu (szerkesztette): Magyarország vármegyéi és városai. Szatmár megye, Budapest,
(1908), 13-14. l.
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Consecinţele păcii de la Satu Mare pentru comitatul
Maramureş şi oraşul Baia Mare
(rezumat)

Cuvinte cheie: Comitatul Maramureş,
„Pacea de la Satu Mare”, monetăria de
la Baia Mare, colonizarea „ţipţerilor”,
obligaţii militare, decădere economică.

Comitatul Maramureş în anii răscoalei conduse de Francisc Rákóczi
al II-lea făcea parte din Principatul Transilvaniei, în schimb oraşul Baia Mare
aparţinea de Regatul Ungariei. Începând cu mijlocul lunii august 1703 forţele
militare ale răsculaţilor pun stăpânire asupra acestora. În această perioadă
parte însemnată a nevoiaşilor se alătură de răscoală, iar în acţiunile militare ale
curuţilor, nobilimea comitatului Maramureş este şi ea prezentă. Începând cu
luna august 1704 comitatul era obligat la întreţinerea unui număr de 50 călăreţi
şi 150 pedestraşi proprii, iar pe de altă parte va asigura paza trecătoarelor în
spre Moldova şi Galiţia. Greutăţile şi obligaţiile însă cresc mereu: începând
cu luna ianuarie 1706 comitatul asigura şi întreţinerea rămăşiţelor trupelor
de curuţi alungaţi de imperiali de pe teritoriul Transilvaniei. Urmează doi ani
pline cu calamităţi naturale, iar epidemia de ciumă face mai multe victime
decât armele beligeranţilor.
După ani grei de beligeranţă, lumea aştepta cu nerăbdare sistarea
luptelor şi încheierea unei păci acceptabile. Împuterniciţii nobilimii din
Maramureş au luat parte la tratativele de împăciuire convocate la Satu Mare
şi au solicitat rămânerea comitatului în cadrul principatului Transilvaniei.
Această dorinţă s-a înfăptuit doar după cinci ani de aşteptare. Între anii 17151738, când Maramureşul făcea parte din Marele Principat al Transilvaniei,
autorităţile camerale imperiale au pus bazele dezvoltării exploatării bogăţiilor
de sare şi de păduri ale comitatului, care vor lua un avânt sporit la mijlocul
secolului prin începerea exploatării pe scară industrială ale salinelor de la
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Ocna Slatina, Ocna Şugatag şi Coştiui. Pădurile imense din comitat au atras
colonizarea ţipţerilor, iar viaţa comercială se va înviora datorită evreilor
veniţi în număr mare din Galiţia.
În timpul răscoalei meşterii băimăreni aveau obligaţia asigurarea
trupelor cu îmbrăcăminte, încălţăminte şi, în anumite perioade, cu pâine, dar
şi cu praful de puşcă. Principele acorda o atenţie sporită faţă de monetăria din
oraş şi faţă de exploatarea aurului şi argintului de la Baia Sprie şi împrejurime,
care până la sfârşitul lunii octombrie 1708 au fost sub controlul curuţilor. De
la această dată monetăria era evacuată în cetatea Muncaciului, iar populaţia
oraşului – în rânduri repetate – suferă de atacul jefuitor al trupelor împărăteşti.
La începutul anului 1711 orăşenii aşteaptă şi ei încheierea vreunei păci. Juzii
primari ai oraşelor Baia Mare şi Baia Sprie luaseră parte la tratativele de pace,
şi actul cu care pacea s-a parafat, poartă şi semnăturile celor doi demnitari.
În vara anului 1712 vechile privilegii ale oraşului Baia Mare au fost
reînnoite de noul împărat, Carol al VI-lea. Activitatea economică al oraşului
însă a intrat în decădere. După trei decenii cămara imperială va înfiinţa
Inspectoratul Superior Minier din Baia Mare, având ca scop înviorarea
mineritului din această zonă. În curând, în special în zona Valea Roşie – Baia
Mare numărul asociaţiilor miniere se multiplică. Dar din cauza lipsei de
capital, majoritatea lor va figura doar pe hârtie. Populaţia veche a oraşului nu
mai este interesată de aceasta şi treptat, şi conducerea oraşului se va schimba.
Titlul de oraş minier liber regesc se va menţine şi după revoluţia din 1848,
dar puterea economică-socială şi culturală de odinioară rămâne doar ca o
mândrie şi de nostalgie.
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The consequences of the Satu Mare Peace Upon the
Maramures County and the Town of Baia Mare
(Summary)

Key words: Maramures County, ,,The
Peace of Satu Mare’’, Baia Mare Mint,
the colonization of Germans (ţipţeri),
military obligations, economical
decadence.

In his study, the author reveals new information about the kurutz
movement, which started in the second part of the XVII century and had
reached it’s pick at the beginning of the XVIII century under the roulling of
Francisc Rákóczi II.
The author shows that the Peace, signed in 1711, was expected by
everyone because Transylvania, Maramures and Baia Mare were affected by
hunger, natural calamities and plague. After Peace was signed and the war
had stopped, the county of Maramures remained a part of Transylvania which
was included into the Austrian Empire. The imperial authorities developed
the exploitation of salt and forests. The Germans (named here “tipţeri”) were
colonized in Maramures and also many Jews came here from Galitia due to
the commercial development. For Maramures County the period that begins
after 1711 is characterized by the increase of mining development.
The destiny of Baia Mare was a tragic one. The Mint of Baia Mare
was moved to Munkacs and the economy of the city declined. The title of
“free royal mining town” has been sustained until the XIX century, but
the economic, social and cultural power of the town will remained only
nostalgia.
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Francisc Réti “Chronologia Rei Cameralis Marmatiae”o descriere din 1805 a comitatului Maramureş

Dr. Livia Ardelean

Absolventă a Facultăţii de Istorie
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Napoca, în anul 1992. Din 1992
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cu teza: ,,Evoluţia economico-socială
a Maramureşului istoric în secolul
XVII’’.

Cuvinte cheie: arhivarul Franciscus
Reti, manuscris despre istoria
Maramureşului, măsurătorile
topografice jozefine, colonizări
populaţie germană, ţigani spălători de
aur, slovaci, administrarea pădurilor
fiscale.

Descrierea istorico-geografică
a comitatului Maramureş, păstrată
la S.J.A.N. Cluj ca manuscris, deşi
deosebit de utilă pentru istoria teritoriului
menţionat, oferind o serie de informaţii
utile istoriografiei, este încă insuficient
cunoscută. Ne propunem, în prezentarea
de faţă, să facem o scurtă trecere în
revistă a acestui izvor istoriografic, prea
puţin cunoscut şi ca urmare insuficient exploatat. Ne vom axa în prezentarea
de faţă în special pe informaţiile oferite de Réti pentru secolul XVIII, foarte
apropiat de momentul scrierii documentului, pentru care sursele de informaţie
folosite de autor erau de primă mână.
Asemenea producţii istoriografice, foarte importante pentru istoria
Transilvaniei în general, şi a Maramureşului în special au cunoscut o perioadă
de maximă înflorire la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului
al XIX-lea şi au marcat trecerea de la istoria cronistică la noua metodă
modernă, aşa numita istoria statelor „Staatenkunde”ce s-a dezvoltat treptat şi
relativ repede. În vestul Ungariei Máthias Bél (1684-1749), prin lucrarea sa
intitulată „Hungariae antiquae et novae prodromus”, ce a apărut la Nürnberg
în 1723, şi Szászky Tomka János (1692-1762) au fost promotorii noii metode
istorice, ce avea ca punct de plecare istoria statelor şi a fost preluată treptat
şi dezvoltată de către unul dintre cei mai cunoscuţi istorici ardeleni, Benkő
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Jozséf. Primul istoric din Ungaria ce a privit istoria ca o ştiinţă completă, numită
istoria statelor, Máthias Bél, a promovat cu succes descrierea sociologică,
economică, geografică, etnografică. Noua idee ce reînvia tradiţia umanistă şi
îmbina descrierea geografică şi topografică cu istoria şi etnografia era adusă
în Transilvania dinspre Europa, datorită contactului tinerilor transilvăneni cu
Universităţile europene şi cu rezultatele culturii dezvoltate în jurul acestora.
La întoarcerea acasă atât Bél, cât şi Szászky au remarcat lipsuri serioase
în istoria maghiară, şi necesitatea scrierii unor monografii complete ale
unor provincii şi comitate distincte. Mikovinyi Sámuel (1700-1750), care
a fost probabil mai important pentru acest tip de istorie, a desenat hărţi ale
comitatelor austriece, şi împreună cu Bél, şi Szászky au dezvoltat noua idee
a unei descrieri geografice moderne, mai ales pentru Ungaria. Hărţile au fost
socotite foarte importante şi împreună cu descrierile geografice, istorice,
agricole, etnografice, arhitecturale, economice, religioase au reprezentat
un mare câştig istoriografic. Aceste noi încercări şi lucrări au fost primite
cu mare interes în Transilvania, în toate mediile culturale, atât în cercurile
evanghelice, catolice cât şi reformate.
Benkő Jozséf, un preot din sud-vestul Transilvaniei, ce a cunoscut
lucrările deja renumite ale lui Péter Bod, a folosit şi el cu succes noua
metodă, mai ales la scrierea istoriei secuilor. Lui i-au urmat Grigore Maior,
Kőleséri Sámuel, Ioan Budai Deleanu, Valentin Krank von Frankenstein,
Samuil Micu, care s-au raliat cu success noilor idei iluministe, făcând paşi
înainte şi prezentând o realitate ce părea nouă. Contribuţiile acestor istorici
la istoria Transilvaniei au stabilit o nouă linie în istoria naţiunilor, printr-o
nouă metodă comparativă şi analitică, ce s-a răspândit din Leiden. Istoria
statelor, privită la început ca o metodă istorică protestantă s-a răspândit şi
în mediile culturale româneşti şi maghiare din Transilvania. Această nouă
metodă a redescoperit tradiţia geografică a sec. XVI-XVII în ceea ce priveşte
spaţiile geografice în care aveau loc evenimentele politice şi odată cu apariţia
descrierilor topografice şi de călătorie istoria statală le-a preluat şi pe acestea,
şi împreună cu istoria şi etnografia, interesul pentru istoria antichităţii,
biblioteconomie şi colecţiile arhivistice.
Pentru Ungaria, Máthias Bél prin publicarea colecţiei lui Ioannis Georg
Schwandter „Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuine”(1746), a
operei lui George Pray, “Annales Hunnorum Avarum et Hungarorum”(1761),
	
	

Péter Bod, celebru cartograf şi istoric a studiat la Leiden şi apoi s-a întors ca preot în Transilvania.
Gudor Botond, Cartografie şi istoria originilor la Bod Péter, în ,,Annales Universitatis Apulensis’’,
Series Historica, 10/1, 2006, pag. 51-65.
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Szászky Tomka János, “Introductio in geographiam Hungariae antique et
medii avi”(1781) au descris istoria regională după provenienţă, apoi după
apartenenţa la un popor sau altul, respectiv au descris istoria saşilor, secuilor,
ungurilor şi a românilor.
Foarte importante pentru lucrarea lui Francisc Réti, cele 2 lucrări ale
lui Benkő Jozséf, “Transilvania specialis” şi “Transilvania generalis”, vol.
I-II, Vindobona 1778, care s-au impus foarte repede în Transilvania, după
recenzia favorabilă din 1780 din Göttingen, au oferit un punct de plecare
în istoria Maramureşului. Ideii insistente a lui Benkő că Transilvania ar fi
necunoscută, i s-a raliat şi ideea similară a lui Francisc Réti, care a prezentat
istoria Maramureşului după reprezentările lui Benkő. Ultimul, deşi preot, a
reuşit să treacă linia spre o istorie laică, a adunat şi folosit mai multe izvoare,
cercetând mai multe aspecte ale istoriei, dincolo de cele religioase. Legătura
dintre cantităţile mari de date şi studierea relaţiilor dintre acestea, dintre
oameni, mediul înconjurător şi cultură a fost preponderentă. Descrierea
Transilvaniei, realizată prin descrieri ale unor locuri izolate, a unor peisaje,
structure geografice, meşteşuguri, mine, flora, fauna a fost îmbrăţişată şi de
Francisc Réti.
Monografia întocmită la 15 februarie 1805 sub îndrumarea profesională
a arhivarului de la Comisia aulică, Francisc Réti, rămâne până azi o operă
istorică puţin cunoscută. Personalitatea îndrumătorului lucrării, ce provenea
dintr-o familie de funcţionari camerali, scrisă mai ales de practicanţii de la
arhiva Inspectoratului de sare din Maramureş, a reuşit să ralieze în jurul lui mai
multe forţe. Istoria comitatului Maramureş, scrisă în 3 volume, ce însumează
860 file, trebuie căutată în preocupările Austriei, interesată de inventarierea
tuturor bunurilor deţinute în momentul respectiv. La Viena funcţiona în a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea Camera maramureşeană, aşa-numita
“Marmaticarum Kammer”, care-şi exercita autoritatea asupra exploatării
sării din Maramureş. Camera a cunoscut o dezvoltare deosebită după vizita
din 1773 a împăratului Iosif al II-lea în Transilvania şi Maramureş. Camera a
fost preluată şi înglobată Comisiei aulice, ce a avut competenţe mai largi, în
probleme de transporturi, terenuri agricole, păduri, posesiuni, justiţie. Printro serie de “Instrucţiuni” atât Comisia aulică cât şi Camera montanistică
au stabilit organizarea administrativă şi modul de funcţionare a societăţii:
circulaţia banilor, clădiri, diurne, legume, probleme de personal, epidemii,
	
	

Benkő Jozséf, Transilvania specialis, ed. Szábo Győrgy, Editura Kriterion, Bucureşti-Cluj.
Ioan Dordea, Statutul juridic şi organizarea socio-profesională a lucrătorilor de la salinele din
Maramureş la sfârşitul sec. XVIII, în ,,Maramureş-colţ de ţară’’, Baia Mare, 2006, pag.49.
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ciumă, incendii, neînţelegerile dintre vecini, foc, inundaţii, turme etc.
Lucrarea, împărţită în nouă părţi, ce reprezentau epoci istorice
distincte a fost exponenta cea mai reuşită a noii metode istorice, abordând
comitatul Maramureş. Arhivarul Réti cunoştea din proprie experienţă situaţia
geografică, politică şi arhiva Cămării de sare de la Coştiui, ultimele cărţi de
geografie şi istorie apărute în Europa, cu referire la Transilvania, Maramureş,
Ungaria sau Austria. Lucrarea ce a avut ca punct de plecare raportul lui
Joannes Henricus von Fichtel, apărut în anii 1780-1783, s-a dovedit în timp
a fi una deosebită, însă insuficient cunoscută. Se pune firesc întrebarea de
ce a rămas aceasta necunoscută, iar unul din posibilele răspunsuri poate fi
căutat în locul de păstrare a acesteia. După scrierea ei lucrarea a fost păstrată
la Arhiva Cămării de sare de la Coştiui, de unde a ajuns pe mâini private
şi a fost predată ulterior la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Cluj,
unde a fost inventariată într-o colecţie amestecată, unde a rămas prea puţin
cunoscută şi studiată prin Sala de Studiu. În ultimii ani, odată cu creşterea
interesului pentru istoria Maramureşului, şi cu inventarierea Colecţiei de
documente şi manuscrise, lucrarea a început să fie cercetată şi exploatată,
rămânând o provocare posibilă publicarea acesteia în anii ce vor urma.
Primele observaţii ce rezultă din descifrarea manuscrisului sunt legate
de existenţa unor legături bine stabilite între descrierea Maramureşului şi
interesul economic al Casei de Austria, legat în special de exploatarea sării.
Zăcămintele de sare din Maramureş au asigurat un venit bun, iar secolul
XVIII a fost caracterizat de strădanii deosebite ale austriecilor pentru o
exploatare judicioasă a sării, îndeosebi datorită randamentului slab, ce nu
asigura venituri deosebit de mari. Comisiile trimise de austrieci în mai
multe rânduri pentru cercetarea zăcămintelor de sare din Maramureş, pentru
stabilirea locurilor de depozitare a sării atât în partea de sus cât şi în partea
de jos a comitatului, pentru fixarea unor reguli şi noi metode de exploatare a
sării, pentru reglementarea relaţiilor urbariale şi prezentarea unor propuneri
de desfiinţare a iobăgiei, au avut rolul de a informa Casa de Austria asupra
situaţiei din comitat. Cele mai importante două Instrucţiuni întocmite de
baronul Johann Baptista Marcus von Zuana la 1726 şi de baronul Festettics
de Tolna, care au reglementat exploatarea sării din Maramureş, care au
fost copiate de Franciscus Réti la 28 Februarie 1795 şi folosite ulterior în
manuscrisul propriu, au fost păstrate în copie în aceeaşi unitate arhivistică,
	
	

Arhivele Naţionale Cluj, Colecţia de documente şi manuscrise, nr. 11, în continuare AN CJ,
Chronologia.
Ioan Dordea, op. cit., pag. 51-52.
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formând un tot unitar, iar originalul se află la Biblioteca Academiei Române
din Bucureşti, nereuşind să aflăm cum a ajuns acolo.
Interesul deosebit al austriecilor pentru exploatarea zăcămintelor,
mai ales a sării, precum şi mercantilismul promovat, cu focusare directă pe
sare, a reprezentat în fapt pe termen lung, din punct de vedere al interesului
istoric, un pas înainte, concretizat în descrierile comitatelor, model de scriere
istorică, iar descrierea Maramureşului se înscrie în acest model. Comitatul,
ce avea ca singura bogăţie notabilă ce aducea bani vistieriei sarea, mai ales
după pierderea de către austrieci a Sileziei a trezit un interes special pentru
dezvoltarea unor activităţi economice conexe exploatării sării. Pe de o parte
au fost promovate o serie de măsuri, ce au avut totuşi rezultate modeste, cum
ar fi înmulţirea gaterelor, deschiderea unor exploatări forestiere noi, în care
au fost aduşi lucrători specializaţi din Austria şi Germania, iar pe de altă
parte reformele promovate, ce au început să distrugă relaţiile medievale, mai
ales legile urbariale din 1767, ordinea juridică instalată şi abolirea iobăgiei
sub Iosif al II-lea, la 1758 au reprezentat paşi înainte.
Politica economică îndreptată împotriva lipsurilor din exploatarea
sării, şi anume producţia mică de sare, întârzierile la vânzarea sării pe piaţa
din Ungaria şi de acolo mai departe spre Silezia, abuzurile funcţionarilor
Cămării de sare, neglijenţa minerilor, şi-a avut concretizarea în trimiterea
Comisiei Zuana pentru verificarea minelor şi elaborarea Instrucţiunii (1726),
ce a fost folosită ulterior de toate părţile implicate. Următoarea Comisie, ce
a inspectat minele, cea din 1736-1738, a fost coordonată de Johann Ternyei,
consilier la administraţia Cămării din Kosice. Acesteia i-a urmat o altă
Comisie, în anul 1748, condusă de Anton von Grassalkovich10, iar în anul
1776 a urmat Comisia condusă de baronul Ladislau Orczi. Comisia condusă
de baronul Festettisch la 177711, precum şi vizita din 1773 a împăratului
Iosif la II-lea au fost deosebit de importante. Împăratul a constatat că ordinea
lucrurilor din jurul exploatării de sare era una jalnică, mai ales lăsa de dorit
modul de clădire a sării mărunte, precum şi nefolosirea ei. Din anul 1780
vizitele la minele de sare au devenit o regulă şi au avut loc periodic. Se
cunosc mai ales vizitele topografului din Baia Sprie, Leopold Dietrich din
1780 sau cea a maistrului minier, Joseph Grossschmidt din 1783 etc.
	
	
	
10
11

Biblioteca Academiei Române Bucureşti, Fond Manuscrise, nr. 28423-28424.
Ioan Dordea, op. cit., pag. 52.
Chronologia, 1738/1411.
Ibidem, 1748/181, 5225.
Ibidem, 1777/9.
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Noua metodă de lucru a lui Franciscus Réti reiese cu claritate din
analiza materialului. Ne este foarte clară influenţa lui Benkő asupra unui
istoric ce nu era doar un bun cunoscător al realităţilor politice, istorice,
a obiceiurilor, situaţiei economice a comitatului, dar cunoştea şi noile
orientări istoriografice şi folosea noile metode. Lucrările pe care le-a folosit,
aşa numitele lucrări străine “extraneorum scriptorum”12 au fost adaptate
realităţilor din Maramureş. Lucrările lui Benkő, lucrarea lui Friedrich
Adolphus Lampe “Historia ecclesiae reformate”, a lui Georgius Pray,
intitulată “Annales hunnorum, avarum et hungarorum”, apărută la Vindobona
în 1761, a lui Johann Fichtel, intitulată “Contribuţii la istoria mineralelor din
Transilvania’’, “Beitrag zur Mineralgeschichte von Sibenbürgen”, lucrările
lui Stefan Mátyus, lucrarea lui Mathias Fridvalsyki „Mineralogia Magni
Principatus Transilvaniae seu metalla, semi-metalla, sulphura, salia, lapides et
aquae conscripta” apărută la Cluj în 1767, cea a lui Ioannis Georg Schwartner
(Scriptorum rerum Hungaricarum veteres ac genuine, apărută la Vindobona în
1746, lucrarea lui Antonius Szirmay “Notitia historia”, lucrarea lui Kőléser, a
lui Johann Hübner „Curieses und reales Naturkunst, Berg, Gewerbschaft und
Handelslexicon, apărută la 1722, lucrarea lui Büffon “Historia naturalia”, a
lui Imanuel Kant “Geografia’’, apărută la 1802, lucrările lui Leibnitz, a lui
Justi, a lui Stefan Székely, a lui Istvánffy, sau Mathaeus Seutler, cartograf
german, foarte cunoscut şi apreciat în Europa au fost completate de o serie
de aprecieri proprii, în stilul lui Benkő, de stabilirea unor conexiuni între
mai multe izvoare. Autorul demonstrează o cultură generală şi istorică
cuprinzătoare şi combină cu succes sursele edite, cu istoria, geografia,
etnografia, documentele de arhivă. Probabil cea mai importantă sursă de
inspiraţie, a fost raportul lui Johannes Henricus von Fichtel13, întocmit în
numele Societăţii de geografie Beroliniensis, în urma expediţiei pe care
autorul a făcut-o în Maramureş timp de trei ani, raport ce era păstrat în arhiva
montanistică. Raportul a avut calitatea esenţială de a lega izvoarele saline din
Transilvania, Moldova, Ţara Românească, Galiţia14, a descris cu exactitate
straturile de sare din Sovata şi Praid, Reghin, Ocna Sibiului, Ocna Dejului,
Turda, Râmnic, precum şi munţii din întrega Transilvanie. S-a ocupat şi
de modul de formare a zăcămintelor de sare, precum şi de puritatea sării,
dar cel mai important aspect al lucrării, care a făcut-o celebră în epocă a
12 Ibidem, vol. I, pag. 13.
13 Acualmente se păstrează la Biblioteca Filialei Acedemiei Române din Cluj-Napoca.
14 Ibidem, pag. 28.
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fost modul de descriere a exploatărilor de sare din secolul XVIII15. Despre
modul de exploatare a sării au scris şi Benkő şi Buffon, care la rândul lor au
preluat pasaje din Seneca, Homerus, Cicero, Plinius, Plato, Plutarh, Ovidiu,
fragmente din Biblie, expresii celebre ungureşti şi ebraice. Autorul, care a
folosit şi numeroase documente de arhivă a exprimat opinii clare despre
puritatea sării, cantitatea de sare. Metoda de exploatare a sării a fost introdusă
din Wielicska şi transportul sării spre Ungaria a fost reglementat din nou.
Pentru studierea istoriei politice, sociale, religioase, autorul a folosit
lucrările lui Pray, Benkő, Stefan Székely, iar în anul 1804 a împrumutat o
serie de acte de la Oradea, care descriau extinderea comitatului Maramureş,
alte arhive private, arhiva familiei Tivadar din Rona de Jos, colecţia numită
„Privilegium teloniale”, pe care fostul arhivar de la arhiva de sare de la
Coştiui, Grigore Szátary a colecţionat-o, extrase din Protocoalele de la
Lelesz, aşa numitele “Decretorum libris”, ”Decreto publicorum comitiorum”,
acte păstrate la Lelesz, Agria, Buda, actele păstrate în arhiva de la Coştiui
“documento in archivae conservatur”, în special manuscrisul unui autor
necunoscut, aflat în arhivă, numit “Historia comitatus Maramarosiensis”.
Arhiva de la Coştiui, care nu se ştie exact unde a ajuns, deşi nu foarte bogată,
era formată din acte individuale, ce aveau numere proprii de arhivă şi se
referea în special la istoria Maramureşului, cuprinzând privilegiile oraşelor
de coroană Sighet, Câmpulung, Hust, Teceu, Visk, privilegii nobiliare vechi,
în special reconfirmări ale unor proprietăţi mai vechi, înnobiliarea unei părţi
importante a populaţiei comitatului, deoarece Maramureşul era cunoscut ca
un comitat în care cea mai mare parte a populaţiei era formată din nobili mici,
mai ales armalişti. Autorul a folosit şi Urbarii şi Conscripţii ale proprietăţilor
nobiliare mari şi ale principilor Transilvaniei, care aveau în proprietate privată
sau arendate aşa numitele bunuri regaliene ale domeniilor Hust, Coştiui,
Bocicoiu Mare, precum şi actele întocmite după preluarea Maramureşului
de către habsburgi, când domeniile sării erau deja bunuri fiscale şi aflate în
Cămara de la Coştiui. Despre această arhivă informaţiile sunt puţine, ştim
doar că era formată în special din documentele adunate mai ales de către
primul administrator al sării, Stefan Krusper, şi care din lipsa spaţiului a
fost mereu mutată şi câteodată chiar luată de către unii administratori la
încheierea timpului petrecut la Coştiui. Această mutare a documentelor ar
putea fi explicaţia lipsei unei arhive unitare a Cămării de sare de la Coştiui,
aşa cum a existat ea în sec. XVIII-XIX. În lipsa ei informaţiile indirecte
15 Fichtel, anexele lucrării au fost preluate şi digitalizate, fiind puse pe Internet.
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oferite de manuscrisul lui Réti sunt deosebite, mai ales că autorul trece în
dreptul actelor cota de unde acestea au provenit, lucru care ar putea face
mai uşoară eventuala descoperire a documentelor în arhive, mai ales în cele
vieneze. Arhiva a fost ordonată, la dispoziţa Cămării montanistice, în anul
1783, pe fascicule şi legată în coperţi groase16. Pentru volumul II, care începe
cu secolul XVIII şi tratează mai ales exploatarea sării a fost folosită şi arhiva
Direcţiei montanistice de la Baia Mare, cercetată de comisarul imperial Franz
Stritz17.
În ceea ce priveşte manuscrisul lui Réti, acesta poate fi considerat
unul excelent şi cuprinzător, care se referă la momentele importante din
istoria Maramureşului, întinsă pe mai multe secole. Trebuie remarcată acribia
autorului, care avertizează clar despre eventualele lipsuri şi greşeli18.
Manuscrisul a fost întocmit în latină (pentru perioada de până la
1700) şi germană (pentru perioada de după preluarea Maramureşului de către
austrieci). De altminteri obligaţia cunoaşterii de către funcţionarii imperiali
nu doar a limbii germane, ci şi a limbilor populaţiei indigene, a fost cunoscută
devreme, în Inventarul bunurilor mobile şi imobile ale cetăţii Hust, întocmit
în 1712 s-a stabilit că cei care veneau din Tirol, Stiria, Austria, ca funcţionari
în Maramureş “prepositi officilis” trebuiau să stăpânească limba germană
bine, pentru purtarea corespondenţei cu Viena, care era scrisă în germană “in
germanico stylum”, precum şi limbile naţionale “nationales eorum linque
gnari”19.
Cele 9 părţi ale lucrării, prezentate chiar la început, descriu cronologic
cele mai importante perioade istorice, după metoda Mosheim, ce cuprindea o
clasificare analitică pe secole:
1. până la sfârşitul secolului I (post conditum Orbem, generaleque Diluvium,
usque a nato Christi Domini saeculi primi finem);
2. de la începutul secolului II până în timpul regelui Ştefan I (ab initio
saeculi secundi, per saecula novem, usque tempora divi Stefani primi
Regis Ungariae)
3. de la începutul secolului XI până la mijlocul secolului XVI (ab exordio
saeculi undecimi, sub regibus Hungariae, usque dimidium saeculi decimi
septimi sexti)
4. de la mijlocul secolului XVI până la sfârşitul secolului XVII (a dimidio
16
17
18
19

Dordea, op. cit., pag. 56.
Chronologia, vol II.
Ibidem, vol. I, pag. 13.
Ibidem, vol. I, pag. 361.
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saeculi decimi sexti, sub principibus Transylvaniae, usque finem saeculi
decimi septimi)
5. de la începutul secolului XVIII până în anul 1743 (ab inchoatione saeculi
decimi octavi, sub augustissima domo Austrica, medio caesaro-regiae
Camarae Wienensis Aulicae, per unum salinarum visitatorem, usque
annum 1743)
6. de la 1 aprilie 1743 până la sfârşitul anului 1774 (ab prima Aprilis 1743,
medio Posoniensis Camerae Regiae Hungarico-Aulicae, per eundem jam
salis Directorem, tandem tres sibi succedentes Administratores, usque
ultimam Decembris 1774)
7. de la 1 ianuarie 1775 până la 31 octombrie 1785 (a 1-a Januarii 1775
per neo organisatam Cameralem Administrationem, usque 31-a Octobris
1785)
8. de la 1 noiembrie 1785 până la 31 octombrie 1794 (a 1-a Novembris 1785
medio Caesareo Publico Camerae Wienensis in montanis et Monetariis,
per Nagy-Bányense, tandem localem Montanum Inspectoratus Officium
usque 31-a Oktobris 1794
9. de la 1 noiembrie 1794 până în momentul scrierii (a 1-a Novembris 1794
noviter medio Camerae Regiae Hungarico-Aulicae Budensis, per localem
Cameralem Administrationem)20.
În afara manuscrisului propriu zis unitatea arhivistică este formată şi
dintr-un registru ce conţine o colecţie de Instrucţiuni, numită “Instruktion und
Ordnung, nach welcher das Königlicheberg und Salzambt in der Maramaros,
von denen all da bestellten Königliche Herrnbeambten und Bedienten künftig
besorget und verwaltet werden sole”. Această Instrucţiune, întocmită la 28
februarie 1795 de către arhivarul Réti, în 214 pagini, şi mai multe părţi, nu
are nici o legătură logică între părţi, singura legătură ce reiese cu claritate este
necesitatea unei mai bune administrări a sării, deoarece resursele de sare erau
cele mai importante pentru economia Maramureşului şi principalele izvoare
de resurse băneşti. Pe de o parte Instrucţiunea conţine mai multe acte ale
minelor de sare şi reglementarea muncii de acolo, iar pe de altă parte conţine
şi rezultatele altor 2 comisii foarte importante pentru secolul XVIII, actele
comisiei Kleinburgische, din 1702, care a reglementat întreaga exploatare a
sării în 20 puncte, precum şi actele comisiei Zuana, din 172621.
Registrul, ca dealtfel întregul manuscris, a fost întocmit de mai mulţi
arhivari, sub supravegherea lui Franciscus Réti, fiind semnat de magistrul
20 Ibidem, pag. 15.
21 Chronologia, nr. 16, Registre Instruktion.
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Gabriel Kapi sau arhivarul Johann Ráikács. Colecţia de Instrucţiuni nu a fost
întocmită pe criterii cronologice sau pe probleme, ci este un volum de acte a
cărui singur punct comun este modul că se preocupă de reglementarea tuturor
problemelor legate de sare. Nu doar actele celor două comisii, ci şi actele
Dietei Transilvaniei din 4 iulie 1724, aşa numitele „Conclusum Diaetale de
anno 1723 circa rem salinarium”, precum şi răspunsul comitatului Maramureş
la Instrucţiunile comisiei Kleinburg. Tot aici au fost copiate şi privilegiile
tăietorilor de sare22 din anul 1551. Ultima Instrucţiune copiată, mai puţin
cunoscută în istoriografie, este cea din 1833, care completează Instrucţiunea
din 1817, ambele reglementând din nou exploatarea sării23 din Maramureş.
Problemele tratate de Instrucţiuni se referă la mine, mineri, caii de
la aparate, purtătorii cheilor, funcţionarii sării, scribii, salarizarea minerilor,
asociaţiile minerilor. Măsuri importante, care apăreau în toate Instrucţiunile
se refereau şi la filialele sării din Sighet, Bocicoi, Lunca şi administrarea
acestora, transportul sării la Hust, Tokái şi Tisa-Ujlák, principalele locuri
unde se exporta sarea comitatului, precum şi la transportul sării cu plutele pe
Tisa, precum şi cele mai importante probleme pe care le ridica acest transport,
tăierea lemnelor din păduri şi prin aceasta administrarea pădurilor. În mai
multe rânduri s-a încercat şi reglementarea contrabandei cu sare, deoarece
o mare parte a sării exploatate în Maramureş făcea obiectul unui atare
demers. Pe de altă parte Instrucţiunile au reglementat şi modul de purtare a
corespodenţei, a situaţiilor legate de problemele oficiale şi de înregistrare a
actelor, problemele legate de bani, salarii, soldaţi, trimişi ai comitatului. Unei
bune administrări a domeniului sării i se circumscriau şi o bună exploatare
a pământului, deoarece cei implicaţi în extracţia sării primeau şi alimente,
iar Instrucţiunile abordau deschis această problemă. Alte probleme tratate de
Instrucţiuni sunt legate de minele de sare, de spălarea aurului, precum şi cele
legate de muncă.
Manuscrisul lui Réti, care descrie comitatul Maramureş, poate fi
considerat o lucrare istorică serioasă, fie şi dacă analizăm rubricile lucrării,
care o fac simplă şi uşor de folosit. Rubrici ca anul documentului folosit,
numărul din arhivă, conţinutul pe scurt al actelor, precum şi observaţiile
autorului sau a scribilor sunt şi azi actuale în practica arhivistică. La sfârşitul
primului volum a fost întocmit un Index al documentelor folosite, care
justificau interesul politic şi material pentru acest comitat. În plus poate fi
remarcat interesul pentru sigiliul comitatului, ce provenea probabil din 1459,
22 Chronologia, vol. I, pag. 179-180.
23 Chronologia, nr. 16, Registre Instruktion, pag. 1-214.
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sigiliile oraşelor de coroană, ca practici de autentificare a documentelor,
aplicarea acestora în ceară verde, precum şi simbolistica acestora, cerbul
pentru Visk, 2 săgeţi pentru Hust, capul de bou pentru Câmpulung şi cel de
bizon pentru Sighet.
În ceea ce priveşte cunoaşterea populaţiilor ce locuiau în Maramureş,
autorul demonstrează că deţine cunoştinţe foarte bune de limbă, religie şi
cultură maghiară, dar şi de limbă română. Lucrarea se ocupă şi de studierea
toponimiei munţilor şi dezvoltarea acestora, mai ales a numelui celui mai
mare munte, numit în Evul Mediu „marele Maramureş”, „Nagy Maramarus”,
devenit Kőmegett în secolul XVI, sau Kőhat în secolele XVII-XVIII,
observând că pe parcursul a trei secole numele iniţial a fost complet uitat.
De altfel mai multe locuri erau descrise sub numele lor istorice şi autorul
a folosit concomitent nume latineşti, ungureşti, româneşti, ucrainene, lucru
ce demonstreză compoziţia etnică a comitatului. Foarte importante pentru
români sunt numele de locuri, mai ales din satele româneşti, dar şi la Coştiui,
unde numele latinesc al castelului de piatră „domus moratoria” a continuat
să fie folosit şi de către austrieci, alături de denumirea românească “Coştiui
cel mare” şi de cea rutenească “Kostyl”. Autorul ştia chiar că românii erau
majoritari în Maramureş şi explica expresiile româneşti “Unde ieşti”, “De
unde ieşti”, pe care le foloseau toţi locuitorii din Maramureş, indiferent de
etnie, concluzionând că motivul era că românii erau majoritari în Maramureş
“sed maxime Valachus Marmaticus”. Numele româneşti erau şi ele analizate,
iar pentru nobilii români „nobiles valachus” era folosit numele „bojeri”,
în corelaţie clară cu denumirea românească. La fel era pusă în corelaţie
denumirea naţiunii germane “nation germanico” cu coloniştii germani
aduşi de curând acolo. Aceştia au fost colonizaţi la Visk, pe Vaser (Wasser)
în Vişeul de Sus, Borşa, iar autorul a folosit chiar numele germane pentru
aceste localităţi, Wisch-Lut, Wasser, Bel-au, Kose-au, Leütsch-au, Wisch-au,
Petermannfalva, Petermann etc.
Descrierea geografică a comitatului, cu graniţele, apele, a fost
deosebit de bine făcută, autorul arătând că cele trei avantaje importante ale
acestui loc erau existenţa minelor de sare, mulţimea de păduri de pini şi
folosirea apelor pentru transportul sării24. Autorul a insistat asupra unicităţii
şi specificităţii Maramureşului, care în opinia lui n-ar fi aparţinut geografic
niciodată nici Ungariei, nici Transilvaniei, ci a rămas întotdeauna deosebit şi
separat. Geografia a fost, la fel ca în iluminism, foarte folosită. Atât lucrările
24 Ibidem, vol I, pag. 3.
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europene de geografie, cât şi cele locale, precum şi o serie de documente au
folosit aceluiaşi scop, de aprobare a unei istorii complete. Importantă pentru
perioada de timp analizată nu a fost doar exploatarea şi transportul sării, ci şi
începutul măsurătorilor topografice a spaţiului aflat în discuţie. Descrierile şi
măsurătorile diferitelor regiuni în general au urmat ţelurilor mercantiliste ale
Cămărilor austriece, care aveau în fundal aceleaşi interese legate de economia
de piaţă, aflată în expansiune. Acestui ţel i s-au circumscris şi măsurătorile
geografice ale Banatului, conform raportului din 10 februarie 1769, care a
demonstrat o importanţă deosebită pentru reforma sistemului montanistic,
a probat ceea ce exprima la 12 septembrie 1769 directorul salinelor din
Ungaria, Wolfgang von Keplen, şi anume că se intenţiona ca întreg Banatul
să fie măsurat şi cartografiat. De altfel atât măsurătorile din Banat, cât şi cele
din Maramureş au reprezentat faze importante ale măsurătorilor josefine, ce
au avut loc în anii 1769-1772. Această măsurătoare topografică, focusată
mai ales pe cea a domeniului sării, a cărei rezultate se păstrează la Viena,
în colecţia de hărţi din Arhiva de război şi poate fi consultată între timp
pe Internet, poate fi considerată ca prima mare măsurătoare topografică a
Maramureşului25. Câteva hărţi disparate au ajuns şi la Serviciul Judeţean
Cluj al Arhivelor Naţionale, în Colecţia de hărţi26.
Măsurătorile, făcute încet, pas cu pas, au început în 1766, când
împăratul a ordonat măsurarea în întreg Maramureşul, mai ales pe domeniul
minelor de sare de la Coştiui, precum şi introducerea funcţiei de maistru
la pădure27. Încercări singulare au avut loc şi înainte, şi au avut loc din
necesităţi practice ale administratorilor Cămării de sare. Prima hartă îi
aparţine administratorului Cămării de sare, Melczer, care a desenat o hartă
a Maramureşului, terminată la 1765. În anul următor Curtea de la Viena
a împărţit o Instrucţiune pentru măsurători şi a votat sumele de bani cu
care urmau a fi plătiţi topografii militari, 4 florini pentru ofiţerul superior
Sterling, 2 florini pentru locotenentul Hoffman, 1 florin şi 30 creiţari pentru
supraveghetorul Bebo. Nu se ştie însă din ce motiv supraveghetorul nu a
mai ajuns în Maramureş, fiind înlocuit cu locotenentul Paulelli, care a
primit ca bani de diurnă 2 florini. În acelaşi timp administratorul Melczer
a primit sarcina de a întocmi Urbariul celor 5 oraşe de coroană. Acesta a
înregistrat toate terenurile, inclusiv cele nobiliare, iar urmarea directă a
acestei înregistrări a fost impozitarea acestora şi opoziţia proprietarilor
25 http://ro.wikipedia.org/wiki/ridicarea topografică jozefină#harta senzitivă a Maramuresului.
26 AN CJ, Colecţia de hărţi, fără număr.
27 Chronologia, vol. I, pag. 192.
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împotriva administratorului. Urmarea a fost deschiderea unui proces de
către reprezentantul Tribunalului regesc, Johann Norbert Jábroczki, în urma
căruia mai mulţi nobili şi-au primit drepturile înapoi, dar unii dintre ei au
fost aruncaţi afară din casele stăpânite înainte28. Peste alţi 2 ani, în 1768, noi
măsurători au fost începute de către Karol Hauer, dar acesta a decedat între
timp, fiind înlocuit de câţiva practicanţi, care i-au preluat munca începută.
Măsurătorile realizate au fost prezentate în harta numită „Charta Billekiana”,
în două exemplare, care a cuprins virginele păduri de pin, exploatările
forestiere, morile, străzile, podurile. Cu această ocazie au fost preluate o
serie de date istorice, economice, militare şi au fost completate prin aceasta
măsurătorile. Din manuscrisul lui Réti reiese că aceste hărţi au fost ulterior
foarte cercetate de către istorici, militari, consilierii imperiali care au început
întocmirea Urbariilor, economişti, inspectorii salinelor etc.
Marile măsurători ale comitatului au început cu mari cheltuieli; în
anul 1769 inginerii militari au suprasolicitat populaţia, nevoită să-i însoţească
prin comitat, supusă fiind funcţionarilor comitatului29. Măsurătorile, al căror
rezultat a fost aşternut pe 62 coli, au fost descrise de către ingineri în limba
germană, dar deoarece administratorul Rudnyánsky, care nu cunoştea limba
germană, a ordonat şi traducerea acestora în latină. După terminarea hărţii în
anul 1772 s-a ordonat trimiterea acesteia la Bratislava, deoarece folosea în
special Oficiului sării de la Kosice. Harta a fost din nou copiată, iar în anul
1773 un exemplar al acesteia a fost trimis la Viena, la Curtea militară30.
Marile măsurători topografice, ce au avut loc în intervalul 17681772, au costat Curtea vieneză 18642 florini şi 15 creiţari31. Aceste
măsurători au oferit Maramureşului 3 mari avantaje: comitatul avea venituri
mari din numeroasele mine de sare, avantajul fiind completat de existenţa
numeroaselor păduri de larice, iar transportul pe apă era favorizat de existenţa
mai multor ape32.
În anul 1775, 3 ingineri practicanţi, Milecz, Zallar, Friedhoffen au
fost trimişi în districtul Dombo, pentru măsurarea pădurilor de conifere,
începutul fiind făcut la 1 iulie cu pădurile din Mokra33. Un an mai târziu, în
luna decembrie un nou inginer practicant a început măsurătoarea geometrică
a cetăţii Hust, cu toată structura cetăţii şi celelelte clădiri. În mod special
28
29
30
31
32
33

Ibidem, vol. III, pag. 196.
Ibidem, vol. III, pag. 209.
Ibidem, pag. 245.
Ibidem, pag. 131.
Ibidem, vol. I, pag. 6.
Ibidem, pag. 2.
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au fost desenate turnul cu ceas, clopotele bisericilor romano-catolice, apoi
clădirile camerale, rezultatele măsurătorilor fiind predate, pe baza unui
protocol, de către militari comisarilor politici34.
Un alt moment memorabil a avut loc la 1784, când Joannnes Joseph
Grossschmidt, maistru minier din Bratislava a condus a Comisie prezidială,
fiind trimis ulterior din Maramureş la Welicska şi Bochum pentru a vizita
minele de sare, pentru ca modelul să poată fi preluat şi în Maramureş. Acest
personaj a măsurat minele, raportul său fiind înaintat administratorului
Cămării de sare din Maramureş, Rudniánszky. În vizita sa, ce a avut loc în
luna iulie, acesta a fost însoţit de ofiţerul sării, Scarlath şi 2 mineri. Costurile
plătite de comitatul Maramureş pentru această vizită s-au ridicat la 762 florini
şi 42 creiţari35. Ulterior Grossschmidt a fost trimis la Hradek, pentru vizitarea
exploatării forestiere şi a transportului sării. Acesta a făcut apoi o serie de
propuneri în privinţa plutelor, gaterelor, vânătorii36. Comisia a reglementat
nu doar exploatarea sării, transportul şi exploatarea pădurilor, folosirea
ucenicilor, mai ales vara. În acelaşi timp asesorul Strasai a vizitat pădurile din
Vişeul de Sus37. De mai multe ori s-au făcut descrieri ale locurilor nelocuite
din Maramureş, informaţiile fiind trimise la Curte, pentru pregătirea primirii
coloniştilor germani.
După vizita unei Comisii politice, ce a avut loc în anul 1784, s-a
constat că doar o mică parte a locurilor din Maramureş au fost cartografiate,
şi anume extravilanul localităţilor Sighet şi Perii Maramureşului, terenurile
intravilane din cele 5 oraşe de coroană, locurile de colonizare din Dombo,
Mokra, Brustura, Lunca, Bocicoi, Rona de Sus etc38.
În măsurătorile din 1803, făcute de Joséphus Erdélyi, mai ales
în Valea Vaserului, acolo unde erau colonizaţi deja coloniştii germani, în
Biserica Albă a fost descoperită şi descrisă biserica străveche.
Numeroase Comisii s-au ocupat şi de problemele urbariale, aşa cum
a făcut-o Comisia urbarială Kvassai. Deja în anul 1773 comisarul Kvassai
a făcut o serie de propuneri pentru îmbunătăţirea proiectelor în diferitele
locuri din Maramureş. Aceste propuneri, în 12 puncte, au fost înaintate
administratorului Rudniánszky, administratorul fiind obligat la asistenţă şi
supunere faţă de aceste Comisii. Trebuie apreciat că aceste demersuri nu
34
35
36
37
38

Ibidem, pag. 21.
Ibidem, vol IV, pag. 119.
Ibidem, pag.116.
Ibidem, pag. 106-108.
Ibidem, pag. 103.
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s-au desfăşurat întotdeauna fără probleme, adeseori administratorul şi-a
prezentat propriile observaţii şi propuneri. De remarcat că la măsurătorile din
1784 posesiunile urbariale nu au fost măsurate geometric, ci în locul acestor
măsurători au fost introduse cărţile funduare39, iar în anul următor s-a făcut
prima mare conscriere a oamenilor şi o numerotare a caselor40.
În anul 1785 Curtea a constatat că cei 3 ingineri practicanţi, din care
doar Joseph Friedhoffer a venit în urmă cu 10 ani în Maramureş, au fost
supraplătiţi pentru măsurători, ei au primit bani pentru măsurarea pădurilor
şi pregătirea locurilor de colonizare. S-a încheiat un contract cu Franz
Jakubitska, Johann Deholutzky şi Joseph Friedhoffer, contract în care s-a
stabilit ca plata să se facă după suprafeţele măsurate, mai ales pentru locurile
în care măsurătorile au fost deja încheiate, dar măsurătorile nu au fost plătite
încă. Toate informaţiile despre plata măsurătorilor topografice au fost trimise
ulterior la Viena41, aşa că în anul 1786 era deja cunoscut preţul plătit de
Curtea vieneză pentru măsurători. Cei 3 ingineri practicanţi au primit în cei
11 ani de acţiune, din 1775 până la sfârşitul lunii octombrie 1785, o sumă de
18852 florini şi 37 creiţari la măsurarea pădurilor, 16662 florini şi 43 creiţari
pentru măsurarea locurilor pregătite pentru colonizarea germanilor, 2622
florini şi 2 creiţari pentru operaţiunile urbariale, 6896 florini şi 32 creiţari
pentru alte operaţiuni extraordinare, în total au costat toate aceste operaţiuni
45033 florini şi 56 creiţari42.
Pentru măsurătorile străzilor în anul 1787 a fost trimis un topograf.
Trebuie remarcat că pentru măsurători nu au fost responsabili doar
cei 3 ingineri practicanţi, câteva locuri şi-au făcut propriile măsurători, ca de
exemplu Rona de Sus, care a plătit în anul 1786 o sumă de 37 florini şi 20
creiţari în acest scop. Juraţii satului au primit pentru această muncă câte 20
creiţari ca diurnă pe zi43.
Un alt aspect foarte important, surprins în toate legăturile lui, era cel
legat de colonizarea mai multor grupe de populaţie în Maramureş, pentru a
se circumscrie politicii mercantiliste austriece, germanii şi ţiganii. Primii au
fost colonizaţi ca lucrători specializaţi la pădure, aduşi fiind de pe domeniul
cameral, pentru defrişarea pădurilor şi exploatarea lor judicoasă. Ţiganii44 au
fost aduşi ca spălători de aur şi au fost sedentarizaţi în Maramureş.
39
40
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Ibidem, pag. 103.
Ibidem, pag. 113.
Ibidem, pag. 103.
Ibidem, pag. 123.
Ibidem, pag. 114.
Astfel numiţi în documente.
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Primii colonişti germani au venit din Austria Superioară în anul
1775. Pregătirea colonizării a fost făcută de administratorul Rudniánszky,
care a călătorit, în luna mai 1775, împreună cu directorul Oficiului sării, de
la Kemplen spre Austria Superioară, cu scopul de a aduce colonişti germani
şi a vizita exploatarea pădurilor de acolo. În luna august, administratorul deja
întors acasă l-a trimis pe controlorul sării Jakob Thonauer la Budapesta, cu o
instrucţiune şi un paşaport comun pentru aducerea de colonişti germani, peste
Tiszá Ujlák, un maistru, un subofiţer, un doctor, un chirurg, 5 maiştri ucenici
şi 60 tăietori, împreună cu familiile lor45. Înainte de sosirea coloniştilor, în
luna septembrie administratorul Rudniánszky a călătorit la Dombo şi Mokra,
unde urmau să aibă loc primele colonizări, pentru a pregăti colibe interimare,
bucătării şi cuptoare, aprovizionarea cu hrană (200 butoaie făină şi supuşi
cu cai pentru transportul butoaielor), alte alimente, haine, pentu cumpărarea
cărora s-a întocmit un contract cu armeanul Hanzul46. În această călătorie
administratorul a remarcat lipsa drumului de la Dombo la Mokra, lucru pentru
îmbunătăţirea căruia urma să întocmească un proiect. Odată cu apropierea
momentului sosirii primilor colonişti la Dombo s-a decis procurarea unui
preot romano-catolic pentru aceştia şi ridicarea unei statui, în onoarea Sfintei
fecioare Maria în piaţa centrală din oraşul Sighet. Statuia a fost plătită cu 22
florini şi 41 creiţari, bani ce proveneau din contrabanda cu sare din comitatul
Dăbâca. Primii 200 colonişti au sosit deja la 2 octombrie; aceştia, 96 bărbaţi,
ce proveneau din Gmund, au coborât cu corăbiile de la Tiszá-Ujlák în jos47.
Maistrul pădurii, Imeldis, a preluat la 7 noiembrie de la ofiţerul ce răspundea
de ele pădurile din Dombo, Mokra şi Brustura48. Coloniştii urmau să sosească
în 3 zile, iar pregătirile pentru sosirea lor erau intense deja. Se pregătea
pâinea, un piarist era deja acolo, se pregăteau lumânări, sare, bani, fier etc.
Viaţa coloniştilor nu era uşoară în noua patrie. Schimbarea aerului,
folosirea ca aliment principal a cărnii de vită, colibele de lemn îngreunau
acomodarea, iar după câteva zile, la 1 decembrie câţiva nou sosiţi au început
să se îmbolnăvească şi să moară49, astfel că la 3 ianuarie anul viitor au fost
trimişi din Sighet în noile zone de colonizare o moaşă, doctorul Jakob Hiebel,
un învăţător, un preot piarist. Iniţial coloniştii au ajuns la Dombo, iar după
câteva zile, în intervalul dintre 23 noiembrie-31 decembrie au fost mutaţi
45
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Ibidem, partea VIII, pag. 2.
Ibidem, pag. 7.
Ibidem, pag. 8.
Azi localităţi în Ucraina, numite Dubove, Rusca Mocra, Lopukhiv.
Ibidem, pag. 10.
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la Mokra. Costurile acestei mutări au fost foarte mari, au fost necesari 103
cai pentru transportul lucrurilor din bucătărie, a vaselor, vinului şi cărnii.
Din manuscrisul lui Réti nu reiese foarte clar ce s-a întâmplat cu primul
doctor, astfel că medicul comitatului Maramureş, Anton Canestrini a primit
o salarizare mărită (200 florini suplimentar faţă de salariul lui de 500 florini)
pentru a se îngriji şi de noii colonişti.
Noua patrie s-a prezentat coloniştilor în mai multe feţe, pe de o parte
Curtea de la Viena a încercat să pregătească condiţii cât mai bune de trai pentru
noii sosiţi, prin punerea la dispoziţia coloniştilor a infrastructurii existente
la Sighet, mai ales a morilor de făină, precum şi a caselor foste iobăgeşti
pe care Fiscul le-a preluat şi le-a pregătit pentru colonişti. Doctorului şi
supraveghetorului exploatării forestiere le-au fost răscumpărate în iulie 1778,
un număr de 2 case şi terenurile aparţinătoare în valoare de 159 florini şi 36
creiţari de la 2 supuşi din Raho50. Noua aşezare din Körösmezö a întâmpinat
dificutăţi şi mai mari, pentru a căror depăşire au fost ordonate 5 puncte. În
anul 1779 împărţirea aşezărilor şi a terenului era deja făcută, în vederea
arondării la fabrica din Bocicoi51. Pentru stabilirea coloniştilor loturile de
teren au fost împărţite egal la 1780; în acelaşi an pentru ridicarea a 14 case
pentru coloniştii din Mokra au fost aprobaţi 4013 florini şi 6 creiţari52. În
anul 1781 noua aşezare de colonişti din Dombo a cunoscut o dezvoltare
maximă, ajungându-se la 242 case ţărăneşti preluate53. După ce coloniştii
au fost mutaţi de la Dombo la Mokra în anul 1783, Erariul a cheltuit 5839
florini şi 29 creiţari pentru 14 case ale coloniştilor din Mokra. În anul 1786
în Kabolopolyana54 au fost preluate 19 case ale supuşilor, cumpărate cu
6 florini/bucată, în total 114 florini. În acelaşi an s-a înregistrat începutul
construcţiei de case pentru coloniştii din Câmpulung55, precum şi debutul
măsurătorilor şi împărţirii extravilanului pentru coloniştii germani din Hust,
Câmpulung şi Sighet56.
Una dintre cele mai stringente probleme ridicate de noii colonişti a
fost cea religioasă, coloniştii aveau nevoie de preot şi învăţător, ambii au fost
plătiţi la început din fondul iezuit, la 7 februarie 1776 s–a decis ca aceste
costuri să fie acoperite din fondul cameral. O problemă nouă cu care aveau
50
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Azi Rahiv, localitate în Ucraina.
Ibidem, pag. 54.
Ibidem, pag. 69.
Ibidem, pag. 79.
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Ibidem, partea IV, pag. 133.
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de luptat coloniştii era cea a desţelenirilor, pentru dobândirea de noi terenuri
arabile pentru colonişti. În luna mai 1776 supuşii străini ce defrişau terenurile
pentru colonişti au fost plătiţi cu 204 florini57. În luna iunie au fost eliberate
noi suprafeţe pentru producerea fânului la Dombo şi Mokra58. Desţelenirile
au urmat anual, în anul 1787 s-au desţelenit în Hust şi Buştina 12 terenuri
pentru noii imigranţi, care nu au mai sosit datorită unor situaţii grele59.
Deoarece desţelenirile nu erau suficiente pentru noii colonişti, care aveau
nevoie de fân pentru animale, obligaţia procurării fânului a fost compensată
parţial în bani la început, şi de la 1 mai 1781 în natură, prin noile dobândiri
de pajişti prin desţeleniri60.
Pe de altă parte în noua lor patrie coloniştii, sosiţi în valuri în
intervalul 1775-1787, au întâmpinat şi problema locuirii în case care nu erau
întotdeuna foarte confortabile, construite din lemn, astfel că regulamentul
din anul 1781 a hotărât obligaţia construcţiei caselor din Sighet din materiale
durabile, lucru pentru care Casieria a pus la dispoziţie 2690 florini şi 21
creiţari. În anul 1784 s-a constatat că pentru construcţia noilor locuri de
colonizare casele şi anexele trebuiau construite din lemn cioplit61, iar pentru
protecţia caselor trebuiau construite garduri, lucru pentru care coloniştilor li
s-au pus la dispoziţie 2940 florini; în schimb aceştia aveau obligaţia de a se
îngriji timp de 20 de ani, pe propriile cheltuieli, de aceste case şi garduri, mai
ales împotriva inundaţiilor62.
O altă problemă a populaţiei nou colonizate, ce se afla la o mare
depărtare de casă, a fost legată de aprovizionarea cu alimente, populaţia nou
venită suferind mai ales de lipsa alimentelor, în special în primii ani mulţi
colonişti au suferit din cauza foametei. Aceasta a afectat comitatul mai ales
începând din 1786, când din cauza vremii proaste, a lipsei verii, a umezelii,
a toamnei venite prea devreme şi a gerului mare din iarnă Maramureşul
a cunoscut o lipsă acută de iarbă, fân, fructe şi legume63. Foametea ce a
bântuit în anii 1786-1787 a costat comitatul o mulţime de bani, mai ales
pentru îngrijirea coloniştilor. Mai întâi s-a constatat lipsa pâinii64. După
aceea coloniştii din Mokra au început să se plângă de faptul că în ultimele
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3 luni nu au primit mâncare suficientă şi că rusnacii indigeni au primit mai
multe alimente decât ei. Foametea a izbucnit şi în estul Galiţiei, pe domeniul
Hust lipsind alimentele, seminţele, iar ca urmare a acestei stări de lucruri
comunităţile locale, funcţionarii, văduvele, spitalele au primit dreptul de a
strânge ei înşişi şi împărţi fructe65. În anul 1786 supuşii camerali au început
să moară de foame. Funcţionarii camerali au remarcat că din coloniştii
germani înfometaţi, mulţi cădeau de foame în timpul lucrului, astfel că de
multe ori funcţionarii erau obligaţi să facă pauze dese din cauza faptului că
aceştia erau flămânzi şi slăbiţi66.
Foametea s-a răspândit foarte repede şi a fost foarte puternică, astfel
că săptămâni întregi s-a mâncat foarte rău, mai ales pâine din coajă de copac,
urzici şi ierburi. Datorită răspândirii foametei în estul Galiţiei, interdicţia
din 1786 de a se exporta din comitat alimentele era perfect logică. Curtea a
încercat să îmbunătăţească situaţia, cerând ajutorul Inspectoratului minier
din Baia Mare, dar ajutorul nu a venit niciodată, în schimb a trimis o adresă
în 3 puncte că nu poate contribui cu alimente la această foamete67.
Datorită acestui flagel comitatul a înregistrat şi primele valuri de
emigrare din populaţia autohtonă şi din noii veniţi. Primul val de emigranţi
a fost format din românii din Moisei şi Borşa, care în toamna lui 1785 au
emigrat în Bucovina. Un număr de 24 familii din Borşa şi 18 din Moisei
nu au suferit doar de foamete, ci au plecat şi din motive economice, legate
de introducerea de către Fisc a plutăritului privat, care a dus la pierderea
de către nobilii români din cele 2 localităţi a surselor de existenţă68. Aceste
familii nu au fost singulare ci în anul 1786 de pe domeniul Hust s-a înregistrat
emigrarea altor supuşi69. Din Vişeu şi Ruscova au emigrat în 1786 mai mulţi
locuitori ce au primit cu anticipaţie de la Fisc suma de 1653 florini pentru
producerea şi coborârea de plute la Sighet, iar plecarea acestora a produs
mari pagube Fiscului. Numărul celor emigraţi a fost unul considerabil, doar
din Körösmezö au suferit de foame 28 familii cu 110 persoane, care au şi
plecat. Foarte interesant este faptul că odată cu stingerea valului de foamete
mai mulţi maramureşeni s-au reîntors acasă; este cazul celor 41 români,
împreună cu 52 fii şi 53 fete, emigraţi în anul 1787 în comitatul Solnoc, care
au cerut Fiscului să le pună la dispoziţie mijloacele de trai pentru a reveni
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După valul de foamete au urmat valuri de epidemii, de la febra
tifoidă la dizenterie şi alte boli periculoase şi situaţia a fost deosebit de
rea, iar doctorii care erau deja suprasolicitaţi de accidentele de muncă de la
pădure la Coştiui, Rahău, Mokra erau insuficienţi. Comitatul a impus vizita
în comunităţi, cimitirele erau insuficiente, aşa că era necesară deschiderea
altor cimitire noi pentru populaţie. În anul 1786 numărul morţilor era foarte
mare, doar pe domeniul Hust au murit 418 persoane, anul următor numărul
acestora scăzând a ajuns la 48 persoane71. În Sighet au murit în intervalul
1 noiembrie-24 februarie 1787 un număr de 152 locuitori şi 118 străini,
în total 270 persoane, care au trebuit să fie îngropate. Valul de epidemie
a crescut în luna aprilie, când numărul morţilor era foarte mare, lucru ce
a determinat comportamente umane atipice; se puneau câte 3-4 morţi întro căruţă, aceştia erau conduşi şi aruncaţi într-o groapă comună, se presăra
deasupra var, fără ca numărul morţilor să fie notat. Doctorii au apreciat totuşi
că doar a opta parte din numărul total al celor decedaţi au murit din cauza
epidemiilor, alţii au murit din alte cauze, deoarece imunitatea oamenilor era
foarte scăzută ca urmare a foametei anterioare. Pe de altă parte micile colibe
erau supralocuite, pe străzi erau bălţi, fântânile, străzile, pieţele erau foarte
murdare, cadavrele erau păstrate mult timp în locuinţe, iar în districte lipseau
spitalele72. După decesul unui număr atât de mare de persoane, comitatul
Maramureş şi Inspectoratul montanistic au încercat să îmbunătăţească starea
sanitară a comitatului, prin trimiterea suplimentară a încă 2 medici şi 2
practicanţi în zonele afectate, oamenii urmând a fi aprovizionaţi nu doar cu
pâine, ci şi cu seminţe, fructe, era necesară o atenţie deosebită la inspectorii
ce veneau din afară şi care se îmbolnăveau relativ repede. În acelaşi timp au
fost luate mai multe măsuri împotriva bolilor, ca schimbarea aşternuturilor
de pat, încălzirea moderată a camerelor, aerisirea şi curăţarea caselor. În lipsa
medicamentelor erau folosite oţetul, laptele de capră, iedera; s-a stabilit ca
cei aflaţi în convalescenţă să fie mai bine hrăniţi, pentru a evita recidiva.
S-a decis ca morţii să nu mai fie însoţiţi la groapă de către locuitorii vii,
gropile trebuiau săpate mai adânc, ele trebuiau localizate în afara bisericii,
noul cimitir trebuia îngrădit. Piaţa din Sighet trebuia curăţată, bălţile trebuiau
uscate şi a început să se vorbească despre introducerea unui izvor de apă
curgătoare, adus din Tepliţa, scop în care a fost trimis inginerul Jakubitska,
70 Ibidem, pag. 173.
71 Ibidem, pag. 167.
72 Ibidem, pag. 175.
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ce era subordonat inginerului comitatului Billek, iar Curtea de la Viena a
fost şi ea de acord cu introducerea apei potabile în Sighet. În intervalul 20
aprilie-15 mai s-au îmbolnăvit în 47 localităţi din Maramureş un număr de
1943 oameni, din care au murit 157, au recidivat 776, iar un număr de 1040
oameni au rămas bolnavi73. Doctorul Palatini a raportat că doar a 16-a parte
a bolnavilor au murit. La sfîrşitul lui mai în 44 localităţi, în afara Hustului şi
a districtului Coştiui au fost 1241 bolnavi, au recidivat 380, au murit 27, iar
un număr de 835 au rămas bolnavi74. În luna iulie în 54 localităţi erau 1627
bolnavi, au recidivat 680, au murit 38, un număr de 909 persoane era bolnave
încă75.
În mai multe localităţi au rămas nelocuite un număr de 20 case, mai
mulţi părinţi au lăsat în urma lor orfani, care au rămas în seama autorităţilor.
O problemă deosebită a reprezentat-o şi situaţia văduvelor coloniştilor
germani, pentru care au fost date o serie de reguli, ele nu trebuie să fie oprite
în cazul în care doreau să se reîntoarcă acasă, deoarece supravieţuirea fără
soţ în condiţii vitrege era imposibilă; pentru plecarea acasă au primit câte
8 monede austriece pentru fiecare adult şi câte 4 monede pentru fiecare
copil76.
În intervalul de timp în care bântuia foametea, Curtea a dispus
Fiscului să nu mai facă noi colonizări. Pe de altă parte marea emigraţie
a maramureşenilor pe plute, mai ales spre Solnoc, a determinat o reacţie
oficială a Fiscului, care a remarcat că populaţiei i-au fost plătiţi prea mulţi
bani cu anticipaţie pe anul 1787 (120 florini) pentru confecţionarea plutelor
şi de aceea acesta a încercat să împiedice cu orice preţ emigrarea din
Maramureş77.
În ceea ce priveşte colonizarea elementului german în Maramureş
manuscrisul ne oferă o serie de date foarte importante. Deşi în principal
coloniştii germani au venit doar ca tăietori de lemne, câteva familii au fost
colonizate şi în Teceu, Sighet, Hust. Primii 25 colonişti au sosit în iulie 1785
la Hust, alţi 11 au venit la Sighet, iar la Câmpulung au venit 11 familii cu 37
persoane78. Foarte important pentru viaţa religioasă a noilor veniţi, catolici,
a fost frecventarea bisericii, coloniştii din Câmpulung au vizitat la început
biserica şi şcolile naţionale, dar în anul 1789 coloniştii din Câmpulung au
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fost scoşi de către localnici din biserică, lucru ce i-a determinat pe colonişti
să ceară relocarea lor la Sighet79.
O politică nouă a urmat îndeaproape politica mercantilistă a Curţii
austriece, care a început să sprijine exploatarea bogăţiilor naturale, respectiv
a aurului, şi a colonizat pentru aceasta ţigani spălători de aur şi în Maramureş.
Spălarea aurului a asigurat dealtminteri până la 1848 un venit consistent
Curţii. La început, la 11 decembrie 1776, au fost colonizaţi şi stabilizate
câte 11 familii de ţigani aurari la Vadu Izei şi Perii Maramureşului80. În mai
1785, după dispoziţiile camerale, au fost colonizaţi alţi 41 ţigani, din care 5
în Vadu Izei, 6 în Vişeu, 8 în Bocicoi, 6 în Perii Maramureşului, 3 în Teceu,
4 în Visk, 3 în Hust, 6 în Tiszá Ujlák. Pentru ordine şi siguranţa ţiganilor au
fost asigurate de către comitat propuneri către Curtea vieneză81. Câţiva ani
mai târziu, la 1787, au mai fost colonizaţi 6 ţigani spălători de aur, care au
primit şi loturi de pământ82. Dar în mod similar altor locuitori din Maramureş
fenomenul imigraţiei din comitat i-a atins şi pe aceştia, la 1787 un număr de
10 adulţi şi 18 tineri au emigrat în Bucovina83. Mişcarea de spălători de aur se
făcea şi individual, la 1789 a venit un ţigan spălător de aur specializat, Anton
Singer, împreună cu un fiu; apoi în Maramureş se făceau planuri de mutare a
spălătorilor de aur pe domeniul Bocicoi84.
După marea foamete din 1785-1787, Curtea vieneză a intenţionat să
colonizeze şi alte grupuri de populaţie; se intenţiona colonizarea a 20 familii
de slovaci din comitatul Liptau în Rona de Sus, la locul numit Tepliţa. Situaţia
nu a fost deosebit de bună, aşa că această colonizare a trebuit amânată până
în toamna anului 1790, când s-a constatat că sosirea coloniştilor slovaci mai
trebuia să aştepte, iar terenurile promise erau distribuite altor funcţionari85.
Totuşi colonizarea a început să fie pregătită, în 1789 un slovac a venit în
Maramureş pentru a prelua loturile de teren şi a pregăti sosirea compatrioţilor,
a încheiat chiar şi un contract în 7 puncte, pe care l-a înaintat Curţii şi a plecat
acasă86. Manuscrisul nu ne lămureşte însă ce s-a întâmplat exact şi când au
venit coloniştii slovaci, dar este de presupus că aceştia au venit mai târziu,
posibil chiar după 1805, momentul scrierii manuscrisului lui Réti.
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Din analiza datelor oferite de manuscrisul lui Francisc Réti putem
sesiza şi câteva aspecte legate de istoria locală a satelor Vişeul de Sus, de
Mijloc şi de Jos, în special în secolul al XVIII-lea, legată de începuturile
exploatării pădurilor, în special a celor din Vişeul de Sus, de către habsburgi.
Cumulate cu alte lucrări şi izvoare documentar istorice ni se clarifică treptat
situaţia colonizării de populaţie germană, aşa numiţii „ţipţeri” în Vişeul de
Sus87.
Primele date referitoare la Vişeul de Sus vorbesc despre sărăcia
locuitorilor, constatată la 1722, sărăcie ce-i împiedica în operaţiunea
de curăţare a fluviului Wasser88. În acelaşi an se constată exploatarea
necorespunzătoare a pădurilor private din Borşa, Moisei, Vişeu, stăpânite de
autohtoni, exploatare care nu lăsa loc pentru cea făcută direct de către Fisc
în interesul producerii de plute a acestor păduri, lucru care obliga Fiscul
la plata cu anticipaţie a plutelor comandate localnicilor, ce aveau drept de
preemţiune în exploatare. Este un lucru evident că Fiscul nu putea aprecia
astfel de practici, mai ales că nu rareori localnicii dispăreau după încasarea
banilor. Probabil că o parte din plute erau vândute şi în afara comitatului,
lucru ce reiese din interdicţia din anul 1726, legată de exportul lemnelor
necesare confecţionării plutelor, fără un permis ce putea fi obţinut de la
Cămară89. Transportul plutelor nu era lipsit de pericol, eşuarea acestora era
probabil frecventă, la 1733 locuitorii din Vişeu au fost acuzaţi de comitat
de eşuarea unui transport de plute, fiind chestionat şi ofiţerul însoţitor al
transportului, Marolt90.
Folosirea plutelor gata confecţionate la emigrarea locuitorilor din
satele maramureşene, care plăteau sume frumoase pentru acest mijloc de
transport, a fost o constantă a timpului. Astfel la 1787, în timpul foametei,
emigranţii, 41 locuitori cu 52 fii şi 53 fiice, ce au plecat pe plute din Maramureş
spre Solnoc au plătit cu anticipaţie 120 florini, posibil şi vişovenilor, deşi
documentul nu specifică cu exactitate acest lucru91.
Numărul plutelor coborâte la Sighet, la portul sării era variabil, de
exemplu la 1769 locuitorii din Vişeu, Moisei, Borşa, Ruscova au coborât 530
de plute, pentru care au fost plătiţi cu 1930 florini92. La 1781 din pădurile
87 Prezentarea colonizării populaţiei germane din Vişeu a fost publicată în lucrarea Cele 2 Vişaae, nr.4,
Vişeul de Sus, 20011.
88 Chronologia, pag. 16.
89 Chronologia, pag. 41.
90 Chronologia, pag. 71.
91 Chronologia, pag. 173.
92 Chronologia, pag. 57.
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din Vişeul de Sus au fost transportate de către locuitorii din Vişeul de Sus,
de Mijloc şi de Jos, pe baza unui contract, plute şi materialul necesar pentru
acestea în valoare de 1192 florini şi 18 creiţari93. Peste 1 an locuitorii din
Leordina, Ruscova şi Vişeu au trebuit să coboare până la Oficiul sării din
Sighet 503 plute şi jumătate, pentru 1764 florini şi 51 creiţari94. În anul 1784
plutele pregătite şi coborâte de către locuitorii din Vişeu au costat 379 florini
şi 3 creiţari95. Un moment deosebit în analiza evenimentelor de la sfârşitul
secolului a avut loc în timpul marii foamete din anii 1785-1787 când o mare
parte din locuitorii români din Vişeu au ales calea emigrării în Bucovina, atât
din cauza lipsei alimentelor, precum şi a refuzului austriecilor de a cumpara
plute doar de la ei96. Motivaţia era legată de pregătirea colonizării populaţiei
germane pentru exploatarea pădurilor, întrucât instabilitatea populaţiei
româneşti provoca pierderi Fiscului, aceasta emigrând de regulă fără a avea
grija restituirii banilor primiţi cu anticipaţie.
Manuscrisul menţionează în treacăt şi alte activităţi specifice înainte
de încheierea colonizării elementului german. Astfel la 1791, chiar în
timpul colonizării documentul menţionează morile de făină ale locuitorilor
din Vişeul de Jos şi de Mijloc, care prin mişcarea lor, au provocat greutăţi
coborâtului plutelor, iar atenţionările justiţiei nu au produs efecte, aşa că s-a
recurs la intermedierea comitatului97.
Despre principala ocupaţie a locuitorilor nobili români din Plasa de
Sus în general şi din Vişeu în special manuscrisul menţionează un moment
din anul 1732 în care se descrie un conflict pentru păscutul a 15 turme pe
muntele fiscal Şuligul de către nobilul Truss Dan din Vişeu98. Conscrierea
urbarială din 1765 a domeniului Bocicoi menţiona existenţa ca bun fiscal
supus impozitării pentru păşunat a unui munte, pentru care taxele erau 36
florini. În acel an conscrierea menţiona că în Vişeul de Sus nu era nici un
singur mare moşier, doar 6 supuşi austrieci emigraţi, care erau toleraţi aici
pentru a lucra în pădurile dese. Administratorul Melczer a pretins ca taxe de
păşunat pentru cele 24.390 oi o taxă de 102 florini. La 1780, în luna februarie
93 Gertrude Schmitzberger, Beiträge zur Organisation der Waldwirtschaft in Oberwischau im letzen
Viertel des 18. Jahrhunderts, în Cultura materială şi spirituală din Bazinul Tisei Superioare. Influenţa
populaţiei germane asupra culturii celorlalte etnii din regiune, Satu Mare-Tübingen, 2003, pag 47, în
continuare Gertrude Schmitzberger.
94 Chronologia, pag. 79.
95 Ibidem, pag 113.
96 Ibidem, pag.173.
97 Ibidem, pag. 240.
98 AN CJ, Fond familial Mihali.
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locuitorii autohtoni sunt amintiţi în contractul pe care nobilii din Vişeul de
Sus, Jos şi de Mijloc, l-au încheiat cu Fiscul, în vederea confecţionării mai
multor plute, pentru care au fost plătiţi cu anticipaţie99. Ultima menţiune a
populaţiei autohtone, din anul 1786 a specificat datoriile urbariale în valoare
de 762 florini şi 22 creiţari, iar datornicii erau incapabili de plată, fiind sărăciţi
sau majoritatea emigraţi100.
Colonizarea populaţiei germane a fost pregătită temeinic de către
austrieci şi a avut loc treptat, încheindu-se spre sfârşitul secolului. Primele
măsuri luate de austrieci au fost cele legate de începutul măsurătorilor
geometrice în Maramureş, la 1766, dată la care a fost introdusă funcţia
de Waldmeister. La 1770 administratorul Cămării de sare din Maramureş,
Rudnyánszky a propus reglarea situaţiei pădurilor camerale nelocuite101,
la sfârşitul aceluiaşi an luând naştere Oficiul silvic din Vişeul de sus, cu
sarcina declarată de schimbare a modului de exploatare a pădurilor de către
proprietarii privaţi, ce construiau un număr mare de plute anual, neplantând
nimic la loc, oficialii austrieci apreciind că o asemenea exploatare nemiloasă
ar duce într-un interval de 20 de ani la dispariţia acestor păduri private102.
Acest Oficiu silvic a căpătat un rol însemnat odată cu transformarea lui în
Districtul cameral Vişeu, în anul 1779, care a căpătat o autonomie proprie,
nemaifiind subordonat celui din Sighet. Era condus, la momentul înfiinţării de
Franz Szmolinsky, şi îi erau arondate localităţile Borşa, Vişeu, Dragomireşti,
Rozavlea, Strâmtura, Ruscova.
Dacă se ia în considerare şi opinia împăratului Josif al II-lea, formată
în timpul vizitei întreprinsă în iulie 1773 în Maramureş, când îşi exprima
îngrijorarea în legătură cu rărirea pădurilor de brazi şi pini (aflate pe zona
Moiseiului, sat care avea aceleaşi înţelegeri legate de plute ca locuitorii din
Vişeu), rărire care urma să ducă în timp la pierderea unei importante surse de
existenţă , precum şi la prejudiciile pe care dispariţia pădurilor le va aduce
transportului sării, se poate constata insistenţa cu care se încerca dobândirea
acestor păduri pentru necesităţile proprii103.
Măsurătorile geometrice, ce aveau drept scop numărarea locurilor
unde se puteau dobândi sau construi case pentru adăpostirea coloniştilor
germani, aşa numitele „Häusercontraction”, făcute treptat de-a lungul anilor
99 Chronologia, pag. 57.
100 Ibidem, pag. 52.
101 Ibidem, pag. 50.
102 Chronologia, partea. VI, pag. 115.
103 Ileana Bozac, Teodor Pavel, Călătoria împăratului Josif al II-lea în Tarnsilvania, Institutul cultural
Român, Centrul de Studii Transilvane, vol. I,Cluj-Napoca, 2006, pag. 577.
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au fost plătite treptat, în rate, la început se prefera sistemul de plată lunar,
iar când experienţa aceasta a fost socotită necorespunzătoare, s-a trecut la
un alt sistem de plată, pe baza suprafeţelor măsurate. În luna aprilie 1785,
constatându-se că operaţiunile de măsurare din Vişeul de Sus, făcute de 3
ingineri militari practicanţi, aduşi din Imperiu în acest scop, Franz Jakubitska,
Johann Deholutky, Joseph Friedhoffer, pe baza unui contract întocmit între
administratorul Rudnyánszky şi cei 3, prin care aceştia urmau a fi plătiţi pe
baza „klaüserelor” măsurate erau restante s-a decis plătirea acestora104. Anul
1771 a fost anul decisiv în operaţiunea de măsurare a Maramureşului, când
au fost măsurate terenurile intravilane ale celor 5 oraşe: Sighet, Hust, Vişc,
Teceu, Câmpulung şi s-a decis aducerea instrumentelor de măsurat necesare
măsurătorilor lărgite pe întreg comitatul105. În anul următor necesitatea
curăţării puternice a fluviului Waser, cerută expres de cea de-a treia vizită
oficială în zonă, precum şi constatarea existenţei unor păduri virgine uriaşe,
numite de autorităţi păduri negre „Schwarzwälder” trădează preocupările
nedisimulate de preluare şi exploatare directă a acestor păduri.
Insistent şi temeinic, la 22 decembrie 1775 administratorul
cameral Rudnyánszky a reuşit să semneze la Sighet, o înţelegere cu nobilii
composesorali din Vişeul de Sus, Gabriel Tomoiagă, Ioan Şimon, Petru
Grad, cu preotul din Vişeul de mijloc, Volfgang Ivaşcu, cu preotul Ioan Grad,
cu ductorul nobililor din Vişeul de Mijloc, George Şimon, Samson Şimon,
alt Volfgang Ivaşco, Dumitru Andreica, Ioan Ivaşco, prin care se făcea
hotărnicirea munţilor regali, ce ţineau de Fisc şi cei ai nobililor români, iar în
schimbul munţilor celor din urmă Fiscul a plătit 3000 florini106. Înţelegerea
a fost făcută în faţa oficialilor comitatului, Petru Iodi, jude, şi Adam Varadi,
jurat, şi a fost tradusă din limba română şi germană, limbi în care au avut loc
tratativele, în limba latină de către arhivarul comitatului, Karol Heinbucher.
Înţelegerea a avut ca obiect preluarea de către Fisc a munţilor Bardeul, Banita,
Lutosa, Şuligul, împreună cu stânile de acolo “cum tuguriis suis”. Conform
înţelegerii, Fiscul a intrat în posesia a peste 10000 klasteri, aproximativ 16,5
km, până la graniţa cu Moldova şi Galiţia, de păduri amestecate şi de conifere,
nelocuite107. Peste puţin timp, la 1 iulie 1778, la Vişeul de Sus s-a încheiat o
nouă înţelegere între nobilii din Vişeul de Sus şi de Mijloc şi reprezentanţii
Camerei aulice, prin care se reglementa păscutul turmelor nobililor români
104 Chronologia, partea VII, pag. 113.
105 Idem, partea III, pag. 240.
106 AN CJ, Fond familial Mihali.
107 Gertrude Schmitzberger, pag.48.
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din cele două localităţi în pădurile devenite deja fiscale. Din partea Camerei
aulice înţelegerea a fost semnată de oficialul pădurilor, Leopold Paczovszki,
din partea comitatului fiind prezenţi judele Petru Iodi, Joseph Gyenge, jurat şi
nobilul Michael Petrovai de Petrova. Trimişii din Vişeul de Sus erau preotul
Habka Nekita, ductorul nobililor, Petru Grad, precum şi nobilii Ioan Şimon,
Nicora Grad, Gabriel Tomoiagă, Gabriel Andreica, Vasile Tomoiagă, Chirilă
Griga, Vasile Şimon, Paul Habka. Din Vişeul de Mijloc au fost prezenţi
preotul satului Ioan Grad, ductorul nobililor Volfgang Şimon, precum şi
nobilii Samson Şimon, Ionaş Andreica, Nichifor Grad, Ioan Iusco, George
Şimon, Nicolae Andreica108.
Primii colonişti germani trimişi de la Mokra la Vişeul de Sus au sosit
în august 1779109. Aceştia au fost precedaţi de colonizarea unui număr de
6 ţigani spălători de aur, care au primit de la comitat o serie de scutiri şi
imunităţi110.
Treptat numărul coloniştilor germani a crescut, iar datorită
numeroaselor accidente de muncă la pădure, coloniştii au insistat pe lângă
oficiali pentru trimiterea unui medic propriu, care a sosit în cele din urmă
în anul 1786, în persoana medicului comitatului, Karol Mühlroth111. Din
manuscrisul lui Réti nu reiese exact care au fost valurile de colonizare,
precum şi numărul coloniştilor, autorul tratând în special munca prestată de
aceştia, ce era legată direct de interesul economic. Deşi numărul acestora nu
reiese în mod clar, existenţa lor poate fi sesizată indirect. În timpul epidemiei
de ciumă din anii 1786-1787, care a afectat şi Vişeul, unde s-au răspândit
boli periculoase, dizenteria, pojarul, febra etc., lucru ce i-a determinat pe
reprezentanţii Camerei Montanistice să amâne colonizarea în Maramureş,
Vişeu, datorită „circumstanţelor neplăcute de acolo”112.
Anilor 1785-1787 autorul le-a consacrat o atenţie deosebită. Aceştia
au fost caracterizaţi de o foamete deosebită, declanşată la 1785, când coloniştii
au consumat ultimele provizii şi au cerut de la Fisc alte cantităţi113. Penuria
a fost declanşată de îngheţarea devreme a mălaiului, coloniştii acuzându-i
pe „românii plini de duşmănie, care nu au plătit sarcinile în natură, ci le-au
răscumpărat în bani, cu 12 creiţari/câblă”. Se poate presupune cu siguranţă
că din aceleaşi motive de vreme rea populaţia supusă sarcinilor urbariale le
108 AN CJ, Fond familial Mihali.
109 Chronologia, pag. 52.
110 Ibidem, vol. VI, pag. 115.
111 Ibidem, pag. 149.
112 Ibidem, pag. 172.
113 Ibidem, pag. 128.
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răscumpăra cu bani. Anul 1786 a consemnat momentul maxim al foametei
în Maramureş, când au fost înregistrate datorii mari la sarcinile urbariale
ale românilor, cifrate la 726 florini şi 22 creiţari, datorii ce nu puteau fi
achitate datorită emigrării datornicilor sau sărăcirii lor114. Datorită foametei
prelungite muncitorii germani de la pădure au suferit. În timpul foametei
manuscrisul menţionează coacerea pâinii din scoarţă de copac sau tije de
porumb, mâncarea de urzici, precum şi alte mâncăruri nesănătoase. În cazul
soţiilor muncitorilor de la pădure germani, rămase văduve în urma acestei
epidemii, acestea au primit, printr-o Instrucţiune, pentru a evita blocajul ce
se putea ivi în cazul lipsei oricărui mijloc de trai, alimente, pentru ele şi
orfani115. Situaţia excepţională a permis luarea unor măsuri excepţionale,
lucrătorii de la pădure primind în anul 1787, în august, 2-3 săptămâni libere,
pentru producerea fânului necesar iernării propriilor vite, şi pentru tăierea
de lemne pentru folosul propriu, fără a fi plătiţi pentru această perioadă116.
În acelaşi an o mare parte a localnicilor a emigrat din Maramureş. Una din
măsurile excepţionale introduse în timpul foametei din 1785-1787 a constat
în introducerea cartofului, distribuit la 1788 spre cultivare locuitorilor, care
au obţinut în anul următor o recoltă de 12 ori mai mare117, recoltă care a
rezolvat probabil foametea, anul următor acest fenomen nu mai apărea în
acte.
Odată cu deschiderea de noi exploatări necesarul de personal era în
creştere. În anul 1788 numărul lucrătorilor de la pădure din Vişeul de Sus era
de 373, dintre aceştia doar 40 erau localnici118, aceştia nu erau pregătiţi pentru
munca la pădure, locuitorii din Borşa şi Moisei, probabil datorită condiţiei
de nobili mici refuzau lucrul la pădure. Necesarul de muncitori se cifra,
conform planurilor lui Rudnyánsyki la 300, apoi la 700, cifră ce nu a fost
atinsă niciodată. Dacă până spre sfârşitul secolului majoritatea lucrătorilor
la pădure erau de origine română, treptat, odată cu colonizarea elementului
german proporţia s-a schimbat încet. Apoi, în special în jurul anului 1790, la
lucru la Vişeu au venit mai mulţi lucrători din Monarhie, mulţi dintre aceşti
reîntorcându-se între timp acasă. Anul 1790 a înregistrat o cerere masivă de
lucru din partea unor oameni din Moldova şi Rusia. Pentru a putea lucra la
pădure, în condiţiile în care aceştia veneau fără paşaport, ei aveau nevoie
114
115
116
117
118

Ibidem, pag. 150.
Ibidem, pag. 159.
Ibidem, pag. 172.
Gertrude Schmitzberger, pag. 60.
Ibidem, pag. 59.
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de aprobarea funcţionarilor de la Oficiul Silvic119. În acest an se intenţiona
completarea echipei de lucru cu alţi 200 lucrători la pădure, dar nu se ştie din
ce motive, la Vişeu au ajuns în primele 14 zile doar 31120.
În anul 1794 în Districtul Vişeu au venit oameni din Galiţia, pentru
lucrul la pădure, înarmaţi cu puşti şi praf de puşcă, şi deoarece aceştia erau
periculoşi fiind înarmaţi, şi probabil profitau de acest lucru, procurându-şi cu
forţa alimente şi pâine, care lipseau localnicilor, în ideea protejării acestora
comitatul a decis neprimirea la muncă a oamenilor din Galiţia, mai ales a
celor înarmaţi, pentru ca „alimentele fiind puţine, datorită secetei, să rămână
locuitorilor din Maramureş”121.
Următorul val de colonizare a avut loc între anii 1796-1798, când au
fost aduşi 55 tăietori de pădure la Vişeul de Sus.
Pentru noii funcţionari au fost pregătite clădirile numite „königliche
Gebäude“. La început a fost preluată prin arendare casa comitelui
Maramureşului, Ladislau Haller din Vişeul de Sus, pentru care Fiscul a
plătit 330 florini/an. Casa era în stare bună, Fiscul a trecut doar la o separare
interioară, prin pereţi despărţitori şi la mici reparaţii122. Alături de casă a fost
preluată şi moara, care era distrusă şi pentru repararea căreia Fiscul a cheltuit
672 florini, ridicând-o pe 6 piloni zidiţi. Nu se ştie exact poziţia ei iniţială,
deoarece se intenţiona mutarea pe râul Wasser, mutare ce nu a mai avut loc,
din motive rămase necunoscute. În schimb peste câţiva ani a fost ridicată
o a doua moară pe Wasser. Necesitatea existenţei unei mori funcţionale, ce
măcina cerealele pentru pâine s-a făcut simţită chiar de la început, în 1779
fiind cheltuiţi 100 florini şi 21 kreiţari. Apoi clădirile de graniţă părăsite au fost
trecute şi ele la 1780 în folosul angajaţilor din Vişeu123, inclusiv a inginerilor
ce efectuau măsurătorile geometrice ale pădurilor. La 1786 aceste măsurători
nu erau încă finalizate, documentul menţionează imposibilitatea procurării
pâinii pentru cei ce făceau măsurătorile, care au primit în locul acesteia o
sumă de bani pentru coacerea şi distribuirea pâinii pe cont propriu124.
Pentru oficiali şi angajaţi au fost ridicate case de locuit, staule şi
garduri,au fost făcute mici reparaţii la ferestre, uşi, cuptoare, reparaţiile
anuale ale gardului fiind făcute din banii proprii, iar reparaţiile mari, cum
ar fi reparaţiile anuale ale gardului, reparaţiile mari de la pereţi, padiment,
119 Chronologia, pag. 247.
120 Chronologia, pag. 253.
121 Ibidem, pag. 293.
122 Ibidem, pag. 53.
123 Chronologia, pag. 66.
124 Chronologia, pag. 147.
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scări şi acoperişuri erau făcute pe cheltuiala Fiscului. Angajaţii primeau şi
păşuni pentru vite; în timpul vizitaţiei din 1784 s-a constatat că păşunea
primită nu putea hrăni nici o singură vacă, nu 4 câte ar fi trebuit să deţină,
conform Instrucţiunilor. Întrucât salariul era foarte mic, Georg Grasler, ce
deţinea funcţia de Rentmeister, şi se plângea de salariul foarte mic ce trebuia
să hrănească o familie formată din 7 copii, fiind insuficient prin urmare
pentru arendarea unor păşuni, a fost profund nemulţumit de condiţiile din
Maramureş, renunţând la funcţie, plecând probabil în 1786, când a fost
eliberat din funcţie. Plata primilor colonişti era formată din plata săptămânală
sau anuală cu lemn şi sare, li se vindeau cereale la un preţ bun, primeau un
loc de casă şi păşune125.
Cei 2 supraveghetori din Vişeul de Sus primeau 160 florini salariu.
Lucrătorii erau angajaţi pe baza unui contract, care le garanta salariul, casa,
terenul în jurul casei, o păşune, îngrijire medicală gratuită şi alte privilegii.
Fiecare lucrător plătea la Casa Frăţiei, aşa numita “Bruderlade” 1%, respectiv
câte 1 creiţar din fiecare florin. Din suma adunată se plăteau ajutoare în caz de
accidente grave sau boli. De asemenea beneficiau de medicamente procurate
dintr-o farmacie militară, Vozarische Apotheke, cu o reducere de 40%126.
Muncitorii calificaţi mutaţi din Mokra la Vişeu la 1779 aveau un salariu
săptămânal de 3 florini, ucenicii lor aveau un salariu săptămânal de 2 florini
şi 30 creiţari, urmaşii lor 2 florini. Salariului se adăugau 300 klasteri pătraţi
de teren, şi o suprafaţă de 6000 de klasteri pătraţi păşune pentru 3 vite în cazul
meşterului şi 4800 klasteri pătraţi pentru 2 vite. Supraveghetorii defileelor
erau plătiţi cu 1 gulden şi 30 creiţari săptămânal şi primeau casă127.
În jurul clădirilor a fost construită cancelaria, cândva după 1780,
an în care s-a făcut o cerere scrisă în acest scop. Spaţiile destinate păstrării
uneltelor şi depozitele au fost construite ulterior. Uneltele erau predate
la plecare şi sosire, iar uneltele distruse sau pierdute din vina lucrătorilor
trebuiau înlocuite de către cei vinovaţi. Depozitele adăposteau produse
de lemn mai mici, pentru a evita furtul acestora, precum şi vase în care se
păstrau seminţele de conifere, strînse odată la 3 ani128.
Primele exploatări au fost consemnate la 1777 la valea Botizul,
apoi la 1779 se exploata la 8 km. distanţă, în Făgetul. În acelaşi an, 1779 se
125 Ibidem, pag. 51.
126 Ibidem, pag. 242.
127 Gertrude Schmitzberger, pag. 52.
128 Ibidem, pag. 52.
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exploata la Gura Boţului, şi Măgura Neagră129, Bardeul, unde 1 colonist şi-a
construit o casă din banii Erariului, casă ce costa 10 florini130. Exploatarea
Şuligul s-a deschis la 1781, an în care Maria Terezia a aprobat 800 florini
pentru construcţia drumului spre exploatarea Şuligul. Lipsurile de început
fiind foarte mari, singura problemă rezolvată chiar de la început a constat
în curăţarea apelor principale Vişeul şi Wasserul, care până la 1778 au fost
curăţate până la locul de exploatare şi au fost pregătite pentru plutărit. Pe
măsură ce se deschideau exploatări noi se curăţau şi râurile şi pârâurile
învecinate, ce se foloseau pentru plutărit. La vizita din Districtul Vişeu, din
1780, în prezenţa asesorului Geocz s-au numărat lemnele pregătite pentru
plute, şi anume, din exploatarea Făgetul erau tăiate 5782 trunchiuri, 1445
buşteni, 5420 bucăţi de lemn mărunt, din exploatarea Măgura Neagră au fost
tăiate 3439 trunchiuri, 1598 buşteni şi 2019 bucăţi de lemn mărunt, iar din
exploatare Bardeul s-au tăiat 1879 trunchiuri, 1180 buşteni, 920 bucăţi de
lemn mărunt131. De aici reiese că la 1780 cea mai mare exploatare în lucru era
cea de la Făgetul. În anul 1783 din Vişeul de Sus au fost livrate 378 plute.
Primii ani de exploatare a pădurilor de către Fisc s-a făcut în paralel
cu exploatarea pădurilor de către localnici, care la 1780, în februarie, au
încheiat un contract pentru 169 plute, ce urmau a fi confecţionate din pădurile
din Vişeu, pentru care au primit cu anticipaţie 574 florini şi 36 creiţari.
Contractul era încheiat de către nobilii din Vişeul de Sus, de Mijloc şi de
Jos, apoi s-au legat prin acelaşi contract şi locuitorii din Leordina “auch ihr
Adelschaft schriftlich verbunden”132.
La 1781 s-a înregistrat un moment de cotitură în exploatarea lemnului
la Vişeu. Oficiul Silvic s-a adresat Mariei Terezia pentru rezolvarea situaţiei
existente. Odată cu deschiderea exploatării Şuligul s-au constatat problemele,
lipsa drumurilor, cărărilor, caselor pentru muncitori. În vederea rezolvării
situaţiei, Ocolul Silvic a primit o sumă de 1352 florini, pentru construirea de
drumuri de mers şi de călărit, de colibe pentru muncitori în Valea Wasserului.
Drumurile erau reparate anual de către o echipă de zilieri133. În anul 1786,
datorită lipsei podurilor peste Vişeu, oficialii au propus construirea unui
asemenea pod peste Vişeu134.
Un pas înainte în confecţionarea plutelor a fost făcut în anul 1784,
129 Chronologia, pag. 52.
130 Gertrude Schmitzberger, pag. 53.
131 Chronologia, partea VII, pag. 63.
132 Ibidem, pag. 57.
133 Ibidem, pag. 54.
134 Ibidem, pag. 149.
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odată cu deschiderea portului pentru plute, aşa numitul “Rechen”, care exista
şi în anul 1833. În acelaşi timp pe Măcărlău au fost construite o serie de
defilee, pentru pârâuri cu apă mai puţină.
Lipsa condiţiilor de lucru, vremea grea, frigul, ploile, furtunile dese,
zăpada şi frigul de iarnă i-a determinat pe oficiali să construiască colibe solide,
pentru adăpostul oamenilor şi păstrarea proviziilor şi uneltelor, care se furau
des. Cele 2 adăposturi din Făgetul, construite în 1779 aveau dimensiunile
de 5x6,5 m, care au costat 49 florini şi ½ creiţari. Adăpostul din Şuligul,
construit la 1785 avea dimensiunea de 9,85x 5 m, pentru care s-au plătit 51
florini şi 6 creiţari135.
În ceea ce priveşte exploatarea propriu zisă a pădurilor, aceasta
începea primăvara, în aprilie şi se termina la sfârşitul lui iunie, la necesitate
munca se relua de la mijlocul lui august până la mijlocul lui septembrie.
Programul de lucru era de 12 h. vara, când se lucra de la orele 5 la 11 şi după
o pauză de 2h. se lucra din nou de la orele 13 la 19, iar iarna de lucra de la
ivirea zorilor până la orele 12, şi de la orele 13 până seara. În perioada 1
octombrie-31 martie lucrătorii erau plătiţi cu 12 creiţari/zi, iar de la 1 aprilie30 septembrie cu câte 15 creiţari/zi. Fagii, folosiţi ca lemn de construcţie,
corni sau lemn de foc pentru supuşii camerali, erau tăiaţi toamna târziu sau
iarna şi erau transportaţi spre destinaţie de către supuşii camerali. Lemnul de
mărăciniş era folosit la minele de sare sau la prepararea cărbunelui, acesta
se tăia de sus în jos, lemnul uşor era tras de oameni plătiţi cu ziua, lemnul
greu era tras pe nişte tălpi uscate vara şi pe sănii iarna. Trasul lemnelor se
plătea la început cu ziua, apoi s-a plătit în acord, şi plata se completa cu
mâncare. Tălpile se făceau toamna pe brumă sau iarna pe îngheţ, iar atunci
când nu era zăpadă, tălpile erau stropite cu apă, datorită temperaturilor mici
din timpul iernii. După folosire tălpile erau dezmembrate, iar lemnul dus la
vale şi refolosit. Vitele de tracţiune erau asigurate de către localnici.
Exploatarea pădurilor se făcea organizat, şi în locul pădurilor tăiate
se plantau unele tinere, în care se încerca să se interzică intrarea oamenilor şi
animalelor în pădurile tinere, evitarea montării capcanelor pentru prinderea
animalelor, precum şi oprirea animalelor de casă de la muşcarea copacilor
tineri.
Activitatea profesională era foarte bine reglementată, în ziua de salariu
se ţinea o şedinţă, sub conducerea maistrului, la care participau toţi lucrătorii.
Acolo erau prezentate rapoartele, actele contabile ale administratorului,
135 Gertrude Schmitzberger, pag. 55.
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supraveghetorului, maiştrilor şi ucenicilor pe câte 2 săptămâni, erau citite
Instrucţiunile venite de la Viena. Şedinţa acţiona şi ca Tribunal local, unde
erau pedepsiţi cei ce au încălcat regulile. Delictele criminale erau judecate
însă în faţa Tribunalului domenial. După respectiva şedinţă lucrătorii erau
plătiţi. Districtul era vizitat anual de către un funcţionar al administraţiei
camerale. Acesta controla actele contabile, inventarul încăperilor în care se
ţineau lucrurile, depozitele, birourile.
Primirea lucrătorilor germani în Maramureş nu este surprinsă de
documente, ştim doar de un conflict între posesorii de mori de făină din Vişeul
de Mijloc şi de Jos, care-i deranjau pe noii veniţi când se coborau plutele; în
urma acestui conflict noii veniţi s-au plâns Tribunalului domenial, care i-a
admonestat pe vinovaţi, dar aceştia refuzau să se supună deciziei, de aceea
noii veniţi s-au adresat în această problemă comitatului, cerând protecţia
acestuia136. În ceea ce priveşte viaţa socială a noilor veniţi, aceasta a fost
protejată încă de la început de către autorităţi. Noii veniţi au primit automat
un loc la Liceul Piarist de la Sighet, loc pentru care a fost numit la 1779 fiul
contabilului din Vişeu, care nu a mai ajuns la şcoală, decedând între timp. În
anul 1788 era în construcţie şcoala şi casa învăţătorului; şcoala fiind deschisă
spre sfârşitul anului. Anul 1793 a adus deschiderea şcolilor triviale. În ceea
ce priveşte biserica, noii colonişti au fost interesaţi încă de la început de
aceasta. La început coloniştii, catolici, se rugau în biserica greco-catolică din
Vişeul de Sus, unde ţinea slujbe uneori preotul din Coştiui. Pe ploi sau vreme
rea acesta nu putea veni la Vişeu, distanţa de 9 h era imposibil de parcurs,
iar faptul că morţii nu erau spovediţi, iar copiii nu beneficiau de învăţăturile
creştine i-a determinat pe colonişti să ceară insistent un preot catolic propriu.
La 1786 maistrul, în numele întregii comunităţi, a cerut Oficiului Superior
minier din Baia Mare un preot pentru cei 58 catolici din Vişeul de Sus. În
anul 1789 deja erau pregătite lucrurile pentru biserică şi a fost numit ca preot
franciscanul Daniel Taschl din Vişeul de Sus, preot care a fost introdus în 9
ianuarie 1790. Acesta a fost plătit cu 250 florini/an, 60 florini pentru lumină,
lemne, sare, avea chiria gratuită, cerealele le cumpăra pe bani, primea lucruri
pentru biserică, vinul pentru mesă, lumânări137.
În ceea ce priveşte îngrijirea medicală a coloniştilor se poate aprecia
că la început aceasta a fost deficitară, bolile şi epidemiile, apoi accidentele
de muncă au fost duşmani naturali. Necesitatea angajării unor medici a fost
chiar de la început remarcată. Medicul Karl Müllroth, trimis la început şi
136 Chronologia, pag. 253.
137 Gertrude Schmitzberger, pag. 62.
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la Vişeu, de la Mokra, a fost remunerat în plus cu 50 florini/an, cu sare şi o
păşune de 6000 klasteri pătraţi. Medicul era ajutat de 2 ucenici lucrători la
pădure şi câţiva lucrători din Galiţia şi Vişeul de Sus. În cazuri de boală sau
accidente de muncă aceşti colonişti erau îngrijiţi gratuit şi primeau din banii
adunaţi când lucrau 10 creiţari/zi ca bani de boală. Deoarece accidentele de
muncă, în special la pădure şi confecţionarea plutelor erau dese şi medicul
locuia departe, coloniştii au cerut cu insistenţă un medic propriu. Acesta, în
persoana lui Mühllroth a fost detaşat la Vişeu la 1786 şi a primit un salariu
de 200 florini/an, lemne, sare, chirie gratuită. Peste câţiva ani, la 1799,
locuitorii din Vişeul de Sus au primit şi o moaşă, ce avea un salariu anual de
60 florini138.
Concluzionând se poate afirma că una din cele mai importante
izvoare istoriografice cu referire la istoria Maramureşului ce prezintă istoria
comitatului pe mai multe secole poate reprezenta o bază de plecare pentru
analiza istoriei comitatului. În prezentarea de faţă ne-am oprit mai ales
asupra secolului XVIII, urmând ca în alte prezentări să ne aplecăm asupra
altor secole.

138 Ibidem, pag. 61
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Anexe
Figura 1: Schiţa Casei comitatului din Sighet, care a fost construită în
secolul XVII şi renovată la 1770 de către administratorul Rudnyánszki.
Schiţa a rămas întâmplător în manuscris şi nu a ajuns la Viena.
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Figura 2: Schiţa exploatării de sare de la Coştiui,
principala sursă de bani pentru Fisc.
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Figura 3: Schiţa zăcămintelor de sare din Coştiui

Figura 4: Minele de sare de la Coştiui, cele vechi şi cele mai noi
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Figurile 5, 6, 7: o hartă care descrie o parte din măsurătorile pentru
cetatea Hust. Harta este păstrată la S. J. A. N. Cluj, Colecţia de hărţi

Figura 5
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Figura 6

Figura 7
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Francisc Réti “Chronologia Rei Cameralis Marmatiae”
– eine Beschrebung der 1805 Landkreis Maramureş
(Zusammenfassung)

Schlosswörter: der Archivar Franciscus
Réti; ein unbekanntes Manuskript für
die Geschichte von der Maramuresch
Gespannscaft; die josephinische Abmessungen; die Kolonisation der deutschen
Bewölkerung, Goldwäscherzigeuner
und Slovaken; die Bewirtschaftung von
Fiscalgüter und Wälder.

Das Franciscus Réti Manuskript, dass im Klausenburger Bezirkarchiv
aufbewahrt wird, ist eine von der wichtigsten ungenügend bekannte Quelle für
die Geschichte Maramuresch. Das Manuskript bittet wichtige und manchmal
einige neue Informationen über die Geschichte, Geographie, Ethnographie
und deren Beziehungen, die dem Strom der Staatskunde gehörte. Das
Manuskript selbst wurde von Réti ausfgefertigt, infolge seiner Zugehörigkeit
an der neuen historischen Schreibenart, die sogennante Staatskunde. Durch
seine besondere Kentnisse bezüglich auf der Geschichte Maramuresch, bittet
der Archivar aus dem Salzarchiv von Coştiui eine neue Perspektive auf der
wichtigen Momente der Geschichte eines grossen Komitats.
In dieser Arbeit stellen wir nur die wichtigste Momente aus dem XVIII
Jahrhundert vor, besonders mit dem Bezug auf der Kolonization der fremden,
deutsche, slowachische und Zigeuner Bevölkerung, die sehr wichtig für die
neue merkantilistischen Politik des Wiener Hof wurden. Die Fachleute, die
sehr wichtig für die Holzfällen, Goldwäschen und andere Handwerke waren
sind in Ströme nach Maramuresch gekommen, und der Réti bietet eine neue
Perspektive vom Ankommen des Fremden ins Land dar.
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Sihoter Machlaike.
Marea schismă hasidică sigheteană
Cuvinte cheie: hasidic, ortodox, neolog,
status quo ante, Sihoter machlaike,
Teitelbaum, Kahan

Ioan J. Popescu
Absolvent al „International Teacher
Training and Development College”,
Budapesta (1996). Jurnalist şi reporter la
Societatea Română de Radiodifuziune
- Radio România Sighet. Autor a
volumelor O istorie a evreilor din
Sighet, Sighet, Editura Echim, 2009;
Evrei de seamă născuţi la Sighet, Sighet,
2010. Traducător în limba maghiară
a volumelor de poezie: Sehonnai
koltemények (Poeme de niciodată de
Echim Vancea, Cluj-Napoca, Editura
Limes, 2003); Árnyékvásár (Vânzarea
de umbre de Gheorghe Pârja, Baia Mare,
Editura Proema, 2011); Ló a tavon
(Calul lacurilor de Szentmártoni János,
Baia Mare, Editura Proema, 2011).
Autor a numeroase studii, articole şi
emisiuni radio privind istoria Sighetului.
Domenii de interes: istoria locală cu
accent pe istoria minorităţilor, traduceri
din limba engleză şi maghiară a autorilor
originari din Sighetu-Marmaţiei.
	
	
	
	
	

D

upă moartea în 1771 a
rabinului şef al comunităţii sighetene,
Zvi Ben Moshe Abraham, nu se cunoaşte
cine i-a urmat în funcţie dar, influenţa
pe care o exercita rabinatul VijnitzKosov, mai mult ca sigur că rabinul şef
al Sighetului provenea din Galiţia. De
aici şi disputele şi dezbaterile înverşunate
începute în 29 noiembrie 1802, în urma
cărora reprezentanţii comunităţilor din
cele cinci cercuri administrative convin la
26 ianuarie 1803 să recunoască un singur
rabin al comitatului, în persoana rabinului
de Sighet, Iuda Kan, adus din Szöllős.
Funcţia de locţiitor rabinic (moritzadig)
a fost deţinută de rabinul Mendel Stern,
care de altfel îi va urma în funcţie între
anii 1819-1834. Înţelegerea încheiată la

Piatra funerară se găseşte pe str. Vasile Alecsandri din Sighetu Marmaţiei.
În monografia rabinilor sigheteni «Zihrain lurishainim» rabinul Grünwald Lipót din Columbia,
aminteşte de rabinul Haim Maier Hacohen, ginerele rabinului Mordechai Stern din Sălişte care ar fi
ocupat pentru o scurtă perioadă postul, după care a plecat la Deleatin.
De fapt, rabinul Iehuda Bar Jozsef Hakohen Heller, autorul „Kunteres Hasfekot”, cunoscut de localnici
ca Jidele Kahan, rabin între anii 1802-1819.
1 Nagyszöllős, localitate în comitatul Ugocea, azi Vinogradov, Ukraina.
Menahem Mendel Stern a fost nepotul preşedintelui Curţii Rabinice rabinul Menahem Mendel Bar
Samuel Stern, născut în Dragomireşti.
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Sighet, delimitează şi atribuţiile şi veniturile rabinului şi ale locţiitorului său
în domeniul judecării pricinilor, oficierii căsătoriilor, pronunţării divorţului
şi în cel al tradiţionalelor vizitaţii anuale ale comunităţilor.
„(...) până la urmă întreaga comunitate a ajuns la următoarea
înţelegere:
1. Bătrânul rabin Juda Kan, chemat de evreii din patru cercuri de la Szöllős,
se instituie ca rabin al întregului Comitat, conform rezoluţiei şi sub
supravegherea nobilului Comitat, cu acceptul evreimii din toate cele cinci
cercuri.
2. După rabinul cel bătrân va urma ca demnitate Mendel Stern,
dar nu ca rabin, ci cu titlul de moritzedig, îndeplinind obligaţiile
acestuia. Cuvântul moritzedig înseamnă îndrumător al credinţei.
Acelaşi Mendel Stern este instituit, de asemenea, prim judecător
evreiesc după rabin în toate procesele referitoare la evrei din întregul
Comitat şi rabinul va fi obligat să şi-l asocieze la toate procesele.
În ceea ce priveşte beneficiile
3. Rabinul va primi din casa comunităţii un salar de 100 de florini renani
anual, iar moritzadigul 50 de florini, din aceeaşi casă.
4. În procesele obişnuite, a cără judecare necesită doar un scaun de judecată
de 3 persoane, rabinul va primi jumătate din taxă, iar moritzadigul jumătate
din ceea ce îi revine rabinului, adică o treime din ceea ce primesc la un loc
rabinul şi moritzadigul.
5. Dacă o căsătorie este celebrată de însuşi rabinul cel bătrân, el nu va
fi obligat să dea nimic moritzadigului.. Dacă îl trimite în locul său pe
moritzadig să oficieze căsătoria, atunci din venit 2/3 vor reveni rabinului
şi 1/3 va reveni moritzadigului. La fel, în urma căsătoriilor la care nu vor fi
prezenţi nici rabinul, nici moritzadigul, 1/3 va reveni moritzadigului şi 2/3
rabinului. Ceea ce va primi la cununie ca dar de nuntă peste plata cuvenită
nu va fi obiect de socoteală reciprocă şi, deci, nici de împărţeală.
6. În privinţa plăţilor pentru divorţ, întrucât la aceasta participă, alături de
rabin şi moritzadig, şi alţi judecători, care trebuie onoraţi, de asemenea e
de plată pentru redactarea actului de divorţ şi pot apare şi alte cheltuieli,
rabinul în prealabil să plătească din taxă pe ceilalţi judecători, pe notar
şi celelalte cheltuieli, iar ceea ce rămâne să se împartă între rabin şi
moritzadig, astfel încât rabinul să ia 3/4, iar moritzadigul o parte.
7. Existând la evrei obiceiul că rabinul vizitează în fiecare an comunităţile,
aceasta i se îngăduie şi lui Mendel Stern, dar cu condiţia ca să nu pornească
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într-un cerc înainte de a fi fost vizitat acela de rabinul cel bătrân, iar când
acesta din urmă a revenit dintr-unul din cercuri, Mendel Stern poate porni
la rândul său acolo. Cu prilejul acestor vizitaţii, fiecare păstrează ceea ce
i se dă.
8. Iar pentru ca această înţelegere şi împăcare să fie durabilă şi moritzadigul
Mendel Stern să fie stimulat să se perfecţioneze în ale învăţăturii,
comunitatea evreiască din Comitat a propus că dacă Mendel Stern va
dovedi în cursul purtării acestei demnităţi noi, acum dobândite, că merită
întâietatea atât pentru ştiinţa cât şi pentru moralitatea sa, cu prilejul primei
vacanţe ce se va ivi în scaunul rabinal, acesta să i se încredinţeze lui
Mendel Stern.
9. Cu acest prilej, evreimea din oraşul Sighet plângându-se datorită păgubirii
sale prin arendarea funcţiei de şachter, Marco Stern, arendaşul acestei
funcţii, primind de la comunitatea din Sighet arenda plătită ca primă rată
în valoare de 5 florini renani, a cedat arenda aceasta evreimii din Sighet
şi, drept urmare, de acum înainte evreimea din Sighet va plăti această
arendă către domeniu.
Acestea sunt deci, onorat şi nobil Comitat, punctele înţelegerii
stabilite în cadrul evreimii din Comitat, iar ca dovadă a trăiniciei acestei
înţelegeri, juzii cercuali ai evreilor şi-au dat mâna în faţa noastră în numele
credincioşilor pe care îi reprezintă şi astfel conflictele şi certurile, care au
domnit înainte în rândul evreimii, au luat sfârşit, lăsând locul în mijlocul lor
priteniei şi înţelegerii. Raportând acestea onoratului nobil comitat, rămânem
cu profund respect”.
Se pare că tensiunile dintre rabinul Iehuda Bar Jozsef Hakohen
Heller şi, pe atunci moritzadig-ul, Menahem Mendel Stern nu s-au atenuat.
Reprezentanţii comunităţilor evreieşti din Maramureş au fost nevoiţi a se
întruni la 31 octombrie 1816 la Vadu Izei (Farkasrév) pentru a delimita
atribuţiile celor doi în privinţa oficierii slujbei, căsătoriilor, judecării
pricinilor, pronunţării divorţului, vizitării comunităţilor, împărţirii veniturilor,
examinării şi instituirii tăietorilor rituali (shohatim), probleme care se pare că
au generat conflictele ce au impus până la urmă şi implicarea autorităţilor.
„(...) Toţi cei amintiţi au venit la Vad şi, din milostiva poruncă a
onoratului nobil comitat şi a onoratului domn vicecomite al doilea Samuel
	

Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), Arhiva Comitatului Maramureş, Fond 45,
Pachet XVI, nr. 48, ff. 10r-11v.
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Moricz, după multă osteneală, au încheiat o înţelegere pentru liniştirea
conflictului între Juda Kahan, rabin al evreimii din nobilul comitat Maramureş,
şi moretzedekul Mendel Stern, înţelegere acceptată de noi şi de cele două
părţi, în următoarele puncte:
1. Loc de adunare şi rugăciune, ca şi în alte comitate, să fie atât casa rabinului
cât şi a moretzedekului, iar venitul să revină pentru templu. Vara, rabinul
şi moretzedekul să celebreze slujba în casa construită ca templu, şi anume
după cartea tipărită, după toate obiceiurile şi ceremoniile, începând de la
1 mai până la 1 noiembrie, conform calendarului lunar evreiesc. Avem
nădejdea că în interesul înţelegerii, şi locuitorii din Sighet vor accepta
acest lucru. Vara, şi numai dimineaţa, în fiecare sâmbătă, alternativ,
rabinul şi moretzedekul trebuie să fie prezenţi în templu.
2. În baia aflată în casa moretzedekului să se permită accesul tutror bărbaţilor
şi la fel cum e obiceiul în celelate comitate şi oraşe cu asemenea băi
private, doar femeile să fie excluse. Nu va fi îngăduită pregătirea de băi
calde, pentru a nu prejudicia baia de lângă templu.
3. În privinţa dreptului la judecată: în fiecare luni şi joi, săptămânal, dacă e
necesar, moretzedekul să meargă la rabin şi să judece împreună cu acesta,
iar în celelalte zile, să judece rabinul singur, fie să trimită cazurile la
moretzedek. Deci rabinul e obligat să judece la casa lui şi moretzedekul
nu are voie să dea o sentinţă sau să încheie nici o înţelegere fără aprobarea
rabinului. Pentru deosebirea între coşer şi tref sunt îndreptăţiţi să
hotărească atât rabinul cât şi moretzedekul, judecând cauza cel căruia i se
adresează împricinatul.
4. Pentru orice contracte privind locurile de templu, moringale, probleme
orfanale de la Sighet, venitul să se împartă între rabin şi moretzedek.
Dacă pricina este la ţară, cel care o rezolvă va lua tot venitul şi nu trebuie
să-l împartă cu nimeni.
5. În privinţa şacterilor, am stabilit noi, întreaga comisie, cu voinţă comună,
ca rabinul să aibă dreptul de a-i cita în faţa sa pentru examen, din toate
cercurile. Cel din Cercul de Sus să fie chemat ultimul, anume primul să
fie citat cel din Cercul de Jos, apoi din Cercul Sighet, Cosău şi la urmă
Cercul de Sus.
Noi, subscrişii delegaţi, am încheiat această înţelegere, din milostiva
poruncă a onoratului domn vicecomite, cu mare osteneală şi temeinică
judecată, şi ea a fost aprobată de rabin şi moretzedek, drept urmare rugăm
pe onoratul domn vicecomite al doilea să ne ajute pentru ca ea să rămână
în vigoare, pentru ca noi nu mai avem nici forţă, nici voinţă, nici bani de
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cheltuială şi osteneală, ca să ne îngrijim de respectarea înţelegerii acceptate
de rabin şi moretzedek”.
După moartea rabinului Iehuda Bar Jozsef Hakohen Heller,
rabinul Menahem Mendel Stern (rabin între 1819-1834), ajunge rabin şef
al Sighetului. Contestat iniţial, ajunge să fie respectat pentru interesul şi
tenacitatea cu care rezolvă problemele membrilor comunităţii din Sighet şi
a celor din localităţile din Maramureş care îi erau subordonate. Îngrijorat
de sărăcia, lipsa de maniere („derekh erez”) şi slabele cunoştinţe religioase,
rabinul Menahem Mendel Stern vizitează şi ajută evreii care locuiau în cele
mai îndepărtate colţuri ale Maramureşului, pornind o adevărată campanie
de educare în spiritul religiei mozaice. În localităţile unde nu erau evrei
suficienţi pentru un minian (zece evrei adulţi care se pot ruga împreună), îi
încuraja să se alăture evreilor din satele învecinate. În acest scop, a măsurat
distanţa dintre toate localităţile maramureşene pentru ca să-i informeze care
erau cele ce intrau în perimetrul permis mersului pe jos în ziua de Shabat.
Dacă cel mai apropiat minian era mai departe decât de distanţa permisă,
a instituit un „eruv” şi a instruit evreii în legile legate de acesta. Vorbind
despre activitatea lui în Maramureş, se spune că la sfârşitul vieţii ar fi afirmat:
„Maramureşul este grădina pe care eu am plantat-o”. 10
Pe lângă activitatea religioasă, rabinul Menahem Mendel Stern avea
de rezolvat dispute între soţi, vecini, comercianţi, între evreii comunităţii şi
cei veniţi din alte provincii, precum şi între membrii comunităţii şi rabini.
Unele reclamaţii au impus intervenţia autorităţilor pentru a determina
respectarea reglementărilor, înfrânarea tendinţelor abuzive ale unor rabini în
privinţa încasării taxelor de vizitaţie şi a exercitării drepturilor de judecată sau
pentru a obliga comunităţile la oficierea slujbei exclusiv în cadrul sinagogii.
Un asemenea exemplu este rezoluţia congregaţiei comitatului Maramureş
emisă la Sighet la 28 iunie 1830 prin care se interzice rabinilor judecarea şi
altor cauze cu excepţia celor referitoare la pricini religioase sau de divorţ,
contravenienţii urmând a fi arestaţi şi supuşi la pedepse corporale sau de
altă natură. Rezoluţia este motivată prin plângerile împotriva unor abuzuri
intervenite în cursul vizitaţiilor rabinice în comunităţi.
Ibidem, nr. 47, f. 110r-111r.
În actele oficiale apare fie ca Iuda Kan fie Iehuda Kahan, rabin între 1802-1819.
Eruv Haterot, act simbolic instituit de rabini, prin care se contopeau câteva terenuri şi care permiteau
transporturi de Shabat; hotar provizoriu de shabat.
10 Schön Dezső, Istenkeresők a kárpátok alatt, Fraternitas S.A., Cluj, 1935.
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„(...) Din aceste acte legate de plângerea de faţă apărând cu claritate
că rabinii, în cursul vizitării rând pe rând a localităţilor din cercuri, dau
sentinţe ilegale şi vătămătoare pentru evrei, săvârşesc stoarcerea de bani,
le păgubesc pe văduve şi pe orfanii lipsiţi de sprijin îi aduc la sapă de lemn,
pentru ca asemenea abuzuri să nu se mai întâmple la vizitaţiile rabinice,
se dispune domnului jude nobiliar suprem cercual de Sighet să oprească
rabinii de la judecata exercitată până acum ilegal, cu excepţia proceselor
privitoare la religie şi a celor de divorţ, iar ceilalţi domni juzi nobiliari să
interzică sub pedepse aspre evreilor din cercul lor recurgerea la rabini, în
afara celor două cazuri menţionate. Dacă după anunţarea acestei interdicţii
ei vor constata că rabinii se amestecă în administrarea şi rezolvarea altor
treburi decât cele religioase şi de divorţ, să-i trimită pe respectivii legaţi în
temniţa comitatului, pentru a fi pedepsiţi în funcţie de gravitatea faptei lor,
corporal sau în alt mod (...)”.11
După moartea rabinului Menahem Mendel Stern, evreii din Sighet lar fi dorit rabin şef pe ginerele acestuia, rabinul Jozsef Stern (1803-1858) dar,
rabinului Moshe Teitelbaum (1759-1841), care avea o mare influenţă printre
rabinii hasidici, scrie o scrisoare către roshokol prin care-şi recomandă pe
unicul fiul, rabinul Eleazar Nissan Teitelbaum, drept cel mai îndreptăţit
pentru funcţie.
„De cum am aflat că judeţul şi comunitatea e în căutarea unui
învăţător şi rabin, vă anunţ că singurul meu fiu, Reb Luzer Niszen (NA.
Eleazar Nissan) este alesul pentru această onoare. Cunoştinţele îi sunt atât
de profunde ca cele ale vechilor condexuri. E un om sfânt, blând şi profund
religios. Cu toate că un tată nu poate depune mărturie pentru fiul său, eu
totuşi vă dezvălui câteva dintre calităţile lui şi acopăr multe altele. Nu va
trebui să vă ruşinaţi de el nici pe această lume, nici pe cealaltă”.12
Recomandarea respectatului rabin, provoacă aprigi dispute între
locuitorii mai vechi ai oraşului - comunitatea hasidică ce ţinea de rabinatul
Wizsnic-Kosov - care-l sprijineau pe rabinul Jozsef Stern şi evreii nou
stabiliţi, adepţii dinastiei Teitelbaum. Se pare că disputele au mers până acolo
încât rabinul Jozsef Stern a fost reclamat autorităţilor că ar predica împotriva
politicii oficiale, fiind chiar arestat pentru o scurtă perioadă. Pentru a pune
capăt disputelor, roshkol-ul (aprox. prefect iudaic) decide ca în funcţia de
11 AN MM, Arhiva Comitatului Maramureş, Fondul 45, Pachet XVI, nr. 48, f. 84r.
12 Schön Dezső, op. cit.
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rabin şef să fie ales rabinul Eleazar Nissan Teitelbaum13 şi-l desemnează pe
rabinul Jozsef Stern preşedinte al Curţii Rabinice (Av Bet Din). Disputele
dintre cele două tabere au continuat încercându-se implicarea autorităţilor
locale. Imediat după înscăunarea rabinului Eleazar Nissan Teitelbaum,
partizanii rabinului Jozsef Stern au trimis prefectului o reclamaţie cerându-i
alungarea noului rabin-şef:
„Din interes personal, unii evrei l-au adus din Polonia pe fiul rabinul
de Ujhey şi i-au fixat un salar de 1.200 forinţi şi i-au închiriat o locuinţă
scumpă. La înscăunarea lui, l-au adus şi pe tatăl acestuia pe cheltuiala
comunităţii. Cu toate că fiul, nefiind vre-odată rabin-şef, nu e deloc potrivit
pentru funcţie, prin maşinaţiunile rabinului de Ujhely câţiva evrei au semnat
pentru el. Iar acum, pe motivul că unii au semnat pentru el - pe lângă taxa
de toleranţă de 2.627 forinţi - cu salarul lui vor să îngreuneze şi pe alţi evrei
săraci. Ori, când taxa de toleranţă era de doar 1.500 forinţi, rabinului-şef
nu se plătea mai mult de 300 forinţi. Este de temut ca într-un an sărac,
cheltuielile nemăsurate şi inutile ale rabinului să nu ducă la înfometarea
evreimii şi prin asta să fie scurtate şi veniturile regale şi, nu în ultimul rând,
ne temem ca religiozitatea simulată a rabinului să nu ducă la dezbinări
confesionale. Din acest motiv, rugăm să trimiteţi rabinul înapoi”.14
În fapt, rabinul-şef nu şi-a primit nciciodată salarul şi a fost nevoit să
trăiască din ceea ce-i ofereau adepţii din satele învecinate care au intervenit
şi ei de nenumărate ori pe lângă administraţie. Un exemplu în acest sens
este plângerea evreilor din Vadu Izei, adresată subprefectului în care caută
să găsească o cale de mijloc: „Evreii din Sighet nu se mărginesc la dihoniile
dintre ei ci îi împlică şi pe săteni. Ei supun rabinul, care nu e numai rabinulşef al sighetenilor ci al întregului judeţ, multor umilinţe. În timpul rugăciunii
îi taie ţiţitul de pe straie, este fluierat când urcă la amvon, îi sparg geamurile
casei şi-i refuză salarul. Noi, evreii de la sate rugăm cu smerenie ca
preacinstitul judeţ să hotărască în aşa fel încât judele evreilor să fie obligat
să-i plătească salarul rabinului, iar sighetenii care sunt împotriva acestuia
să fie scutiţi de sub greutatea plăţii”.15
Autorităţile locale nu au intervenit, considerând mai înţelept să lase
comunitatea evreiască să-şi rezolve problemele în interiorul ei cu toate că
13 A fost rabin între anii 1834-1840.
14 Schön Dezső, op. cit.
15 Ibidem.
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primeau reclamaţii din ambele tabere. Pe lîngă tensiunile din sânul comunităţii
- alimentate de opoziţia avutei familii Kahan, sprijinită de rabinatul WizsnicKosov - de numele rabinului Eleazar Nissan Teitelbaum se leagă mai multe
evenimente care până la urmă au dus la plecarea acestuia din Sighet16.
După moartea rabinului Eleazar Nissan Teitelbaum survenită în anul
1840, în funcţia de rabin şef a fost ales rabinul Jozsef Stern17 care a servit
comunitatea până la moartea sa, survenită în anul 1858. Rabinului Jozsef
Stern i-a urmat rabinul Iekutiel Iehuda Teitelbaum (1808-1883) ce a marcat
revenirea la Sighet a rabinilor Teitelbaum. Aparent, înscăunarea acestuia a
fost rodul unei întâmplări. La aflarea veştii morţii rabinului Jozsef Stern,
rabinul Zalman Laib18 soseşte la Breb ocolind Sighetul, pe motiv că „merge
la băi”, unde aşteaptă o ocazie pentru a-şi pretinde funcţia care era convins
că-i revenea ca descendent al izgonitului rabin Eleazar Nissan Teitelbaum.
Întâmplarea face ca la Sighet să moară rabinul Shmil Zanvel Kahan şi, cum
în oraş nu era nici un rabin oficiant, rabinul Iekutiel Iehuda Teitelbaum este
chemat de preşedintele comunităţii rabinul Jozsef Kahan19 să facă oficiile de
înmormântare, îndatorire de care s-a achitat cu atât succes încât comunitatea
i-a oferit funcţia de rabin şef. În fapt, la alegerea în funcţie, rabinul Teitelbaum
a fost sprijinit de rabinii sigheteni Moshe Arie Freund şi Neftule Halpert
şi, mai ales, de rabinul Jozsef Ioel Deutsch (?-1859) din Crăciuneşti,20 o
persoană cu influenţă la curtea rabinilor de Kosov şi Vijnitz, condusă la
vremea aceea de rabinul Mendele Hager21, rabin care şi-a desemnat fii rabini
în comunităţile din Berbeşti, Crăciuneşti, Teceu şi Poenile de Sub Munte.
Rabinul Iekutiel Iehuda Teitelbaum a fost o personalitate ieşită din
comun, un talmudist recunoscut: colecţia de response rabinice „Avne Tzedek”
stârnind un mare interes în epocă. Sub conducerea lui, comunitatea hasidică
16 Una dintre aceste evenimente priveşte neînţelegerile izbucnite în comunitatea din Crăciuneşti. Ca rabin
şef, rabinul Eleazar Nissan Teitelbaum a interzis consumarea cărnii tăiate de shohet-ul din Crăciuneşti,
rabinul Moshe (probabil rabinul Moshe Dovid Ashkenazi) numit shohet de către rabinatul din Kosov
(care în acea perioadă formau majoritatea rabinilor din Maramureş). La ştirea interdicţiei, rabinatul de
Kosov s-a simţit ofensat şi a pornit un adevărat război împotriva rabinului Eleazar Nissan Teitelbaum
care, fără a renunţa la funcţie, a plecat din Sighet, acceptând o slujbă la Drobshitz în Galiţia şi apoi la
Gorlitz.
17 A fost fiul rabinului Itzac Stern din Strâmtura, adept al rabinatului de Kosov, cunoscut pentru generosul
gest de a oferi gratuit în vremuri de răstrişte grâu maramureşenilor evrei şi neevrei.
18 Numele său oficial era Iekutiel Iehuda Teitelbaum.
19 A fost primul locuitor al ansamblului de clădiri ce azi mai poartă numele de „Curtea Kahan».
20 A fost cumnatul rabinului Iekutiel Iehuda Teitelbaum, amândoi fiind căsătoriţi cu fiicele rabinului
Moshe Dovid Ashkenazi, una dintre figurile proeminente şi influente ale hasidism-ului.
21 În ebraică ha-Ger: străinul; „Suntem în galut, deci Ha-ger (străin) să ne fie numele!”

https://biblioteca-digitala.ro

144

Revista Arhivei Maramureşene

din Sighet a ajuns să fie cunoscută şi să aibe influenţă în întreaga Ungarie,
evreii venind din toate colţurile imperiului să studieze la yeshiva şi Talmud
Tora condusă de acesta. Succesul şi prestanţa rabinului a atras atenţia proaspăt
înfiinţatului Durchführungs-Komission din Budapesta22 care, în baza legii
emancipării evreilor23, încerca să reprezinte toate comunităţile evreieşti din
imperiu şi care cu aderarea comunităţii sighetene şi girul rabinului Iekutiel
Iehuda Teitelbaum s-ar fi întărit considerabil.
Între 1868-1870, când în urma Congresului General de la Budapesta
comunitatea evreilor din Ungaria s-a împărţit în trei grupări – „ortodoxă”,
„neologă” şi „status quo ante” - rabinul Iekutiel Iehuda Teitelbaum s-a străduit
ca în spiritul păstrării tradiţiilor să menţină comunitatea sigheteană în ce-a
de-a treia categorie, neacceptând afilierea la Uniunea Ortodoxă reprezentată
de Biroul Ortodox Central. În anul 1870, preşedintele DurchführungsKomission, rabinul Itzak Reich vine în fruntea unei delegaţii la Sighet pentru
a-l convinge pe rabinul-şef ca să li se alăture dar, cum vederile liberale
ale conducerii budapestane nu erau pe placul rabinului ultra-ortodox şi
intransigent, delegaţia pleacă aşa cum a venit. Chiar dacă în epocă momentul
nu a constituit un eveniment - de fapt, la Sighet a trecut aproape neobservat el a marcat până la cel de-al doilea război mondial relaţia dintre comunităţile
ce făceau parte din Uniunea Ortodoxă şi cea sigheteană. Dar a şi asigurat
supremaţia dinastiei Teitelbaum care, pentru următorii 68 ani - până la
holocaust - au ocupat funcţia de rabin şef a Sighetului.
În funcţie, rabinul Iekutiel Iehuda Teitelbaum, este urmat de fiul
lui, rabinul Hanania Iom Tov Lipa Teitelbaum (1836-1905).24 Ca şi în
cazul celorlalţi membri ai dinastiei Teitelbaum, ocuparea funcţiei de rabin
şef al comunităţii sighetene - şi deci şi al Maramureşului - nu a fost lipsită
de tensiuni. Bănuind că înscăunarea fiului se va lovi de opoziţia familiei
Kahan care-l voia rabin şef pe rabinul Jidele Modern, rabinul Iekutiel Iehuda
Teitelbaum a asigurat din timp semnăturile a peste 1.500 de evrei în favoarea
fiului - pe atunci rabin la Teceu - lăsând în urma sa şi un testament dat citirii
de către gabbai-ul (administratorul) sinagogii, rabinul Moshe Arie Freund,
cu câteva ore înainte de înmormântarea bătrânului rabin. Testamentul se
referea la un set de reguli care conturau un nou statut pentru comunitate:
22 Ulterior va deveni Biroul Ortodox Central.
23 “Legea baronului Eötvos József” din 20 decembrie 1867.
24 Legenda spune că, pe moarte fiind, rabinul Iekutiel Iehuda Teitelbaum a chemat liderii comunităţii şi
le-a propus ca urmaş în funcţie pe fiul lui cu aceste cuvinte: „Numai cel care a plantat palmierii ştie
care e cel mai bun şi falnic copac pentru frumoasa grădină”.
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„Regulamentele care vă sunt prezentate au fost întocmite la sugestia
mea şi cu aprobarea mea personală. Ele au fost transcrise de omul meu
de încredere şi deci ele sunt adevărate şi bune. Cer tuturor celor care cu
teamă de Dumnezeu să le semneze şi să-şi dea sprijinul la punerea lor în
aplicare. Pentru că aceste reguli sunt bastioanele acelei cetăţi de neînvins
de care evreimea şi mai ales cea din oraşul nostru are nevoie. Din acest
motiv, fraţii mei, vă rog să nu faceţi opoziţie de grup, nu provocaţi zavistie
ci acceptaţi în unanimitate regulile întocmite la cererea mea expresă. Ca
dovadă, le-am semnat personal. Al vostru prieten fidel şi iubitor: Iekutiel
Iehuda Teitelbaum”.25
Bineînţeles, familia Kahan a reacţionat violent, mai ales că un comitet
alcătuit din unsprezece rabini conduşi de rabinul Kalman Kahan compusese
cu luni înainte un statut dar care nu fusese acceptat încă de Ministerul
Cultelor. Unul dintre articole se referea la condiţiile în care comunitatea
ar fi de acord să accepte autoritatea Uniunii Ortodoxe, autoritate respinsă
de rabinii Teitelbaum. Datorită personalităţii şi respectului pentru rabinul
Iekutiel Iehuda Teitelbaum, dar şi datorită superstiţiozităţii tipice evreilor
hasidici26, statutul testamentar a fost semnat de marea majoritate a evreilor
comunităţii. Rabinul Chanania Iom Tov Lipa Teitelbaum a fost declarat rabin
şef, iar înmormântarea tatălui a avut loc cu multă pompă, sicriul fiind dat
din mână-n mână până la cimitir în prezenţa întregii populaţii a oraşului evrei sau neevrei - convinsă că participă la un eveniment istoric, eveniment
de care au aflat abia peste câteva zile. În baza regulamentelor lăsate prin
testament, comunitatea evreilor din Sighet s-a declarat „comunitate
ortodoxă autonomă”, decizia şi statutul confirmat de semnăturile adunate
la înmormântare fiind acceptate de Ministerul Cultelor de la Budapesta.
Aflând de acest demers, familia Kahan scrie către administraţie şi publică
zeci de reclamaţii care declanşează un adevărat război între adepţii celor
două familii - rămas în istorie sub numele de „sihoter machlaike” - război
care a avut ecou printre evreii din întreaga Europă şi care a dus la împărţirea
comunităţii ortodoxe sighetene în două grupări: una numită „autonomă”,
cu un statut status quo ante, condusă de adepţii rabinilor Teitelbaum şi una
„independentă sefardă”, sub conducerea rabinilor Kahan. Denumirea de
„sefardă” s-a datorat faptului că nici legile statului şi nici cele evreieşti nu
permiteau existenţa a două comunităţi ortodoxe în aceeaşi localitate şi cu
toate că avea unele tendinţe liberale, gruparea comdusă de familia Kahan
25 Schön Dezső, op.cit.
26 Aacronimul numelui Chanania Iom Tov Lipa: „Chail” înseamnă în ebraică „războinic”
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era touşi în esenţă ortodoxă şi ca atare opusă curentului neolog. După o serie
de tergiversări, statutul şi denumirea sunt acceptate de Ministerul Cultelor şi
ca urmare, Sighetul cunoaşte două comunităţi la care istoria se va referi ca
„ortodoxă” şi „sefardă”.
În „sihoter machlaike”, gruparea Teitelbaum a fost sprijinită în primul
rând de rabinii Moshe Arie Freund, Naftule Halpert, Iankev Glück, Ancsel
Wieder, Avrum Kaufmann, Ancsel Perl, Mardche Smil Bacsh, Smil Gerner
şi Laizer Lax şi în general se compunea din evrei proveniţi din pătura săracă
a muncitorilor, meseriaşilor şi a micilor comercianţi. În schimb, Kahan-ii,
consideraţi un fel de „nobili de viţă veche” au avut de partea lor evreii avuţi.27
În primul rând era familia Kahan care număra peste 200 de membrii. Familie
extrem de bogată, ea deţinea 142 case şi două mii de hectare de pământ,
păduri, gatere, ateliere meşteşugăreşti, fabrica de sticlă, etc. Între membrii
ei întâlneai oameni de
ştiinţă, rabini, comercianţi
şi meşteşugari, trăind
printre evreii sigheteni
asemeni aristocraţiei evului
mediu. Familia, care avea
în componenţă peste 100 de
bărbaţi, era condusă de un
triumvirat: bătrânul rabin
Kalman Kahan şi rabinii
Iehuda Modern şi Chaim
Laib Kahana (autorul
„Divre geonim”), consiliaţi
27 Kahanii erau coheniţi, ce-şi clamau originea din familia unuia dintre generalii care au condus răscoala
din Iudeea, înfrântă de Titus. Conform lucrării „Tzemach David” al rabinului David din Spalatto şi
„Meor enaim” de Azaria de Rossi, între robii evrei duşi de Titus la Roma, erau şi familiile a patru
generali din tribul Iuda: ha-Tepuchim «tapuach: măr; devenit ulterior prin latinizare De Pomis», HaOdomim «cei roşii, deveniţi De Rossi», ha-Zekenim «bătrânii» şi ha-Anavim «cei modeşti, latinizaţi
Dei Nansi». Prin descendenţă, familia Kahan provine din ha-Tepuchim: prim-rabinul de Brisk, Iakob
Jozsef Kohn al cărui strănepot, în sec. XIX a fost rabin la Sighet sub numele de Iehuda <Iidele> Kahan,
autorul cunoscutei lucrări halachice „Kuntoros Hasefekos”. Fiica Nisel s-a căsătorit cu rabinul Shmil
Zanvel Kahan, comerciant de cherestea din Bácska având mulţi copii. Când „babe Nisel” a murit, a
lăsat în urma ei 223 nepoţi! Tenace, kahanii au preluat în mâinile lor comerţul cu lemn şi finanţele,
aflate încă la început. În a doua jumătate a sec. XIX, cam toate valorile mobile sau imobile ale evreilor
din Sighet erau în mâna Kahanilor: ei erau aristocraţii, proprietarii avuţi şi înţelepţii Sighetului. Ca
nobili, familia putea înşira: preoţi din Iudeea, robi la Roma, ministrul finanţelor al Papei Alexandru al
III-lea, rabin şef de Viena, etc.
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de Avrum Lajb Junger. La Budapesta, problemele familiei erau rezolvate
de Mor (Moricz) Sichermann, diplomaţia era condusă de Nachman Hersh
Kahan, iar finanţele de Nathan Samuel Kahan şi Sulem Kahan. Printre aliaţii
puternicei familii, îi amintim pe Nute Szmuk şi fiul acestuia Iuda Szmuk, Izidor
Keszner, Miksa Haas, János Mandel şi Adolf Löwinger care se împotriveau
hotărârilor rabinilor din hasidul Teitelbaum atât în ceea ce priveşte problemele
religioase cât şi pe cele economice. Adeseori se ajungea la bătăi şi reclamaţii
ce necesitau implicarea autorităţilor. Pentru a pune capăt scandalurilor şi de
a cerceta adevărul învinuirilor şi reclamaţiilor reciproce primite din aprtea
celor două comunităţi, în vara anului 1884, în „sihoter machlaike” intervine
chiar Biroul Ortodox Central de la Budapesta. Ca să îngreuneze cercetările,
şi probabil pentru că aveau ceva de ascuns, rabinii Moshe Arje Freund şi
Naftule Halpert hotăresc cu aprobarea rabinului Hananja Iom Tov Lipa
Teitelbaum să ardă documentele comunităţii, operaţiune efectuată de un mic
slujbaş, Itzik Herş din Slatina, şi astfel o mare parte din istoria evreilor din
Maramureş ajunge scrum.
Dacă la nivelul evreilor de rând, despărţirea în „comunitatea ortodoxă
autonomă” şi „comunitatea independentă sefardă” însemna în primul rând
apartenenţa - şi deci protecţia - hasidului Kahan sau a hasidului Teitelbaum,
pentru rabini existenţa a două comunităţi ortodoxe reprezenta şi o problemă
halachică. Pentru a clarifica situaţia, rabinul Jechezkele din Sinev propune
organizarea unei “Din-Torah” (comisie teologică), propunere acceptată de
ambele părţi. După patru luni de discuţii, „chumes” (preşedintele comisiei) a
fost ales fratele iniţiatorului, rabinul Burechl de Rudnik care în martie 1887
a prezidat la Sighet prima şedinţă la care comunităţile trebuiau să decidă care
dintre cele două comunităţi să fie acuzatorul şi care acuzatul. Până la urmă,
ortodocşii acceptă ingratul rol de acuzator. După o săptămână de discuţii în
care nu s-a ajuns la nici un rezultat şi pentru că se apropia Purim-ul, rabinii
au părăsit şedinţa şi au plecat pe la casele lor. Până la urmă, rabinul Burechl
Rudniker şi-a prezentat decizia în scris: comunitatea auto-denumită „sefardă”
nu avea dreptul de a părăsi comunitatea ortodoxă. Decizia a nemulţumit
comunitatea sefardă: rabinul Hurwitz a întocmit o decizie halahică de 100
pagini (publicată ulterior sub titlul „Ohev mishpat”) şi cu ea ca argument,
sefarzii au pornit în campanie prin comunităţile întregii Europe, încercând să
convingă rabinii să o semneze. Foarte mulţi rabini au simpatizat cu sefarzii
punând în pericol autoritatea Biroului Otrodox Central: astfel „sihoter
machlaike” a devenit un adevărat „milchmesz mitzvu” (război sfânt). Până
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la urmă, rabinul Hananja Iom Tov Lipa Teitelbaum l-a convins pe rabinul
Jechezkele Sinover să publice o responsă prin care declara ne-kasher carnea
tăiată de shohatim fără aprobarea rabinului Teitelbaum. Responsa a fost
urmată de una similară semnată de rabinul de Belz. Cele două scrisori au
fost tipărite şi împrăştiate prin Sighet şi localităţile Maramureşului. La ştirea
necurăţeniei cărnii, rabinii Kalman Kahan şi Jidele Modern şi-au aruncat
oalele, gest care, după oarecare opoziţie din partea comunităţii (care şi-a
publicat nemulţumirea în colecţia de response „Ajahev shlajm” („Iubitor de
pace”) a pus capăt războiului Kahan-Teitelbaum. Ulterior, rabinul Burechl
din Vijnitz desemnează shochet al comunităţii sefarde pe rabinul Jisrael din
Bârsana.
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Sihoter Machlaike
The Great Chassidic Schism from Sighet
(Summary)
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Kahan

After 1870, when the Hungarian Jewish communities split into
„orthodox”, „neolog” and „status quo ante”, the chief rabbi of Sighet, Iekutiel
Iehuda Teitelbaum, a well-known Talmudist and a strong personality, tried
to keep the ultra-orthodox line and refused to affiliate to the Orthodox Union
represented by The Central Orthodox Bureau. His strong line was followed
by his son, Hanania Iom Tov Lipa Teitelbaum who – due to the will of his
father succeeded him as leader of the community – declared the community
„autonomous orthodox”. The Kahan rabbis from Sighet, who tried to take
the leadership, reacted violently and decided to organize another community,
apart from that led by Teitelbaum. The feud between the two communities is
known as “Sihoter machlaike” (the Sighet War) and had as a result the split
of the Jews into two distinct orthodox communities: an autonomous one with
a “status quo ante” led by the Teitelbaum dynasty, and one led by the Kahans
called “Sephardic” after the small differences introduced into the rite. After
a while, both communities were accepted by the Hungarian Ministry of the
Cult.
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Din activitatea reuniunilor mariane din comuna
Fărcaşa în perioada 1915-1948
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La fel ca în majoritatea parohiilor

greco-catolice şi în parohiile din comuna
Fărcaşa în perioada 1915-1948 putem
constata existenţa unor reuniuni mariane.
Acestea şi-au continuat activitatea
indiferent de dieceza în subordinea căreia
s-au aflat, fie Dieceza greco-catolică de
Oradea, fie Dieceza greco-catolică de
Maramureş din 1931.
Interesul faţă de reuniunile
locale din Fărcaşa are la bază un motiv
subiectiv şi anume dorinţa de a restitui o
pagină de istorie locală uitată, dar şi un
interes ştiinţific datorat unor preocupări
în acest domeniu ce fac obiectul unei teze de doctorat. Activitatea reuniunilor
mariane poate fi reconstituită prin apelul la sursele arhivistice, dar şi prin
intermediul informaţiilor sporadice ce pot fi identificate în presa vremii. De
un real ajutor au fost rapoartele ce trebuiau înaintate anual despre activitatea
reuniunii, din păcate numărul lor este redus, fapt ce poate fi pus pe seama
pierderii sau ignorării ordinelor episcopale care cereau înaintarea lor până la
o dată anume.
Cele mai vechi relatări existente menţionează activitatea Reuniunii
Mariane din Tămaia despre care aflăm că a fost înfiinţată în 1915 de preotul
Alexandru Fărcaş. Reuniunea funcţiona fără statute, principalele preocupări
ale membrilor erau înfrumuseţarea bisericii şi activităţile de pietate, cum
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ar fi mărturisirea şi cuminecarea de 2-3 ori anual, participarea lunară la
Paraclis. Tot în Tămaia funcţiona din 1913 Reuniunea Cristos în mijlocul
nostru, iar din 1931 AGRU. Deoarece Reuniunea Cristos în mijlocul nostru,
Asociaţia Generală Românilor Uniţi (AGRU), Societatea Inima lui Iisus
nu fac obiectul studiului nostru, ne vom limita doar să le amintim pentru a
sublinia interesul credincioşilor greco-catolici pentru activităţile spirituale
şi caritative. Legat de aceste asociaţii religioase trebuie să menţionăm că
informaţiile pe care le deţinem din sursele amintite anterior sunt foarte
puţine, în majoritatea cazurilor fiind doar menţionate şi amintindu-se uneori
şi numărul membrilor sau unele activităţi pe care le desfăşurau. Acţiunile
acestor asociaţii erau strâns corelate, după cum vom exemplifica în rândurile
ce urmează, urmărindu-se şi pe această cale să se atingă o sferă cât mai largă
de nevoi şi obiective de natură spiritual-umanitară. Revenind la subiectul
studiului nostru, reuniunile mariane, aflăm că patronul reuniunii din Tămaia
era Adormirea Maicii Domnului. În 1926 se pare că reuniunea a obţinut
aprobarea statutelor de către Ordinariatul din Oradea. Faptul poate fi atestat
şi de intensificarea acţiunilor de pietate în rândul marianiştilor, care se
mărturiseau şi cuminecau lunar, iar în fiecare primă duminică din lună după
Vecernie luau parte la Paraclis. Numărul membrilor se ridica în 1932 la 87
(77 femei, 10 bărbaţi). Deşi avem cunoştinţă de existenţa reuniunii încă din
anul 1915, aprobarea statutelor în 1926 s-a datorat elaborării unor statute
tip pentru reuniunile mariane din Dieceza greco-catolică de Oradea pe baza
cărora urmau să funcţioneze toate reuniunile existente la acea dată. Tot din
această perioadă avem cunoştinţă că reuniunea purta numele de Reuniunea
Mariană împreunată cu Rozar din Tămaia, fapt datorat introducerii
probabil a rozarului în rândul actelor devoţionale de cinstire a Fecioarei
Maria. Reuniunea Mariană din Tămaia s-a dovedit a fi deosebit de activă pe
tărâmul acţiunilor filantropice, iar împreună cu AGRU organiza ample serbări
cu caracter religios-cultural. Remarcăm în acest sens şedinţele festive din 8
iunie 1936, din 15 august 1936 sau 24 ianuarie 1937 etc. Trebuie amintit că
reuniunea nu a trecut cu vederea acţiunile ce vizau comemorarea eroilor din
	
	
	

Arhivele Naţionale Bihor (în continuare AN BH), Fond Episcopia greco-catolică de Oradea, Dosar
267/1922-1928, f. 135.
Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), Fond Protopopiatul greco-catolic Baia Mare,
Dosar 611/1932, f. 27.
Cei interesaţi pot consulta Statutele Reuniunilor Mariane din Dieceza greco-catolică de Oradea,
conţinute de decretul XIX Despre reuniunile de pietate, ce au fost publicate în Actele şi decretele
Sinodului Diecezei Române Unite de Oradea-Mare ţinut în zilele de 4-5 mai 1926, Oradea, 1926, pp.
59-68.
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8 iunie 1937, sau sprijinul familiilor cu mulţi copii de Ziua Copilului în 21
noiembrie 1936, respectiv 21 mai 1937. Acţiunile de Ziua Eroilor sau Ziua
Copilului erau organizate în strânsă colaborare cu membrii AGRU. Trebuie
să mai precizăm că numărul membrilor AGRU în 1931 era de 164, iar în 1937
ajungea la 170. Reuniunea a colaborat şi la organizarea Misiunilor Sfinte
din 26-29 august 1933, sub conducerea egumenului de la Mănăstirea Bixad,
Atanasie Maxim. Preotul local Alexandru Fărcaş, pentru a face faţă afluxului
de oameni a invitat şi pe preoţii Liviu Sălăgean din Ardusat, George Goja din
Fărcaşa, Petru Hertegh din Sârbi, care au oficiat liturghii, utrenie, vecernie
şi paraclis şi au ascultat mărturisirile credincioşilor. Prilejul a fost folosit
şi de reuniunea mariană locală pentru a-şi sfinţi steagul din mătase albă în
valoare de 4000 de lei. Corul plugarilor din Tămaia condus de învăţătorul
Pustai a ţinut să sporească fastul serbărilor prin asigurarea fondului sonor.
Marianistele şi membrii Agru-lui s-au mărturisit şi cuminecat in corpore, cu
toate că o mai făcuse şi de Sf. Maria - Mare la Mănăstirea Bixadului. Cei
prezenţi au făcut donaţii pentru Mănăstirea Bixad în valoare de 1000 lei, iar
marianistele au adunat 100 ştergare de pânză într-un cufăr de nuiele pentru
aceeaşi mănăstire. În anii următori activitatea religioasă s-a intensificat,
membrii participau regulat la Liturghie, în toate duminicile şi sărbătorile, în
Postul Mare şi în luna mai cântau Rozarul, se mărturiseau şi cuminecau în
prima vineri din lună şi răspândeau cărţi şi calendare aduse de la Mănăstirea
Bixad. An după an festivalurile organizate erau tot mai ample, fiind însoţite
de conferinţe pe diferite teme. Începând cu 1940 după izbucnirea celui de
al doilea Război Mondial constatăm că reuniunea mariană s-a contopit cu
AGRU, deoarece majoritatea membrilor din AGRU erau bărbaţi aceştia erau
mobilizaţi pe front, acasă mai rămânând doar bătrânii şi copiii. În consecinţă
pentru o mai bună eficientizare a acţiunilor celor două societăţi s-a recurs la
această metodă, cunoscută fiind colaborarea anterioară şi idealurile comune.
Şi în cazul Reuniunii Mariane din Sârbi şi a celei din filia Buzeşti
constatăm anumite similitudini, datorate activităţii preotului care le conducea.
Reuniunea Mariană şi Rozarului din Sârbi a fost întemeiată în 15 august
1928, iar Reuniunea Mariană şi Rozarului din filia Buzeşti în 14 septembrie
1934, în primul caz patronul principal era Adormirea Maicii Domnului,
respectiv în cel de al doilea caz Naşterea Maicii Domnului. Reuniunea din
	
	
	
	

AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Baia Mare, Dosar 611/1932, f. 36.
Misiuni la Tămaia, în Unirea poporului, Blaj, an XV, nr. 37, 24 septembrie 1933, p. 6.
AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Baia Mare, Dosar 685/1939, f. 49.
Ibidem, f. 22.
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Sârbi funcţiona pe baza statutelor aprobate de Episcopia greco-catolică de
Oradea. Membrii activau în secţiile femeilor, bărbaţilor, Rozarului, caritativă
şi nu în ultimul rând în secţia de înfrumuseţare a bisericii. La primirea solemnă
în reuniune membrii au primit medalii şi diplome. Datele de care dispunem
ne furnizează şi numărul de membrii pentru anul 1932, şi anume în Sârbi
62 membri (58 femei, 4 bărbaţi), respectiv în Buzeşti 31 membri (28 femei,
3 bărbaţi). Influenţa acestor asociaţii a determinat preotul din localitatea
Sârbi Romulus V. Coteţiu, să adreseze invitaţii tuturor credincioşilor pentru a
participa la misiunile populare din 22-26 aprilie 1937 conduse de preotul Titus
Berinde. Manifestările religioase au fost pe larg relatate în presă, probabil de
un participant care a remarcat „nu numai mulţimea adunată în număr ce trece
toate aşteptările, ci mai mult simţămintele întipărite pe feţele brăzdate de
grijă”, concretizate în 1792 de cuminecări, subliniind că în localitate erau doar
450 persoane ce erau în măsură de a se mărturisi şi cumineca. Tot cu această
ocazie un număr de 35 de bărbaţi fruntaşi au încheiat un legământ potrivit
căruia toată viaţa lor se vor cumineca lunar. Participarea atât de numeroasă
s-a datorat credincioşilor din parohiile vecine care erau însoţiţi de preoţii lor,
anume Alexandru Mihalca din Tămaia, Vasile Bota din Fărcaşa, L. Sălăgeanu
din Ardusat. Autorul relatării a rămas impresionat nu doar de ţinuta îngrijită
a membrelor diferitelor asociaţii de pietate, ci şi de contribuţia lor efectivă la
crearea unui astfel de spirit religios. Şi în Sârbi şi Buzeşti reuniunile mariane
au funcţionat împreună cu AGRU. Răspunzând ordinelor Uniunii Mariane
a Femeilor Române Unite din Eparhia de Maramureş reuniunile mariane sau implicat în susţinerea efortului de război prin colecte de alimente pentru
soldaţi şi alte ajutoare pentru familiile sărace din parohii.10 Şi în perioada
războiului reuniunile au continuat să organizeze şedinţe festive însoţite de
conferinţe ale preotului paroh, locul de desfăşurare se mutase de la şcoală
la biserică.11 Deşi numărul festivalurilor şi conferinţelor se reduce din cauza
războiului, numărul de participanţi a rămas relativ constant.
Reuniunea Mariană „Adormirea Prea Curatei Fecioare Maria”
din Fărcaşa funcţiona din 28 iunie 1931, iar statutele îi erau aprobate
cu nr. 1974/ 10 iulie 1931. După cum lesne se poate constata din numele
reuniunii patronul principal era Adormirea Maicii Domnului, pe când
patronul secundar era Sf. Tereza cu Pruncul Iisus, fapt datorat îndrăznim să
	
	
10
11

AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Baia Mare, Dosar 611/1932, ff. 25-26.
Misiunile din Sârbi, în Dumineca, Sighet, an XIV, nr. 18, 2 mai 1937, p. 5.
AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Baia Mare, Dosar 699/1940, f. 15.
Idem, Dosar 702/1940, f. 10.
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credem comunităţii de catolici maghiari ce trăia în localitate. Toţi membrii
fuseseră primiţi solemn în cadrul unei ceremonii la care asistase preotul din
Gârdani, Liviu Pop. În 1932 aflăm că activau 89 marianişti ( 83 femei, 6
bărbaţi ).12 În Fărcaşa marianiştii activau şi în AGRU, cu toate că nu achitau
două taxe.13 Cu toate că nici una din reuniunile mariane enunţate anterior nu
era afiliată la Reuniunea Prima Primaria din Roma, din statutele reuniunii
din Fărcaşa aflăm că marianiştii erau perfect conştienţi asupra privilegiilor
şi indulgenţelor plenare şi parţiale acordate de pontifii romani celor care
aveau o evlavie aparte faţă de Fecioara Maria.14 Credem că introducerea în
statute a articolelor referitoare la privilegiile şi indulgenţele plenare acordate
marianiştilor s-a datorat deciziei episcopiei ca toate reuniunile mariane să
se afilieze la Reuniunea Prima Primaria din Roma. În vederea acestui lucru
episcopia trebuia să adreseze reuniunii mame din Roma o cerere formală
redactată în limba italiană, în cazul reuniunii din Fărcaşa se pare că acest lucru
s-a tot amânat din motive necunoscute până în acest moment. Activitatea
religioasă a membrilor reuniunilor religioase era completată pe plan cultural
de activitatea organizată de profesori în colaborare cu elevii cu ocazia
sfârşitului anului şcolar sau la vreo mare sărbătoare religioasă. Directorul
şcolii din Fărcaşa D. Ştefănescu alături de profesorii Coriolan Angheuş, I.
Părălissianu şi Elena Bota, pregăteau serbări populare în care elevii ofereau
ca reprezentaţii diverse piese de teatru, dialoguri, poezii şi cântece. În unele
cazuri serbarea mai era completată şi de o conferinţă pe teme agricole, cum a
fost cea despre îngrijirea şi foloasele de pe urma cultivării pomilor.15
Reuniunea mariană din Fărcaşa a cunoscut în 1939 o reorganizare,
primind numele de Reuniunea Mariană „Naşterea Prea Curatei Fecioare
Maria” din comuna Fărcaşa,16 iar ca patron secundar preia pe Sf. Nicolae.
Statutele aprobate cu nr. 3624/3 august 1939 precizau şi secţiile în care
trebuiau să activeze membrii şi anume: secţia de înfrumuseţare a bisericii,
secţia euharistică, secţia caritativă, secţia de propagandă sau apostolat,
secţia de colportaj. Din procesul verbal al şedinţei de reconstituire din 18
iunie 1939 putem să identificăm membrii primului comitet. În comitet
figurau preotul Felician Marica în calitate de preşedinte, Onţ Maria lui
Vasile dirigintă, văduva Gafia Cirţ, Mereuţi Terezia asistenţi, Ana Donca
12
13
14
15

AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Baia Mare, Dosar 611/1932, f. 30.
Ibidem, f. 42.
AN MM, Fond Oficiul parohial greco-catolic Baia Mare, Dosar 22/1931, ff. 2-5.
A. Sibianu, Cercul cultural din Fărcaşa judeţul Satu-Mare, în ,,Decalog’’, Bucureşti, an II, nr. 57, 11
decembrie 1937, p. 4.
16 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Baia Mare, Dosar 685/1939, ff. 3-5.

https://biblioteca-digitala.ro

Revista Arhivei Maramureşene

155

secretară, cantorul Ardelean Petru casier, Boloş Maria, Vanciu Maria, Ana
Bran, Terezia Fazecaş consultatori, văduva Avram Gafia, Chiş Marişca
consultatori morali, Clariţa Boloş, Maria Dvaid consultatori administrativi,
Marişca Ardelean bibliotecară. Mai aflăm că reuniunea dispunea de un fond
total de 2021 lei, din care 1521 lei erau taxe de membru, iar 500 lei erau
destinaţi achiziţionării unui steag.17 În anul 1940 la iniţiativa parohului
Felician Marica credincioşii s-au strâns la Misiunile Sfinte din 3-7 aprilie,
sub conducerea preotului Vasile Ţiplea din Săpânţa. Au mai fost prezenţi
preoţii: Alexandru Mihalca din Tămaia, Romul Coteţiu din Sârbi, Emanoil
Chira din Gârdani, Liviu Sălăgeanu din Ardusat, Graţian Paul din Bozânta
Mică, diaconul Vasile Varga şi Corul mixt al Bisericii din Ardusat condus de
Vasile Buzilă. Punctul de atracţie a constituit conferinţele ţinute de preoţii
prezenţi, care au trebuit să asculte peste 1750 de mărturisiri. Participanţii
au putut să-şi achiziţioneze cărţi cu conţinut religios-moral de la Editura
Tipografiei Bixad şi Calendarele Bunului Creştin de la Blaj, vânzările s-au
ridicat la 1400 lei. Nu trebuie trecute cu vederea nici numeroasele înscrieri
în reuniunea mariană.18
În perioada celui de al doilea Război Mondial reuniunile mariane
şi-au continuat activitatea în plan spiritual şi caritabil pentru a limita daunele
produse. În ciuda eforturilor susţinute, războiul a influenţat negativ viaţa
marianiştilor. În anul 1944 dintr-o adresă a protopopului greco-catolic de
Baia Mare aflăm că printre reuniunile mariane care nu au trimis raportul
anual de activitate potrivit ordinului nr. 118/ 25 aprilie 1944, deşi fusese
solicitat în mod repetat, se numărau şi cele din Fărcaşa, Sârbi, filia Buzeşti.19
Presupunem că netrimiterea rapoartelor se datora neglijenţei, şi nu încetării
activităţii reuniunilor mariane.
Analiza rapoartelor păstrate despre reuniunile mariane din comuna
17 Ibidem, f. 7; Menţionăm şi membrii fiecărei secţii:
● Secţia de înfrumuseţare a bisericii: vd. Gafia Cirţ, vd. Gafia Avram, Maria Bancoş, Onţ Ana, Ana
Câmpean, Gafia Vacon, Maria Nistor, Lisca Fazecaş, Maria Pop, Dunca Maria;
● Secţia euharistică: Marişca Fazecaş, Ana Pop, Gafia Mereuţ, Ana Mereuţ, Ana Crainic, Maria
Magyar, Raveca Bran, Gafia Onţ, Ileana Pop, Raveca Samoca;
● Secţia caritativă: Ana Boloş, Maria Vacon, Gafia Şandor, Gafia Nicoară, Ana Pop, Reghina Stejeran,
Ana Bran, Gafia Bran, Raveca Pop, Marghita Pop;
● Secţia de propagandă sau apostolat: vd. Gafia Cirţ, Maria Onţ, Raveca Boloş, Ruja Maxim, Marişca
Mereuţ, Raveca Nicoară, Maria Onţ a lui Loghin, Maria Onţ, Mitru Dunca, Pintea Pop;
● Secţia de colportaj: Gh. Mereuţ, Mitru Ghiman, Dumitru Maxim, Pintea Bran, Pintea Pop, Ana
Boloş, Maria Maxim, Maria Chiş, Ana Buşecan, Maria Boloş.
18 Bucurii sfinte în Eparhia Maramureşului, în Unirea poporului, Blaj, an XXII, nr. 16 la Paşti 1940, p. 4.
19 AN MM, Fond Protopopiatul greco-catolic Baia Mare, Dosar 748/1944, f. 27.
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Fărcaşa şi a puţinelor informaţii din presă găsite ne permite să identificăm
câteva particularităţi. Aceste reuniuni oferă o importantă sursă de studiu în
special datorită faptului că pot fi considerate din anumite puncte de vedere şi
societăţi ale rozarului. Din păcate despre societăţile dedicate rozarului avem
şi mai puţine informaţii, în majoritatea cazurilor fiind doar enunţate fără a
se preciza care era activitatea lor. Din acest motiv ne-am rezumat a numi
aceste asociaţii doar reuniuni mariane, care ce e drept practicau mai intens
decât altele devoţiunea rozarului. Împărţirea activităţii pe secţii ne sugerează
multitudinea de preocupări şi interese ce intrau în sfera acestor asociaţii.
Cu toate că nu dispunem de rapoarte de activitate ale acestor secţii credem
că ele şi-au îndeplinit misiunea pentru care au fost create din moment ce
figurau şi în rapoartele şi statutele aprobate de episcopie. Cu toate că numărul
rapoartelor de activitate păstrate este mic, detalierea numărului de membrii
în funcţie de sex ne permite să vedem care era proporţia celor două genuri
în practicarea devoţiunilor mariane. Precizarea numărului de bărbaţi şi femei
care figurau ca membri ai reuniunilor mariane am putut să o mai găsim doar
în cazul a extrem de puţine reuniuni mariane, majoritatea făcând parte din
Episcopia greco-catolică de Maramureş. Înfiinţarea Asociaţiei Generale a
Românilor Uniţi ( AGRU ) în 1929 a determinat funcţionarea împreună a
celor două asociaţii religioase. Motivele care au stat la baza funcţionării în
comun ar putea fi multiple, de natură practică sau doar financiară. Pentru a
oferi o imagine generală asupra naturii şi scopului acestor asociaţii anexăm
singurele statute identificate.
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Anexă
Statutele Reuniune Mariane
din parohia greco-catolică Fărcaşa20
1. Se înfiinţează în parohia Fărcaşa Reuniunea Mariană cu titlul
Adormirea Maicii Domnului, deci sărbătoarea titulară este Adormirea
Maicii Domnului. Patronul al doilea al reuniunii este Sf. Tereza cu Pruncul
Iisus.
2. Doritorii de a intra într-o reuniune mariană au să anunţe această intenţie a
lor dirigintelui, care o comunică preşedintelui. Preşedintele va anunţa la
proxima întrunire săptămânală că este primit.
3. Toţi membrii primiţi în felul acesta de preşedinte sunt numai candidaţi de
membrii ordinari activi, sunt însă supuşi aceloraşi obligamente ca şi cei
activi.
4. Cadidatura va dura cel puţin 6 luni, cel mult un an. Acesta va fi un timp
de probă, pentru a vedea dacă candidaţii sunt verednici de a fi primiţi în
sânul Reuniunii Mariane ca membrii ordinari activi. Care nici după un
interval de un an nu va fi dat semne vădite de vrednicie, va fi demis din
candidatură, fără restituirea taxelor.
5. Membrii, care în decursul candidaturii s-au arătat vrednici de a fi
primiţi în sânul Reuniunii Mariane, cu voia şi decisul preşedintelui şi
al comitetului, vor fi promovaţi în mod solemn membrii ordinari activi.
Această promovare cu recepţie să se facă la serbarea titulară a reuniunii
sau cu altă ocazie cu solemnitatea cuvenită, când membrii promovaţi
vor face votul către Preacurata. Membrii noi li se vor împărţi totodată şi
insignele reuniuni şi diplomă de membru.
6. Insignele reuniuni ( medalii cu fondă albastră ) sunt a se purta la toate
sărbătorile Preacuratei.
7. Când membrii se vor face nevrednici de a se mai numi fii ( sau ficele )
Mariei, prin purtarea scandaloasă în sau afară de reuniune, vor fi excluşi
din sânul reuniunii.
8. Reuniunea Mariană o conduce preşedintele preot, aprobat de Ordinariat
cu ajutorul Comitetului compus din: 1 diriginte, 2 asistenţi, 1 secretar, un
20 AN MM, Fond Oficiul parochial greco-catolic Baia Mare, Dosar 22/1931, ff. 2-6.

https://biblioteca-digitala.ro

158

Revista Arhivei Maramureşene

casier, 6 controlori, 2 controlori morali, 2 controlori administrativi. Aceştea
enumeraţi au în Comitet vot decisiv. Acest Comitet se schimbă în fiecare an.
9. Alegerea dirigintelui se face aşa: În o şedinţă prealabilă a Comitetului
care va duce, se face candidare de trei. Acest ternar se supune plenului
reuniunii spre votare secretă. Cel ce au obţinut majoritate de voturi
absolută este diriginte, cel ce a obţinut al doilea mai multe voturi este
primul asistent, al doilea este al treilea asistent. Cu votare se mai alege
secretarul şi casierul.
10. Pentru celelalte oficii se candidează câte o persoană aprobată de plen.
11. Preşedintele este supremul for de inspecţie şi apel în reuniune.
12. Dirigintele conduce reuniunea imediat după directivele preşedintelui: va
instrui pe candidaţi în statutele şi obiceiurile reuniunii, va adresa în tot anul
un raport general despre activitatea reuniunii, care se va citi la adunarea
generală, şi se va înainta P. V. Ordinariat; va prezida şedinţele Comitetului
în absenţa şi din delegaţia preşedintelui, va ocupa loc de frunte între
funcţionarii reuniunii, va conduce catalogul exact al membrilor. Asistenţii
ajută dirigintele cu sfatul şi fapta în tot ce are nevoie, dar totdeauna cu
bunăvoinţă. În absenţa dirigintelui îl substitue întâiul asistent, în absenţa
acestuia al doilea. Ocupă loc imediat la dreapta şi la stânga dirigintelui.
13. Secretarul va conduce toate agendele scripturistice ale reuniunii, va
conduce şi 1 catalog exact al tuturor membrilor.
14. Casierul îngrijeşte averea reuniunii, încasează taxele regulat şi conduce
despre ele socoţi vădite şi precise. De averea reuniunii răspunde
materialiceşte.
15. Controlorii morali vor supraveghea şi conduce jurnalul regulat despre
purtarea şi conduita membrilor în şi afara reuniunii.
16. Controlorii administrativi vor controla casa în fiecare lună şi vor raporta
Comitetului despre starea ei.
17. Fiecare reuniune va avea şi un vizitator al membrilor bolnavi.
18. Exerciţii comune de pietate ale congregaţioniştilor vor fi:
a) Întrunirile săptămânale( la care sunt obligaţi să ia parte toţi
membrii fără excepţie ) în biserica reuniunii sau în alt loc potrivit, cu
programul obişnuit, adică: o cântare, o alocaţie practică a preşedintelui,
lectură sau rozar, sau părţi din Paraclis sau Acatist, rugăciuni pentru
diferite scopuri, cântec marian.
b) Paraclis solemn în fiecare primă duminică a lunii şi Acatist la
sărbătorile Preacuratei.
c) Mărturisiri şi cuminecări obligătoare în toate sărbătorile Preacuratei.
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19. Exerciţii particulare, la sculare şi culcare în fiecare zi salutul marian: Cu
blândul Iisus să ne binecuvânteze Fecioara de sus. pe zi; care nu obligă
însă sub nici un păcat.
20. Fiecare membru la recepţia solemnă e dator să se consacre cu dedicaţie
Preacuratei; care se va reînnoi în fiecare an la sărbătoarea titulară cu
solemnitatea cuvenită.
21. Toţi membrii sunt datori a concurge după puteri la realizarea idealurilor
mariane, a lua parte regulat la exerciţiile de pietate prescrise, la şedinţele
extrabisericeşti a diferitelor secţiuni. Funcţionarii sunt datori premeargă
cu exemplu bun întru toate şi să-şi îndeplinească funcţiunea cu zel şi
conştiinciozitate.
22. Fiecare membru este dator a fi întâi un bun creştin, căci nimeni nu
poate fi un bun congregaţionist, dacă nu este mai întâi un bun şi zelos
creştin
23. În special bărbaţii sunt obligaţi a înconjura societăţile în care se combate
ori bârfeşte credinţa creştină- sunt datori a se abţine de la citirea cărţilor
îmorale şi antireligioase. Femeile sunt obligate a înconjura moda imorală
modernă şi a se îmbrăca onest, după principiile bunului gust creştin. Să
nu citescă cărţi rele şi imorale.
24. Fiecare membru este obligat a plăti la intrare în reuniune taxă lunar 5 lei,
care sumă se poate plăti şi odată pe întreg anul. Donaţiile se primec şi
cele peste 500 lei( cinzeci lei ) se trec în procesul verbal şi cartea de aur
a reuniunii
25. În fine, fiecare membru datorează deosebit respect tuturor feţelor
bisericeşti pe care să salute: Laude-se Iisus Christos. Datoreză deosebit
respect, supunere şi dragoste preşedintelui societăţii, respect şi ascultare
funcţionarilor şi mai presus de toate respect şi iubire statutelor reuniunii,
a căror călcare deşi nu e păcat greu, dar este totuşi lucru puţin cuviincios
şi denotă inconsecvenţă.
26. Congregaţiunile, cum am mai spus, au fost totdeauna chestie predilectă
Pontificilor romani, de aceia le-au acoperit cu multe indulgenţe; adică
iertări de pedepse vremelnice, care ar trebui să le sufere pentru păcatele
făcute, aici pe pământ, sau în purgator. Aceste iertări de pedeapsă
sunt plenare, adică ni se iartă prin delegarea Bisericii toate pedepsele
vremelnice ce ar trebui să le suferi pentru păcate; sau parţiale, adică ni se
iartă numai o parte( d.p. 7 ani, va să zică ni se iartă atâta pedeapsa pentru
păcate, cât se iartă după pocăinţă publică de 7 ani mai de mult, când în
Biserică era încă pocăinţă publică pentru păcate ).
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Indulgenţe plenare pot câştiga congregaţioniştii:
În ziua primirii solemne.
În ceasul morţii, ducă mor în iubirea lui Hristos.
În ziua de Crăciun.
În ziua Înălţării Domnului la cer.
La sărbătoare Imaculata concepţie ( 9 de. ).
La sărbătoarea Întâmpinărea Domnului ( 2 febr. ).
La Bunavestire ( 25 martie ).
Adormirea Preacuratei ( 15 aug. ).
Naşterea Preacuratei ( 8 septembrie ).
În fiecare săptămână odată în ziua reuniunii săptămânale.
La sărbătoarea reuniunii.
La sărbătoarea titulară secundară.
Preşedintele vizitând un congregaţionist bolnav mângâindu-l şi recitând
un Tatăl nostru şi o Născătoare, poate câştiga el însuşi şi poate da şi
bolnavului indulgenţă plenară.
Pentru a câştiga aceste indulgenţe e necesar:
1. Să ai intenţia de a le câştiga .
2. Să te fi mărturisit şi cuminecat cu ocazia, sau să fii altefel în statul de
graţie sfinţitoare.
Indulgenţele parţiale de 7 ani şi 7 carantene ( adică 280 de zile, o
carantenă de 40 zile), pot câştiga membrii care:
a. Însoţesc la groapă pe un congregaţionist.
b. Vor lua parte la şedinţele extrabisericeşti.
c. Care asistă zinic la Sf. Liturghie.
d. Care fac zilnic seara examinare conştinţei.
e. Care viziteză bolnavi.
f. Care vizitează pe cei din închisoare.
g. Care împacă pe cei învrăjbiţi, - cu condiţia, că vreau să câştige îndulgenţă
şi sunt în statul graţiei sfinţitoare -. Toate aceste îndulgenţe sunt aplicabile
şi sufletelor din Purgator.
Membrii societăţii astfel constituită după ce au îndeplinit timpul de
probă vor depune înainte preşedintelui votul solemn de recepţie, când li se va
distribui medalia Mariană şi diploma de membru.
Dat Fărcaşa, la 28 iunie 1931 preot Iuliu Mărcuş
Nr. 1974/1931
Aprobat
Baia-Mare, la 10 iulie 1931 episcopul Maramureşului Alexandru Rusu
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
1.
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Sur l’activité des réunions mariales de la commune de
Fărcaşa entre 1915-1948
(Résumé)

Mots clés: réunion mariale, Marie,
grecque-catholique, piété, association
religieuse

L’objet de la présente étude énoncé aussi par son titre est représenté
par les réunions mariales de la commune de Fărcaşa entre 1915-1948.
Avant de passer au contenu proprement dit de l’étude, nous devons définir
le terme de réunion mariale. La définition la plus fréquente fut celle de:
société religieuse ayant pur but d’intensifier la vie religieuse et morale par
de diverses pratiques de piété ayant au centre la dévotion à la Vierge Marie.
L’étude a été déterminée par l’identification de certains documents d’archive
qui approchent le sujet, mais aussi le besoin de mettre en lumière une page
d’histoire locale moins investiguée. Dans l’étude nous pouvons identifier les
sources conservées de l’activité des réunions mariales de la commune, qui
n’ont été point différentes des réunions ayants les mêmes buts. La vie de
la communauté a été animée par l’activité des marianistes qui ont obtenu
leur reconnaissance par l’approbation des statuts de l’évêché. A partir de la
première attestation connue jusqu’à présent et jusqu’à leur dissolution en 1948,
les activités des réunions ne se sont pas limitées exclusivement à la pratique
de piété, collaborant aussi avec toutes les associations existantes au niveau
local par des manifestations religieuses et morales. Une des particularités de
ces réunions a été l’existence de certaines sections spécialement dédiées au
rosaire, ce qui est moins identifiable dans le cas des autres réunions. A part
le rosaire, les fidèles grecs-catholiques de la commune de Fărcaşa allaient en
pèlerinage au monastère de Bixad en honneur de la Vierge Marie. L’étude de
ces réunions mariales nous offre une nouvelle perspective sur l’ensemble des
réunions dû aux particularités identifiées dans ces cas.
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Aspecte privind funcţionarea Complexului Minier
Metalifer al Statului din Regiunea Baia Mare în
perioada interbelică

Dr. Mircea Baron

Absolvent al Facultăţii de IstorieFilosofie, Secţia Istorie, a Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
(1972). Doctor în istorie la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1997) cu teza: „Societăţile carbonifere şi evoluţia social-economică
a Văii Jiului în perioada interbelică”.
Profesor universitar la Universitatea
din Petroşani. Domenii de competenţă
ştiinţifică: istoria economiei; istoria mineritului; istoria socială şi
economică a Văii Jiului.

Cuvinte cheie: România, nordul
Transilvaniei, regiunea Baia Mare,
perioada interbelică, mineritul
metalelor preţioase şi neferoase, Regia
Întreprinderilor Miniere şi Metalurgice
ale Statului din Ardeal.

T

rei sunt factorii productivi
care au contribuit, în perioada interbelică,
la dezvoltarea mineritului românesc, în
general, a mineritului metalelor preţioase,
în special: Statul, capitalul bancar şi
industrial, micii producători, organizaţi
în asociaţiile miniere pe cuxe.
Statul român va fi prezent
în mineritul românesc: prin opera
legislativă; prin coordonarea şi controlul activităţii productive; prin
participarea la subscrierea de acţiuni, sau prin participarea la fondarea sau
mărirea capitalului unor societăţi miniere sau asociaţii miniere pe cuxe;
prin contribuţia la crearea în anul 1923 a Societăţii Naţionale de Credit
Industrial21, iar în anul 1937 a Institutului Naţional de Credit Aurifer şi
Metalifer, denumit mai apoi, Banca Întreprinderilor Aurifere şi Metalifere22;
prin stimularea băncilor private, cu sprijinul Băncii Naţionale a României
în creşterea participaţiei lor la creditarea industriei; prin comenzile pe care
21 C. Hamangiu, Codul General al României. Legi noi de unificare. 1922-1926, vol. XI-XII, Editura
Librăriei Universala Alcalay & Co., Bucureşti, p. 867-886; despre activitatea Societăţii, vezi,
Societatea Naţională de Credit Industrial, Economia Română, XXIX, 1947, nr. 11-12, f. pag.
22 C. Hamangiu, op. cit., vol. XXV/I, 1937, p. 1054-1070
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le-a făcut, direct sau indirect industriei extractive; prin politica de preţuri
impuse sau practicate de către Stat pentru produsele din industria extractivă;
prin înlesnirile pe care le-a acordat producătorilor pentru achiziţionarea unor
instalaţii moderne de exploatare, transport, prelucrare, majoritatea aduse
din străinătate; pentru procurarea diverselor materiale, cum ar fi: explozibil,
reagenţi pentru flotaţie şi cianurare, mercur pentru amalgamare etc.23; prin
facilitarea accesului, mai ales a micilor producători, la instalaţiile tehnice
ale minelor care aparţineau Statului24, sau preluând amalgamul rezultat din
spălarea minereurilor extrase, pentru a fi prelucrat la uzinele metalurgice de
la Zlatna, Firiza de Jos, Strâmbu; prin pregătirea, în cadrul sistemului de
învăţământ tehnic, a cadrelor de specialitate necesare acestui domeniu; prin
implicarea directă în activitatea productivă.
1. Regia Întreprinderilor Miniere şi Metalurgice ale Statului din Ardeal
(R.I.M.M.A.)
Un exemplu al acestei implicări direct productive a Statului o
reprezintă activitatea Regiei Întreprinderilor Miniere şi Metalurgice ale
Statului din Ardeal în regiunea Baia Mare din nordul Transilvaniei.
După Unirea din anul 1918 Statul român a obţinut toate proprietăţile
fostei Direcţii Regale a Minelor din Baia Mare - care aparţinuseră Statului
maghiar - urmând a fi administrate de către Ministerul Industriei şi
Comerţului prin R.I.M.M.A., care a fost creată prin Jurnalul Consiliului de
Miniştri nr. 1813/1919 şi Decretul - Regal nr. 2588/1919; prin Decretul nr.
3/5 aprilie 1919 al Consiliului Dirigent din Transilvania, Resortul Industriei,
ing. Alexandru Iancu, viitorul director al R.I.M.M.A., era numit director la
Minele şi Topitoarele Statului, Ocolul Baia Mare25.
Acest grup, al întreprinderilor miniere şi metalurgice ale Statului din
Ardeal, dobândit de Statul român după Unire, se compunea din: I. Minele,
uzinele siderurgice şi Domeniul Hunedoarei; II. Minele de metale şi uzinele
metalurgice din regiunea Baia Mare: exploatările de aur şi argint Valea Roşie
şi Dealul Crucii; exploatarea de plumb, argint, cupru, zinc, pirite Baia Sprie;
exploatarea de aur, argint, plumb, cupru şi zinc Capnic; exploatările de aur,
23 Ilie Haiduc, Industria aurului din România, Imprimeriile „Adeverul”, Bucureşti, 1940, p. 260-269.
24 V. Puşcariu, C.I. Motaş, Minele de aur de la Roşia Montană, A. M. R., II, 1919, nr. 3, p. 171-179.
25 Bălănescu Staicu, Achim Valeriu, Ciolte Aurel, Istoria conducerii mineritului, a metalurgiei neferoase
şi preţioase din nord - vestul României. Organizare, coordonare, dezvoltare, Editura Gutinul, Baia
Mare, 2002, p. 87-89.
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argint, plumb, cupru Băiuţ şi Văratic; exploatarea de pirită Rodna Veche;
uzinele metalurgice de la Firiza de Jos şi Strâmbu; instalaţia de afinare a
aurului de la Baia Mare; III. Minele şi uzinele metalurgice din Munţii
Apuseni: minele auro - argintifere de la Roşia Montană şi Săcărâmb; Uzina
Metalurgică Zlatna26.
Prin Decretul - Regal nr. 39/10 ianuarie 193027 se vor aproba
Regulamentele de funcţionare şi Consiliile de Administraţie ale Regiei
Publice Comerciale „Minele şi Uzinele Statului Baia Mare”, Regiei Publice
Comerciale Hunedoara, Regiei Publice Comerciale „Minele şi Uzinele
Statului Zlatna, Abrud, Săcărâmb”, structură care va fi înlocuită în anul 1931
prin Regia Publică Comercială a Întreprinderilor Miniere şi Metalurgice din
Ardeal (R.I.M.M.A.)28. Această entitate va fi încorporată pe 1 iulie 1934
în Ministerul Industriei şi Comerţului ca administraţie comercială, sub
denumirea: Întreprinderile Miniere şi Metalurgice ale Statului din Ardeal,
era administrată de o Direcţie Generală cu sediul la Bucureşti şi avea două
Direcţii Regionale: Direcţia Minelor şi Uzinelor Baia Mare, care se ocupa cu
extragerea şi prelucrarea metalelor preţioase şi a altor neferoase din regiunea
Baia Mare şi Munţii Apuseni; Direcţia Minelor şi Uzinelor Hunedoara, care
se ocupa de activitatea minieră şi metalurgică a Statului în industria fierului
din Munţii Poiana Ruscăi29.
Prin Decretul-Lege din 23 iulie 1937 Administraţia Comercială se
transformă în Regia Întreprinderilor Miniere şi Metalurgice ale Statului din
Ardeal, fiind o întreprindere autonomă de Stat30, pentru ca la 3 martie 1940
să se publice Decretul-Lege nr. 692, care abrogă Legea pentru organizarea
şi administrarea Regiei Întreprinderilor Miniere şi Metalurgice ale Statului
din Ardeal din 23 iulie 1937 şi autorizează totodată constituirea, pe baza
26 Vezi, Enciclopedia României, vol. III, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1939, p. 725-726; Les mines
des métaux et les usines métallurgiques, propriétes de l’etat roumain exploitées en regie. Entreprises
minieres et usines métallurgiques dans la region de Baia Mare. Coordonator C. Lazu, Extrait de
„Correspondance Économique Roumaine”, X-e année, no. 4, 1928; Les mines des métaux et les
usines métallurgiques, propriétes de l’etat roumain exploitées en regie. Mines, usines siderurgioues et
Domaines de Hunedoara. Coordonator C. Lazu, Extrait de „Correspondance Économique Roumaine”,
X-e année, no. 1, 1928; Gheorghe C. Robescu, Aspecte privind dezvoltarea mineritului şi a metalurgiei
neferoase în nordul Transilvaniei între anii 1919-1940. Activitatea capitalului particular, Acta Musei
Porolissensis, IV, 1980, p. 593-596.
27 Monitorul Oficial, I, nr. 13/17 ianuarie 1930, p. 430-441.
28 Vezi Regulamentul Regiei în, C. Hamangiu, op. cit., vol. XIX, 1931, Editura Librăriei „Universala”
Alcalay & Co., Bucureşti, 1932, p. 506-514.
29 Vezi Regulamentul în, Ibidem., vol. XXII, 1934, Imprimeria Centrală, Bucureşti, 1935, p. 638-660.
30 Ibidem, vol. XXV/II, 1937, Imprimeria Centrală, Bucureşti, 1938, p. 1556-1580.
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statutelor anexate, a două societăţi pe acţiuni: Uzinele de Fier ale Statului din
Hunedoara şi Minele de Aur ale Statului din Baia Mare31. Potrivit Statutelor,
Minele de Aur ale Statului din Baia Mare era o societate pe acţiuni, cu
sediul la Bucureşti, având un capital social, subscris în totalitate de Stat,
prin Ministerul Economiei Naţionale, de 400 milioane lei, capital care va fi
majorat, prin reevaluarea unor părţi din activ, în condiţiile inflaţiei galopante
din anii 1945-1947 până la 12 miliarde lei la 31 decembrie 194632; obiectul
de activitate îl reprezenta, în principal: exploatarea minereurilor metalifere
şi extragerea pe orice cale a metalelor respective; orice activitate tehnică,
industrială, comercială, în legătură cu scopul principal etc.33. Societatea
„Minele de Aur ale Statului din Baia Mare” devenea în aprilie 1940 Societatea
„Minaur” şi după pierderea părţii de nord-vest a Transilvaniei, va continua să
funcţioneze cu minele: Săcărâmb, Roşia Montană, Valea lui Stan, închiriată de
la Societatea „Minele de Aur din România” şi Uzina Metalurgică Zlatna34.
Societatea „Minaur” va reintra în proprietatea întregului activ de
dinainte de 30 august 1940 după martie 1945, iar la 9 iulie 1948, prin Decizia
nr. 58 a ministrului Minelor şi Petrolului, ca efect al Legii nr. 119/11 iunie
1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări,
miniere şi de transporturi35, va fi încorporată în Centrala Auro-Argintiferă şi
a Metalelor Neferoase36.
Statul se va implica în această activitate, în condiţiile în care instalaţiile
preluate după Unire, se aflau într-o stare necorespunzătoare. Luând exemplul
regiunii Baia Mare, este de remarcat faptul că metodele de lucru aplicate,
în principal exploatarea forţată a filoanelor bogate, au determinat epuizarea
zăcămintelor, iar întreruperea activităţii productive în anii primului război
mondial a dus la dărâmarea unor galerii şi inundarea altora, ca în cazul
minelor particulare de pe Valea Borcutului, sau cele aparţinând Statului:
Dealul Crucii, Baia Sprie, Cavnic. Perioada cea mai prolifică se va situa
între anii 1919-1940, când toate capacităţile care aparţineau Statului român
au putut fi valorificate. Se poate vorbi pentru această perioadă de două etape
în dezvoltarea activităţii productive a R.I.M.M.A.: anii 1919-1930, când se
Ibidem, vol. XXVIII/I, 1940, Imprimeria Centrală, Bucureşti, 1941, p. 294-304; 434-435.
Monitorul Oficial, I, nr. 79/4 aprilie 1947, p. 2727.
C. Hamangiu, op. cit., vol. XXVIII/I, 1940, p. 300-304.
N. Sima, Realizări româneşti în domeniul metalurgic în nordul Ardealului, Miniera, XVII, 1942, nr. 4,
p. 123-128.
35 Monitorul Oficial, I, nr. 133 bis/11 iunie 1948, p. 5047-5062.
36 Arhivele Naţionale Hunedoara (AN HD), Fond Societatea „Petroşani”. Divizia Baia Mare, dos.
7/1948, f. 1-20.
31
32
33
34
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acţionează pentru raţionalizarea lucrărilor miniere, deschiderea de noi rezerve
şi pentru pregătirea investiţiilor din etapa următoare; anii 1931-1940, când
se realizează investiţii importante, mai ales la minele şi instalaţiile din partea
de nord a Transilvaniei. Se vor face investiţii serioase pentru deschiderea
rezervelor şi mai ales pentru modernizarea instalaţiilor de forţă, de transport
şi de prelucrare a minereurilor, numai pentru flotaţiile de la Dealul Crucii şi
Baia Sprie, puse în funcţiune în anul 1931, şi pentru mărirea instalaţiei de
aglomerare mecanică de la Firiza de Jos valoarea investiţiilor ridicându-se la
35 milioane lei37.
Sunt şi alte realizări tehnice, toate ca urmare a unui program
desfăşurat în baza împrumutului în valoare de 114 milioane lei, acordat de
către Banca Naţională a României. Astfel, s-a pus în funcţiune instalaţia de
flotaţie de la mina Băiuţ, cu o capacitate de preparare de 20.000 to minereu şi
o producţie de cca. 200 kg aur fin anual; au început lucrările la instalaţia de
flotaţie de la Săcărâmb, cu o capacitate de prelucrare de 70.000 to minereu
şi o producţie de cca. 500 kg aur fin anual; s-a început dublarea capacităţii
de prelucrare mecanică la exploatările Dealul Crucii şi Baia Sprie; s-a pus
în funcţiune la Uzina Metalurgică Zlatna prima fabrica de sulfură de carbon
din România, cu o capacitate de 240 to anual şi s-a terminat construcţia unei
fabrici de sulfat de cupru care, împreună cu celelalte capacităţi existente,
putea asigura consumul intern, evaluat la 6-7.000 to anual; la Baia Mare s-a
amplificat instalaţia de afinare a aurului, cu o capacitate anuală de 24.000 kg
aur argintifer etc.38.
Se apreciază de către unii autori, că totalul investiţiilor făcute de
către Stat, numai în regiunea minieră Baia Mare, s-a ridicat în anii perioadei
interbelice la 500 milioane lei, din care 331.325.189 lei în intervalul 15 mai
1931-1 aprilie 194039.
Datorită acestei politici şi implicit a rezervelor, R.I.M.M.A. s-a
menţinut în toată perioada ca cel de al doilea mare producător de metale
preţioase din România, după Societatea „Mica”, dar şi cu contribuţii
semnificative la producţia de altor metale: plumb şi cupru.

37 xxx, Activitatea Întreprinderile Miniere şi Metalurgice ale Statului în perioada 1925-1931, Analele
Minelor din Rmânia (A.M.R)., XVI, 1933, nr. 10, p. 389-391.
38 Societatea „Mica”, Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul cenzorilor către
Adunarea generală ordinară a acţionarilor din 24 mai 1934. Exerciţiul 1933, Institutul de Arte
Grafice şi Editură „Îndreptarea”, Bucureşti, 1934, p. 10-11.
39 Gheorghe C. Robescu, op. cit., p. 595.
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Rezervele sigure şi probabile ale diferitelor exploatări
193240
Tabel nr. 1
Exploatarea
Valea Roşie
Dealul Crucii
Baia Sprie
Capnic
Băiuţ

Rezerva

Metal

Sigură

Probabilă

Gr aur/to

150.000
290.000
320.000
100.000
130.000

250.000
380.000
700.000
250.000
150.000

9
14
13

Gr
argint/to
15
45
150
130
50

% plumb

% cupru

% zinc

6
6
-

0,8
-

7
8
-

Contribuţia R.I.M.M.A. la producţia de metale preţioase a României
1928-193241
Tabel nr. 2
Anul
România
1928
1929
1930
1931
1932

1.809
2.213
2.672
2.741
3.191

Aur - kg
Producătorul
R.I.M.M.A.
Cantitatea
% din producţia
produsă
României
326,901
18,07
360,522
16,29
379,080
14,18
509,334
18,58
471,930
14,78

România
2.279
2.822
4.418
3.554
5.866

Argint - kg
Producătorul
R.I.M.M.A.
Cantitatea
% din producţia
produsă
României
2167,680
95,11
2066,576
73,21
2288,252
51,79
2676,440
75,30
3491,074
59,51

2. Regiunea metaliferă din Nordul Transilvaniei
Perimetrul metalifer din Nordul Transilvaniei42 este cuprins între Tisa
şi Someşul Mare, şi închide în mijloc munţii Oaşului, Gutinului, Tibleşului
şi Rodnei.
40 Arhivele Naţionale Maramureş (AN MM), Direcţia Minelor Baia Mare, dos. 52/1932, f. 9.
41 Enciclopedia României, vol. III, p. 1092; AN MM, Fond Direcţia Minelor Baia Mare, dos. 52/1932,
f. 7, 20.
42 Ion Haiduc, op. cit., p. 107-126; Ioan Marin, Realizări româneşti în industria minieră din nordul
Transilvaniei, A.M.R., XXIX, 1941, nr. 10, p. 257-294; Alex. Iancu, Descrierea minelor şi topitoarelor
proprietatea statului, aflate în regiunea Baiamare şi administrate prin „Direcţiunea Minelor şi
Uzinelor Metalurgice Baiamare”, în AN HD, Fond Societatea „Mica”, dos. 49/1938, f. 1-22, face o
analiză geo - morfologică a zăcămintelor de minereuri complexe din această regiune; vezi şi analiza
făcută de, Anatolie P. Bodiu, Gabriel F. Popescu, Paraschiv T. Ilie, Valentin T. Beregic, Regiunea
minieră Baia Mare. Monografie, p. 34-50; o prezentare succintă a mineritului din partea de nord vest a României, la, Nicolae Brădeanu, Nicolae Băncilă - Afrim, Istoria mineritului din nord - vestul
României, Revista Minelor, 2005, nr. 8, p. 2-7.
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Mineralizaţiile acestei regiuni sunt în strânsă legătură cu erupţiile
vulcanice terţiare şi se prezintă sub formă de filoane constituite din gangă
(cuarţoasă, carbonatică, sulfatică) şi util, format din: pirită; calcopirită;
galenă, uneori bogată în argint; blendă, uneori cu aur; aur nativ; stibina;
sulfosăruri de plumb, cupru, argint.
Poziţia exploatărilor miniere, urmează o linie aproape dreaptă de la
vest spre est, de la Ilba până la Rodna, iar direcţia filoanelor este, în majoritate,
perpendiculară pe această linie.
Zonele de exploatare, pe care Statul a încercat să le valorifice în
perioada interbelică, erau:
1. Baia Mare. În minele aparţinând Statului din Valea Roşie aurul
se găsea liber, sub formă nativă sau asociat piritei, iar argintul se găsea în
ştefanit, pirargirit şi tetraedrit, rar şi liber în calcit; în general filoanele din
Valea Roşie erau însoţite de vinişoare subţiri, paralele, ceea ce făcea rentabil
filonul pe o grosime de 10-12 m; minereul din Valea Roşie a dat în medie 12
gr/to aur şi 35 gr/to argint; Zăcământul din Dealul Crucii a fost deschis, prin
puţul Werner, adânc de 395 m, pe nouă orizonturi; filoanele aveau paralel şi
alte vine laterale, fiind rentabile pe o grosime de 2-18 m; umplutura filoanelor
era cu cuarţ, impregnat de cele mai multe ori cu aur fin, calcit şi rodocrosit, iar
dintre minerale: galenă, sfalerită, pirită, calcopirită, pirargirit, aur şi argint,
impregnat în cuarţ, sau fin diseminat în pirită şi galenă; s-a constatat că pe
măsură ce se avansa în adâncime conţinutul în plumb al filoanelor creştea,
conţinutul în aur scădea, iar conţinutul în argint rămânea constant.
La sfârşitul perioadei interbelice, conţinutul în aur al filoanelor era
de cca. 10-12 gr/to, iar în argint de cca. 37 gr/to, iar media anilor 1880-1938
a fost de cca. 15 gr/to aur şi 75 gr/to argint;
2. Valea Borcutului, cu zăcământul format din filoane constituite
dintr-o gangă silicioasă, bogată în sulfuri, în special în pirită auriferă, care
aveau un conţinut în aur de 15-22 gr/to şi 10-15 gr/to argint; zăcământul de
la Valea Largă, în care umplutura filoanelor era formată din cuarţ, baritină,
pirită, pirargirită şi sfalerită bogată în argint şi alte sulfuri cu aur diseminat
în masa lor;
3. Baia Sprie. În adâncime exista un singur filon gros, de 2-19 m,
sau în medie de 4-6 m, filonul Principal, lung de cca. 2.000 m, din care se
desprindeau, la orizonturile superioare, o mulţime de filoane mici. Umplutura
filonului era formată din cuarţ, feldspat şi puţin rodocrosit, iar ca minerale:
galenă, foarte bogată în argint şi antimoniu, sfalerită, marcasită, pirită şi
calcopirită, ultimele două conţinând aur şi argint etc.; se găsea rar şi aur liber,
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mai ales în cuarţ. Filonul Principal era sărac, în general în aur şi argint, dar
probabil că spre suprafaţă conţinutul în cele două metale era mai substanţial;
avea însă mult plumb, zinc, iar la orizonturile inferioare, IX-XI, a fost rentabil
pentru cupru. Filonul Principal a fost deschis la cota 730 m, prin aflorimentul
de la suprafaţă, la cota 430 m printr-un puţ ce străbătea cele 12 orizonturi ale
minei, şi la cota 380 m printr-o galerie care servea pentru evacuarea apei.
Statul exploata, pe orizonturile inferioare, filonul Principal, dar şi filoane
mici, care derivau din acesta; tot din filonul Principal se ramificau filoane
mici, exploatate de către particulari, care erau mai bogate în aur şi mai ales
în argint chiar decât filonul Principal;
4. Capnic (Cavnic - n.n.). În mina Statului, filoanele aveau o grosime
ce varia între 0,3-6,5 m şi o lungime între 600-1.300 m; mineralele din
umplutura filoanelor erau blenda curată (cu 200-3.200 gr/to argint şi urme
de aur), galenă curată (cu 1.000-1.700 gr/to argint şi 0,5-1,5 gr/to aur), pirită,
calcopirită (cu 325 gr/to argint şi urme de aur), tetraedrit (cu 0,7% argint şi
29% cupru), baritină, telururi, aur nativ impregnat în cuarţ sau diseminat în
masa piritelor etc.; din acest zăcământ au mai rămas de exploatat orizonturile
inferioare, conţinutul minereului variind între 3-9 gr/to aur, 95-650 gr/to
argint, 5-7% plumb, 6-8% zinc, 0,5-2,1% cupru. Mina Rota Ana, a fost
exploatată în trecut de către particulari, iar în perioada interbelică de către
Stat, pe două orizonturi; zăcământul conţinea, în medie, 30 gr/to aur, 50 gr/to
argint, 40 gr/to plumb, 2 kg/to cupru;
5. Băiuţ. Unele dintre filoanele de aici erau lungi - filonul Providenţa
Divină avea 900 m lungime - altele mai scurte şi mai bogate, mai ales la
încrucişări. Umplutura filoanelor era formată aproape numai din cuarţ, mai
rar calcit şi baritină, iar ca produse minerale, aurul aflat în cuarţ, calcită sau
pirită, argint, cupru, ceva antimoniu şi zinc. Minereul ce se exploata la Băiuţ
conţinea cca. 7-11 gr/to aur şi 25-27 gr/to argint, dar acesta va scădea pe
măsura trecerii la exploatarea orizonturilor inferioare;
6. Văratic. Zăcământul se află la nord - vest de zăcământul de la
Băiuţ, poate ca o continuare a acestuia. Mina Văratic producea un minereu
cu un conţinut de 12-35 gr/to aur şi de cca. 24-72 gr/to argint, aurul fiind
fin diseminat în masa piritei şi calcopiritei, şi mai rar în alte sulfuri. La sud
- est de Văratic se afla mina Cizma, care a fost exploatată un timp de către
particulari şi mai apoi de către Stat, pe un filon care era bogat în plumb, şi
mina Coasta Ursului, redeschisă de către Stat, dar la care mulţi exploratori
se mărgineau să exploateze şi să prelucreze halde vechi, pentru a obţine
plumb;
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3. Activitatea direct productivă a Statului în regiunea Baia Mare
3.1. Minele metalifere
3.1.1. Mina Dealul Crucii
Exploatarea minieră Dealul Crucii din Baia Mare, era o mină veche,
datând probabil din perioada romană, cu o reţea întinsă de galerii subterane,
cu lucrări miniere extinse în adâncime din cauza epuizării filoanelor de la
orizonturile superioare. Dezvoltarea modernă a minei începe la mijlocul
secolului al XVIII-lea, când aceasta trece sub autoritatea Statului, care
finanţează săparea, între anii 1765-1795, a galeriei principale Lobkovitz, prin
intermediul căreia s-au epuizat apele adunate în lucrările vechi ale minei.
Cum sub nivelul galeriei principale mai existau lucrări miniere inundate, se
va începe în anul 1800 săparea, până la nivelul galeriei Lobkovitz, a puţului
orb Werner, care devine puţul principal, şi se va instala, între anii 1836-1848,
o maşină cu aburi de 30 HP, sistem Watt, înlocuită din anul 1864 de o pompă
hidraulică cu un debit de 27 litri/sec, care a funcţionat 70 de ani; în anul
1931 se vor instala două pompe centrifugale Sulzer, cuplate direct cu câte
un motor electric de 95 HP, cu un debit de 1.000 litri/min, utilizate pentru
scoaterea apei din orizonturile inferioare. Filoanele din Dealul Crucii au
fost deschise prin galeria principală Lobkovitz, iar în adâncime prin puţul
Werner, care va fi adâncit cu 210,29 m sub galeria principală în anul 1875,
la 341,78 m până în anul 1894, şi la 394,61 m în anii 1938-1939, fixându-se
astfel nouă orizonturi.
Metoda de exploatare folosită va fi cea prin trepte răsturnate, şi până în
anul 1939, când s-a trecut la folosirea ciocanelor de abataj şi a perforatoarelor
pneumatice, extracţia minereului din zăcământ se făcea manual; în acelaşi
timp se practica rambleierea fâşiilor exploatate, rambleul uscat, provenit din
trierea minereului şi din morile de rambleu ce se fac în acoperişul filonului,
fiind introdus în golurile rămase prin procedee mecanice.
În anii ’40 ai secolului al XX-lea, din cele şapte filoane aflate în
cercetare, se exploatau filoanele: Principal, Cioara, Rătăcit şi Sigismund,
minereul extras fiind transformat prin flotaţie într-un concentrat piritos auro
- argintifer. În cadrul minei funcţionau: o instalaţie de prelucrare, compusă
dintr-o flotaţie, cu o capacitate de prelucrare de 200 to minereu/24 ore şi
o instalaţie de cianurare a concentratelor mai sărace, cu o capacitate de
prelucrare de 24 to minereu/24 ore; o turbină hidroelectrică cu o putere de
300 kw; ateliere de întreţinere; trenul industrial Baia Mare - Firiza, care
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deservea, pe o distanţă de 5 km, toate transporturile pe traseul Dealul Crucii
- Societatea „Phönix” - Uzina Metalurgică Firiza de Jos43.
3.1.2. Mina Valea Roşie
Extracţia metalelor preţioase în cadrul exploatării miniere Valea
Roşie, din Baia Mare, are o istorie străveche şi este în legătură cu dezvoltarea
oraşului. Cele mai vechi date istorice despre mina Valea Roşie datează de la
1764 când oraşul Baia Mare a luat în exploatare galeriile care compuneau
această mină; între anii 1840-1850 toate minele de pe Valea Roşie trec în
proprietatea Statului, cu excepţia minelor a trei asociaţii miniere pe cuxe:
Ioan Evanghelistul, Iosif Calazanţiu şi Mist. Exploatarea făcută acum este
rentabilă, şi mai mult, prin lucrările de explorare executate se ajunge la
concluzia că în adâncime, sub vechea galerie „Maica Domnului”, se află
rezerve de minereuri bogate, greu de exploatat însă din cauza infiltraţiilor
masive ale apelor subterane. Din aceste considerente, între anii 1850-1864
Statul sapă galeria Schweitzer - denumită după Unire, galeria Cuza Vodă lungă de 2000 m, prin care s-a făcut legătura cu galeria Laurenţiu şi cu puţul
Laurenţiu - denumit după Unire, puţul Principele Mircea - care era săpat de la
suprafaţă. Prin această galerie s-au putut epuiza apele subterane şi a devenit
posibilă exploatarea părţilor de filoane aflate deasupra acesteia. Pentru că
a realizat lucrarea, Statul a încheiat în anul 1868 o convenţie cu asociaţiile
miniere particulare, prin care acestea din urmă renunţau la drepturile lor
miniere asupra filoanelor, de la un orizont - zis de hotar sau de nivel, aflat
la 269,485 m - în jos, iar Statul se obliga, ca pe lângă epuizarea apelor,
să asigure acestor asociaţii miniere, prin galeria Cuza Vodă, transportul
minereului extras, pe preţul de cost. Această convenţie a permis Statului să
dezvolte exploatarea deschizând spre nord filonul Laurenţiu, iar în continuare
filonul Calazanţiu, filonul Iuliana - denumit mai apoi Calazanţiu Principal
- şi din anul 1892 filoanele Calazanţiu II, III şi IV. După anul 1900, prin
puţul Nepomuk - denumit după Unire puţul Principele Nicolae - s-au deschis
aceste filoane la orizonturile I şi II, aflate la 25 şi respectiv 50 m sub galeria
Cuza Vodă, iar după iunie 1934 s-au efectuat lucrări de adâncire a puţului
cu încă 50 m; de aici a început deschiderea orizontului III şi posibilitatea
atingerii filoanelor Calazanţiu III şi II, lucru care a permis mărirea rezervelor
43 AN HD, Fond Societatea „Mica”, dos. 30/1947, p. 8-9; dos. 297/1947, f. 17-47; I.I. Arapu, Descrierea
exploatării miniere Dealul Crucii, A.M.R., XVIII, 1935, nr. 1, p. 11-16; nr. 2, p. 77-80; nr. 3, p.
118-123; Ad. Gheorghiu, Descrierea minelor metalice şi a uzinelor de preparare a minereurilor dela
„Valea Roşie” şi „Dealul Crucii”, Miniera, III, 1928, nr. 4, p. 764-769; nr. 5, p. 808-810.
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şi creşterea producţiei. În anii ’40 ai secolului al XX-lea, lucrările miniere se
desfăşurau în zona a două mari grupe de filoane, denumite filoanele Martin şi
filoanele Calazanţiu, rezerva vizibilă de minereu descoperită fiind de 157.000
to, iar cea probabilă de 180.000 to.
La mina Valea Roşie se întrebuinţau două metode de exploatare:
metoda prin fâşii orizontale, metodă cu care se exploatau filoanele ce aveau
o grosime mai mare de 1,50 m, iar în golurile rezultate se rambleia; metoda
prin trepte răsturnate, care se întrebuinţa în zona filoanelor subţiri, unde
pereţii erau tari şi nu se rambleiau golurile rămase după exploatare. Minereul
extras din mină era prelucrat în instalaţia de flotaţie de la mina Dealul Crucii,
iar aurul nativ era prelucrat separat, obţinându-se după mai multe operaţiuni
mecanice şi metalurgice, 60-70% aur, 30-35% argint, 5% impurităţi; era
instalat în mină un compresor Chicago, de 19,03 m3/min, care permitea,
pe lângă extracţia manuală, ce folosea pentru desprinderea masei miniere
puşcarea cu dinamită, folosirea de la mijlocul anilor ’30 ai secolului al XXlea a maşinilor de perforat, mărcile Flottmann, Ingersoll, Böhler, Chicago;
transportul se făcea cu vagonetele până la puţ, de unde erau ridicate până pe
galeria Cuza Vodă, care avea legătură cu suprafaţa printr-o cale ferată de mină
pe care circulau locomotive ce aveau motor cu combustie internă; scoaterea
apelor din mină se făcea cu ajutorul a patru pompe acţionate electric, iar
aerajul era natural44.
3.1.3. Mina Baia Sprie
Existenţa minei de plumb a Statului Baia Sprie este atestată în
documente încă din secolul al XIV-lea. La 1 ianuarie 1690 cea mai mare
parte a minelor existente, şi care aparţineau particularilor, au fost preluate de
către Stat; acesta îşi va asigura drepturile miniere, de la o linie de demarcaţie
- galeria Cisar - în jos, pe când partea concesiunilor care era deasupra a fost
cedată asociaţiilor particulare, raport care, cu modificări nesemnificative, era
valabil şi în perioada interbelică.
Zăcământul a fost deschis cu galeria principală a Borcutului, care
după ce a traversat sedimentele din sudul Dealului Minelor a atins filonul
Principal la o distanţă de 920 m. Filonul Principal, care constituia baza
mineritului de la Baia Sprie, a avut o lungime cunoscută de aproape 2.000
m, nu în întregime exploatabilă, o înălţime de 346,507 m sub puţul Terezia şi
300 m deasupra acestuia, o grosime între 1-8 m, cu o medie de 3 m la sfârşitul
44 AN HD, Fond Societatea „Mica”, dos. 297/1947, f. 1-16; Traian Ştefănescu, Realizări româneşti
la mina Valea Roşie (Baia Mare), Miniera, XVIII, 1942, nr. 6, p. 187-190.
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perioadei. Filonul a fost deschis consecutiv pe 12 orizonturi, dintre care erau
accesibile, la sfârşitul perioadei interbelice, orizonturile IV, VII, IX, X, XI,
XII şi intermediarele dintre orizonturile X-XI; la deschiderea filonului au
servit şi două puţuri: puţul Terezia, situat în partea de est, şi puţul directiv,
din partea de vest a zăcământului, care nu mai era acum în funcţiune.
Exploatarea minereului se făcea prin metoda treptelor răsturnate,
folosindu-se atât perforajul mecanic, introdus din anul 1929, cât şi cel
manual, iar golurile produse prin extracţia minereului erau rambleiate cu
sterilul produs din morile făcute în acoperişul filonului; minereul extras era
transportat pe galerii până la puţul Terezia, cu vagonete de mină, iar de la
gura puţului era transportat la concasor şi la instalaţia de prelucrare. Instalaţia
de prelucrare a fost modificată în anul 1931, când se trece de la prelucrarea
prin metoda hidrogravitică, la cea prin flotaţie, metodă care permitea o
valorificare de până la 84% a conţinutului în argint, 93% din conţinutul în
plumb, 65% din conţinutul în cupru, 70% din conţinutul în zinc şi 75% din
conţinutul minereului în pirită; după măcinare, tulbureala era condusă la cele
28 celule de flotaţie Mineral Separation, unde, cu ajutorul agitatoarelor cu aer
comprimat şi al reagenţilor de flotaţie - depresori, colectori, spumanţi etc. se separau trei concentrate: concentratul de plumb, din care se valoriza aurul,
argintul, plumbul şi cuprul la Uzina Metalurgică Firiza de Jos; concentratele
de zinc şi de pirită, care se valorizau prin vânzare direct la firme.
Lucrările de deschidere şi pregătire efectuate în anii ’30-’40 ai
secolului al XX-lea, au creat o rezervă probabilă de minereu, estimată la
517.650 to şi o rezervă vizibilă de 467.450 to minereu45.

45 AN HD, Fond Societatea „Mica”, dos. 297/1947, f. 58-62; C. Antonescu, Minele Statului din Baia
Sprie sub administraţie românească, A.M.R., 1934, nr. 7, p. 257-259; nr. 10, p. 373-376; Constantin
Antonescu, Realizări româneşti în Ardealul cedat. Minele Statului de la Baia Sprie, Miniera, XVII,
1942, nr. 8, p. 270-274; Idem, Activitatea flotaţiei de la exploatările RIMMA din Baia Sprie în anul
1938, A.M.R., XXII, 1939, nr. 3, p. 97-101.
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Analize medii aproximative ale minereurilor minelor R.I.M.M.A
iulie 193946
Tabel nr. 3
Valea
Conţinut Roşie

Dealul
Crucii

Au
Ag
Cu
Pb
Fe
Zn
S
Al
As
Sb
Ca
Mn
Fe+Mn
SiO2
MgO
CaO
CO3Ca
S2Fe
SZn
SPb
MnSiO3
Fe2O3

8-10 gr urme <1gr
25 gr
110 gr
0,1%
0,2%
4,7%
22%
0,8%
7%
6,5%
21,5%
0,2%
0,1%
0,4%
12%
76%
42%
0,4%
0,6%
1,5%
-

6 gr
15 gr
63%
12%
9%
2%
0,5%
8%
3%

Baia Sprie Capnic
4 gr
75 gr
0,5%
4%
15%
5,1%
10%
59%
0,8%
-

Băiuţ

Roşia
Montană

11 gr
35 gr
0,5%
2%
14%
2%
12%
51%
-

5 gr
15 gr
0,2%
0,5%
3,5%
0,3%
0,1%
1,85%
65%
1%
-

Săcărâmb
Flotaţie

Rambleu

Haldă

7 gr
25 gr
urme
0,2%
7%
0,7%
0,15%
5,3%
79%
0,3%
2,6%
-

3 gr
11 gr
6%
0,9%
0,11%
5,3%
83%
0,02%
2,9%
-

2 gr
4 gr
urme
7%
0,9%
0,10%
5,6%
78%
0,4%
5,5%
-

3.1.4. Mina Capnic
Mina Capnic se afla în comuna cu acelaşi nume, Capnic, mai apoi
Cavnic. Se crede că începutul exploatării se produce la mijlocul secolului
al XIV-lea, primele date sigure despre o asemenea activitate fiind din anul
1455, de pe vremea lui Iancu de Hunedoara. În istoria minieră a Capnicului
există perioade de progres, dar şi de regres, Statul implicându-se mai profund
începând cu anii 1722-1766, când trec în patrimoniul acestuia mai multe
mine particulare, se descoperă filoane noi, se introduc granice primitive
pentru extragerea minereului, pompe în galeria „Barbara” pentru evacuarea
apelor, se montează o maşină de extracţie de 1 HP la puţul Kuemburg, adânc
de 126,5 m, se continuă săparea galeriei Reiner cu 218 m, pentru întâlnirea
46 AN HD, Fond Societatea „Mica”, dos. 43/1936, f. 53-56.
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filonului Iosif; între anii 1845-1859 se va săpa, pe Valea Capnicului, galeria
principală Ferdinand, ce va avea o lungime de 2.800 m şi va face legătura
cu puţul Kuemburg, galerie care se va prelungi continuu, pentru a intersecta
principalele filoane ale minei. Paralel cu lucrările executate pe orizontul
Ferdinand s-au continuat lucrările pe orizontul Rainer, pentru străpungerea
unor noi filoane; în anul 1885 s-a început curăţirea şi susţinerea galeriei
de coastă Cristofor din Valea Gutinului, iar pe baza rezultatelor obţinute sau acordat noi concesiuni de exploatare la nord - est de mina „Rota Ana”,
începându-se lucrări de deschidere, prin două galerii, pe Valea Oantei.
După primul război mondial exploatarea de la Capnic a intrat
în patrimoniul Statului român, care a exploatat zăcământul prin minele
Capnic şi Rota Ana. Insuccesul în ceea ce priveşte evacuarea apelor, mai
ales din mina Rota Ana şi imposibilitatea de a face lucrări la mina Capnic
sub galeria Ferdinand, au dus la mari probleme de ordin tehnic şi economic,
exploatarea fiind în pericol de a fi închisă în anii 1927-1928. Situaţia se
va redresa apoi, realizându-se importante investiţii care urmăreau punerea
în valoare a rezervelor: în anul 1932 s-a introdus perforajul mecanic, iar
pentru asigurarea aerului comprimat necesar perforatoarelor Flottmann, se
va instala imediat un compresor mic, în anul 1938 un compresor Flottmann,
cu un debit de 12 m3/min, la 7 atm, acţionat de un motor electric şi care putea
asigura funcţionarea a 12 perforatoare, iar în anul 1943 un nou compresor
Flottmann cu un debit de 10 m3/min, acţionat de un motor electric ; între anii
1937-1939 s-au instalat două motoare Diesel, de câte 150 HP, care au format
o centrală electrică proprie, motoare înlocuite în perioada războiului cu două
motoare cu gaz sărac, când de altfel s-au construit şi trei turbine electrice de
câte 50, 70 şi 100 kwh; în anul 1940 s-a început săparea puţului central de
pe orizontul Ferdinand, adânc de 100 m, pentru ca de acolo să se înceapă
săparea a două transversale spre est şi vest, cu ajutorul cărora să se poată
intersecta toate filoanele. Exploatarea avea la sfârşitul perioadei interbelice o
rezervă vizibilă de 124.087 to minereu şi o rezervă probabilă de 171.870 to
minereu, iar producţia se extrăgea de pe filoanele Iosif - principal şi ramura
de vest - şi Sf. Gheorghe.
Metoda de exploatare utilizată era cea obişnuită la minereuri,
şi anume metoda în trepte răsturnate, cu rambleierea golurilor formate în
exploatare şi cu pilier de siguranţă acolo unde filonul nu era prea bogat
şi avea o lăţime mică; în cazul unei porţiuni bogate a filonului mai lat se
exploata şi pilierul de siguranţă, care se susţinea şi peste el se aşeza material
de rambleu. Orizonturile şi suborizonturile erau legate între ele prin suitoare
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plasate la 120 m una de alta şi care împart filonul în blocuri distincte; abatajul
se sapă în trepte de câte 2,5 m, golurile formate fiind apoi rambleiate cu
materialul introdus prin suitoare; materialul rezultat din puşcarea în filon
era ales în front, sterilul fiind lăsat pe vatră, iar minereul era depozitat în
rolele de abataj, unde era dus cu roaba sau cu covata; vagonetarii încărcau
apoi minereul în vagonete de mină pe care le împingeau până la puţul de
extracţie, de unde acestea se ridicau până la nivelul galeriei Ferdinand şi de
aici erau transportate într-un convoi tras de o locomotivă cu benzină până la
puţul Kuemberg, fiind apoi scoase la suprafaţă şi predate staţiei de concasare.
Minereul era sfărmat cu ajutorul unor concasoare până la dimensiunea de 40
mm şi transportat apoi cu funicularul la uzina de preparare de la Baia Sprie47;
funicularul Capnic - Baia Sprie, de fabricaţie Bleickert avea o lungime de
9.500 m, cu o diferenţă de nivel de 265 m, şi era acţionat de un motor electric
de 30 HP; în anii 1941 - 1942 s-a construit şi funicularul Capnic - Băiuţ, cu
o lungime de 13.700 m, care deservea exploatarea de la Băiuţ şi se cupla cu
funicularul Capnic - Baia Sprie, în felul acesta putându-se asigura deservirea
minei Rota Ana, în cazul că aceasta s-ar fi pus din nou în funcţiune48.
3.1.5. Mina Băiuţ
Mina Băiuţ se dezvoltă din a doua jumătate a secolului al XVIIIlea şi întreg secolul al XIX-lea prin interesul mereu crescând al Statului
austriac şi după anul 1867 al autorităţilor maghiare. Se fac cercetări pentru
descoperirea unor noi filoane în adâncime, se lărgesc minele existente şi se
deschid altele noi. Astfel, în anul 1846 se execută galeria de coastă de la
orizontul 60 m, cu care s-a intersectat filonul „Providenţa Divină”, iar în jurul
anului 1850 a fost interceptat cu o galerie de coastă filonul Botiza, din grupul
filoanelor Văratec; în anul 1883 s-a săpat puţul Sfânta Treime, iar în anii
următori galeriile de la orizonturile inferioare şi canalele pentru aducţiunea
apei necesare la acţionarea pompelor de evacuare a apei din aceste orizonturi.
Exploatarea minereurilor se făcea pe cinci orizonturi şi pe o lungime de
1.750 m; minereul era extras din zăcământ pin metode de abataj clasice:
fâşii orizontale, descendente sau ascendente, iar acolo unde filonul era mai
gros se folosea metoda cu fâşii transversale. Transportul minereului se făcea
47 Pentru a prelucra minereurile de la Capnic, flotaţia de la Baia Sprie, construită în anul 1931, cu o
capacitate maximă de 110 to/24 ore, va fi amplificată până la o capacitate de 230 to/24 ore, când în anii
1934-1935 se va construi o a doua instalaţie identică cu cea dată în folosinţă în anul 1931 (I. Rafiroiu,
Evoluţia mijloacelor de preparare mecanică a minereurilor la minele statului din Capnic, Miniera,
XVII, 1942, nr. 11, p. 390-394).
48 AN HD, Fond Societatea „Mica”, dos. 297/1947, f. 73-88.
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cu forţa umană, cu excepţia galeriei de la orizontul 60 m unde era utilizată
forţa animală, iar transportul pe puţ se făcea cu o roată hidraulică. Pentru
prelucrarea minereului s-au construit succesiv, în anii 1876, 1883, 1907, mai
multe instalaţii de prelucrare formate din şteampuri, mese de concentrare
şi separare, concasoare etc. Statisticile producţiei arată că cea mai prolifică
perioadă din punct de vedere a producţiei de aur şi argint este cea dintre anii
1848-1870, pentru ca la sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al
XX-lea producţia de aur să scadă pe măsura adâncirii exploatării şi întâlnirii
unor filoane mai sărace, crescând în schimb producţia de cupru şi plumb49.
În perioada interbelică teritoriul minier Băiuţ cuprindea minele:
Veche - singura la care până în anul 1920 s-a făcut o exploatare raţională
- Zaharia, Borcut, Coasta Ursului, Cizma, Văratic, iar activitatea desfăşurată
cunoaşte o anumită dezvoltare. Exploatarea minereurilor se făcea la marginea
eruptivului de trahit, acolo unde filoanele aveau conţinuturi de metale preţioase
mai ridicate. S-au realizat lucrări de exploatare, dar şi lucrări de modernizare,
în valoare de 22,3 milioane lei, numai în anii 1930-1936. Astfel: s-a deschis
mina Văratec; au fost renovate vechile şteampuri, care vor fi închise după
construcţia flotaţiei; s-a dat în folosinţă la 1 august 1933 flotaţia, realizare
care a permis atât creşterea capacităţii de prelucrare de la 16.200 to minereu
în anul 1933 la 25.400 to minereu în anul 1940, cât şi a conţinutului de metal
extras: 5,40 gr aur/to, 22 gr argint/to, 1,68% plumb, 0,34% zinc; s-au pus în
funcţiune în anul 1933 o turbină Pelton pentru producerea energiei electrice
necesare noilor instalaţii mecanice, iar în anul 1934 o instalaţie de gazogene
care să suplinească pentru cca. şase luni pe an lipsa apei necesare punerii în
mişcare a şteampurilor; în anul 1935 la mina Văratec s-a pus în funcţiune o
instalaţie de aer comprimat, care a permis introducerea perforajului mecanic
în abataj etc. Pe lângă acestea, există preocupări pentru experimentarea
procedeului cianurării, făcându-se în anul 1932 încercări de laborator în
Germania şi pentru îmbunătăţirea tehnologiei miniere în abataj etc.50.

49 Valeriu Achim, Aurel Ciolte, Băiuţ. Documentar tehnic şi monografic, Casa de Presă şi Editură
Gutinul, Baia Mare, 1991, p. 31-37.
50 Ibidem, p. 52-57.
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Producţia minelor metalifere din regiunea Baia Mare între anii 19281932
Tabel nr. 451
Anul

1928

1929

1930

1931

1932

Metal
Tipul U.M.
Aur
Argint
Plumb
Cupru
Aur
Argint
Plumb
Cupru
Aur
Argint
Plumb
Cupru
Aur
Argint
Plumb
Cupru
Aur
Argint
Plumb
Cupru

kg
kg
to
to
kg
kg
to
to
kg
kg
to
to
kg
kg
to
to
kg
kg
to
to

Valea
Roşie
109,371
120,904
114,871
110,478
117,473
118,205
167,869
131,020
142,708
95,228
0,086
-

Dealul
Crucii
110,677
260,041
129,397
233,687
99,191
213,272
170,712
333,238

Mina
Baia Sprie Capnic

6,783
1417,951
573,371
0,875
3,261
1246,170
666,730
0,132
3,120
1294,259
805,940
0,153
1314,878
704,069
32,978
199,013 0,463
529,028 2287,775
1140,692
70,643

8,951
186,388
92,360
1,727
13,053
304,241
175,353
0,967
43,468
519,124
260,141
11,475
51,588
707,481
307,516
24,480
18,430
423,113
225,028
2,918

Băiuţ
28,600
62,275
32,697
67,021
27,410
49,473
29,636
51,521
9,224
14,474
9,822
-

Total
Transilvania
de Nord
264,382
2047,559
665,731
2,602
293,279
1961,597
842,083
1,099
290,662
2194,333
1066,081
11,628
419,805
2538,138
1011,585
57,458
369,838
3349,618
1375,628
73,561

% din
Total
producţia
R.I.M.M.A R.I.M.M.A.
326,901
80,87
2167,68
94,45
665,731
100
2,602
100
360,522
81,34
2066,576
94,92
842,083
100
1,099
100
379,080
76,67
2288,252
95,89
1066,081
100
11,628
100
509,334
82,42
2676,44
94,83
1011,585
100
57,458
100
471,93
78,36
3491,074
95,94
1375,628
100
73,561
100

Producţia de aur a Minelor Statului (kg)52
1919 - 1939
Anul

Valea
Roşie

Dealul
Crucii

Baia
Sprie

Capnic

Băiuţ

Roşia
Montană Săcărâmb

1919

45,671

49,871

6,034

2,767

20,922

24,815

Tabel nr. 5
Valea
Stan

Total

7,723

-

157,803

1920

53,671

43,475

0,620

4,937

14,827

20,694

6,724

-

144,948

1921

30,004

48,877

-

12,046

18,727

24,961

12,124

-

146,039

1922

49,169

50,323

1,991

2,797

24,270

24,300

7,155

-

160,005

1923

64,490

32,558

3,166

15,183

32,932

23,954

5,554

-

177,837

1924

77,020

50,640

2,765

10,377

20,030

27,878

16,137

-

213,847

51 AN MM, Fond Direcţia Minelor Baia Mare, dos. 52/1932, f. 7, 20.
52 AN HD, Fond Societatea „Mica”, dos. 14/1914, f. 14; dos. 297/1947, f. 16, 47; dos. 100/1934, f. 70;
Fond Societatea „Petroşani”. Divizia Baia Mare, dos. 19/1947, f. 25.
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Roşie

Dealul
Crucii

Baia
Sprie

Capnic

Băiuţ
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Roşia
Montană Săcărâmb

Valea
Stan

Total

1925

85,324

92,938

5,025

11,597

44,718

29,884

16,380

-

285,866

1926

66,132

86,675

4,761

12,389

43,523

20,165

16,895

-

250,541

1927

111,493

75,803

2,067

12,321

39,772

15,633

19,955

-

277,044

1928

109,371

110,677

6,783

8,951

28,600

32,518

30,001

-

326,901

1929

114,871

129,397

3,261

13,053

32,679

37,747

29,524

-

360,522

1930

117,473

99,191

3,120

43,468

27,410

50,108

38,310

-

379,080

1931

167,869

170,712

-

51,588

29,636

36,444

53,084

-

509,334

1932

134,657

199,013

0,657

27,121

9,224

36,024

68,963

-

475,659

1933

142,873

300,951

0,039

52,166

19,692

71,536

107,574

-

694,831

1934

110,678

305,919

0,054

8,763

73,347

69,874

143,604

0,368

712,607

1935

121,001

314,101

-

26,471

109,314

79,978

274,912

12,146

937,923

1936

98,925

276,048

-

74,236

138,908

96,160

265,988

-

950,265

1937

181,558

282,052

0,099

109,421

136,248

95,429

290,566

7,095

1102,468

1938

173,605

370,553

-

92,510

172,195

123,864

281,857

3,481

1218,065

1939

129,008

406,498

-

84,530

127,695

109,976

248,955

14,393

1121,057

Total

10602,642

4. Instalaţiile pentru prepararea minereurilor
4.1. Instalaţiile mecanice pentru concentrarea minereurilor
Plecând de la cunoaşterea caracteristicilor zăcământului, a metodelor
practicate în mineritul mondial pentru prelucrarea minereurilor extrase, s-au
realizat analize de laborator, staţii pilot etc., cu sprijinul unor mari firme
străine specializate în instalaţii pentru minerit53 şi, treptat, producătorii
importanţi vor construi instalaţii cu care să poată mări randamentul de
extracţie a utilului din steril, de la max. 55% la 80-90%54.
Schimbări importante se produc spre sfârşitul anilor ’20 ai secolului
al XX-lea şi, alături de introducerea şteampurilor californiene acţionate

53 xxx, Les usines Fried. Krupp Grusonwerke, A.M.R., XIX, 1936, nr. 1, p. 46; O. Voicu, Exploatarea şi
extracţia aurului din minereuri, A.M.R., XIX, 1936, nr. 10, p. 383.
54 I. Lăzărescu, Istoricul dezvoltării tehnice în mineritul de metale în România în ultimii 50 ani, Buletinul
Societăţii Politehnice, XLV, dec. 1931, nr. 12, p. 2181-2209; Instalaţiile de flotaţie din România, A. M.
R., XV, 1932, nr. 5, p. 189; O. Voicu, op. cit., p. 377-384; C. Antonescu, Prelucrarea minereurilor de
la Minele Statului Baia Sprie, A.M.R., XVII, 1934, nr. 6, p. 231-237 etc.

https://biblioteca-digitala.ro

180

Revista Arhivei Maramureşene

electric, sunt construite flotaţii şi cianuraţii55. Statul este implicat în acest
proces şi, în anul 1931 au fost puse în funcţiune, instalaţia de amalgamare,
urmată de flotaţie de la mina Statului Dealul Crucii pentru prelucrarea
aurului aflat în cuarţ şi în pirite aurifere şi instalaţia de flotaţie diferenţială
pentru minereurile plumbo - zincifere de la mina Statului din Baia Sprie,
amplificată în anul 1933, iar în anul 1933 Flotaţia Băiuţ. Punerea în funcţiune
a acestor instalaţii, a determinat creşterea capacităţii de prelucrare faţă de cea
a şteampurilor vechi: la Flotaţia Dealul Crucii, de la 9 – 10.000 to minereu
anual, la 30.000 to minereu anual, iar la Flotaţia Baia Sprie de la 20 – 25.000
to minereu anual, la 36.000 to minereu anual; în acelaşi timp creşte capacitatea
de concentrare în slicuri: de la 7 % la 12 % la Flotaţia Dealul Crucii şi de la 5
% la 8,4 % la Flotaţia Baia Sprie56; la Flotaţia Băiuţ capacitatea de prelucrare
creşte de la 16.200 to minereu în anul 1933 la 25.400 to minereu în anul
194057.
4.2. Uzinele metalurgice
Pentru a obţine un produs de o mare puritate erau necesare procedee
metalurgice, şi în perioada interbelică vor funcţiona asemenea instalaţii.
Vorbim de uzinele metalurgice ale Statului de la Zlatna58, despre existenţa
căreia sunt date de la 1747, Firiza de Jos şi Strâmbu, care au prelucrat
produsele minelor Statului, dar şi ale micilor producători din nordul

55 La sfârşitul perioadei interbelice erau în funcţiune 11 flotaţii, aparţinând societăţilor: „Mica” (Gurabarza), „Phönix”
(Baia Mare), „Aurum” (Valea Borcutului), „Minele de Aur Breaza - Zlatna” şi „Pyrit” (Zlatna), „Albini” (Zlatna),
Societăţii Franceze de Mine de Aur din Transilvania (Băiţa - Baia Mare), R.I.M.M.A. (Dealul Crucii, Baia Sprie,
Băiuţ, Săcărâmb, Roşia Montană) şi cinci instalaţii de cianurare aparţinând Societăţilor: R.I.M.M.A. (Dealul
Crucii), „Aurum” (Valea Borcutului), „Mica” (Gurabarza), Societatea Franceză de Mine de Aur din Transilvania
(Băiţa - Baia Mare), „Petroşani” (Săsar - Baia Mare) (I. Haiduc, op. cit., p. 220-243; Gh. Vanci, Instalaţia de
cianuraţie a soc. „Petroşani” de la Baia Mare, A.M.R., XXIV, 1940, nr. 10, p. 317-331).
56 AN MM, Direcţia Minelor Baia Mare, dos. 52/1932, f. 9.
57 Valeriu Achim, Aurel Ciolte, op. cit., p. 37.
58 Ion Rusu Abrudeanu, Aurul românesc. Istoria lui din vechime până astăzi, „Cartea Românească”,
Bucureşti, 1933, p. 185
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Transilvaniei şi patrulaterul aurifer al Munţilor Apuseni59, cât şi uzinele
metalurgice ale Societăţii „Phönix” de la Baia Mare, construită în anul
190760 şi cea a Societăţii „Mica” de la Diciosânmartin (Târnăveni), pusă în
funcţiune în anul 193961.
În regiunea Baia Mare R.I.M.M.A. va avea în funcţiune:
4.2.1. Uzina Metalurgică Firiza de Jos
Uzina Metalurgică Firiza de Jos era situată pe Valea Firizei, la o
distanţă de 5,6 km de Baia Mare şi fusese creată pentru a prelucra produsele
miniere - minereuri şi concentrate - de la minele din regiunea Baia Mare, ale
Statului, dar şi ale particularilor: minereuri cuarţoase cu conţinut mai mare în
aur, minereuri sulfidice de la Dealul Crucii şi Valea Roşie; minereuri sulfidice
şi concentrate (şlicuri) sulfuroase; minereuri şi concentrate plumboase;
minereuri de cupru produse de topitoare, rămăşiţe din instalaţiile de analiză
şi din alte industrii. Uzina îşi are începuturile în anul 1844, iar în anul
1909 dispunea, pe lângă instalaţiile de forţă şi de transport de: o instalaţie
de desargintare, sistem Parkes; un cuptor de scurgere; patru cuptoare de
cupelare, sistem german; două cuptoare medievale; un cuptor pentru afinarea
cuprului; trei cuptoare, sistem Pilz; două şteampuri cu 51 de săgeţi; două
ventilatoare, cu care s-a obţinut o producţie de 489,6 kg aur, 3.732 kg argint,
44,7 to cupru, 580 to plumb, 370 to glazură62.
În timp instalaţiile s-au multiplicat şi modernizat, în anii ’40 ai
secolului al XX-lea, uzina dispunea de: patru cuptoare de anteprăjire,
sistem Herreshoff, cu o capacitate de prelucrare de 16 to/24 ore; opt vane de
aglomerare, sistem Greenawaldt, cu o capacitate de prelucrare de 50 to/24
59 Vezi, Regulamentul pentru topirea, extragerea şi afinarea metalelor cuprinse în minereurile şi produsele
metalifere ce se vor primi spre prelucrare la uzinele Firiza de Jos, uzinele Zlatna şi instalaţia de afinare,
proprietatea Întreprinderilor Miniere şi Metalurgice ale Statului din Ardeal R.I.M.M.A., aplicabil de la 1
octombrie 1936, prin care se stabilea că R.I.M.M.A. primea spre prelucrare produse miniere şi rămăşiţe
industriale cu conţinut de metale preţioase ce-i vor fi aduse spre preschimbare de la exploatatorii de mine
din România sau de la întreprinderi din străinătate, pe bază de contracte speciale.
Preţul oferit pentru produsele preschimbate va fi cel stabilit de Banca Naţională a României pentru aur
şi argint, iar pentru cupru şi plumb media între cotaţia acestora la Bursa din Londra şi preţul cu care
R.I.M.M.A. vindea pe piaţa din România, micşorat cu 3% (Monitorul Oficial, I, nr. 255/2 noiembrie
1936, p. 9046-9051).
60 Gheorghe C. Robescu, op. cit., p. 598-599.
61 Societatea „Mica”, Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul cenzorilor către
Adunarea generală ordinară a acţionarilor din 25 mai 1940. Exerciţiul 1939, Imprimeriile „Adeverul”,
Bucureşti, 1940, p. 25.
62 Monografia Uzinelor Chimico - Metalurgice „Minaur” din Firiza de Jos, în AN HD, Fond Societatea
„Mica”, dos. 297/1947, f. 48.
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ore; un cuptor, sistem Watter - Jacket, cu o capacitate de prelucrare de 45-55
to minereu în 24 ore; trei cuptoare, sistem Pilz, cu o capacitate de prelucrare
de 10 to minereu în 24 ore fiecare; un cuptor mic, sistem Humboldt pentru
încercări, cu o capacitate de 8 to/24 ore; un convertizor de cupru, cu o
capacitate de prelucrare de 15 to mată cuproasă în 24 ore; o instalaţie de
desargintare, sistem Parkes; trei cuptoare de cupelaţie, sistem german, cu o
capacitate de încărcare de 17 to fiecare; un cuptor, sistem Humboldt, pentru
prelucrarea spumelor Sb-oase, cu o capacitate de prelucrare de 7 to/24 ore;
o fabrică de sulfat de cupru, cu o capacitate de producţie de 15 to/24 ore;
o fabrică pentru producerea acidului sulfuric, cu o capacitate de producţie
de 10 to/24 ore; o fabrică pentru producerea de ţevi de plumb şi sârmă, cu
o capacitate de producţie de 3-6 to/24 ore; o turnătorie pentru necesităţile
uzinei, cu o capacitate de producţie lunară de 4-7 to. Uzina mai dispunea
de laborator chimic pentru determinarea analizelor de la preschimbare şi
pentru controlul activităţii productive; ateliere; centrală electrică; funicular
pe o distanţă de 30 km între Băiuţ - Capnic - Baia Sprie - Firiza de Jos.
Cu aceste instalaţii Uzina, cu o capacitate de prelucrare de 18.000 to anual,
putea produce într-un an normal cca. 1.000 kg aur, 9.000 kg argint, 350 to
cupru, 2.200 to plumb moale, 100 to plumb tare etc.63.
4.2.2. Uzina Metalurgică Strâmbu
Până în anul 1933 când intră în lichidare, a funcţionat şi Uzina
Metalurgică Strâmbu. Uzina a fost creată în anii 1846-1848 şi era situată la
47 km de Baia Mare, aceasta prelucrând produsele minelor Capnic, Băiuţ
şi Văratic64. Uzina avea instalate 16 cuptoare de calcinat, sistem Bode, un
cuptor de calcinare care se încărca manual, un topitor înalt şi două topitoare
mai mici, un ciuruitor de plumb, instalaţia pentru desargintare, cuptor pentru
separarea schimbului, instalaţie pentru măcinare uscată cu nouă săgeţi; mai
dispunea de laborator de analize chimice şi pirometrice, atelier de fierărie
şi tâmplărie, forţa motrice necesară fiind dată de două roţi de apă, care
produceau 27 HP.
Uzina primea anual spre prelucrare cca. 1.600 to minereuri şi
concentrate, din care cca. 76% concentrate sulfuroase de la Băiuţ; 7% minereu
cuarţos şi 17 % minereu de plumb şi concentrate plumboase, aproape în
63 Ibidem, f. 49.
64 Les mines des métaux et les usines métallurgiques, propriétes de l’etat roumain exploitées en regie.
Entreprises minieres et usines métallurgiques dans la region de Baia Mare, p. 36-37; Valeriu Achim,
Aurel Ciolte, op. cit., p. 36, 51.
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totalitate de la minele Statului din Capnic şi producea plumb moale, plumb
tare, glazură de plumb; argintul aurifer era trimis la Schemnitz, iar după
construcţia instalaţiei de afinare de la Baia Mare se va prelucra aici; din
concentratele sulfuroase se obţinea aramă, cu un conţinut în argint aurifer de
25 gr/100 kg, produs care era trimis la Uzina „Phönix” din Baia Mare65.
4.3.Instalaţia de Afinare
Cum aurul obţinut în urma operaţiunilor de prelucrare nu era pur, iar
necesităţile de trezorerie ale Băncii Naţionale a României cereau un aur fin,
în primii ani interbelici Banca va fi obligată, în lipsa unei instalaţii de afinare
în ţară, să trimită aurul argintifer obţinut în Uzinele metalurgice ale Statului
la Londra, unde, prin afinare electrolitică, se obţinea aur fin şi argint fin.
Acest lucru va impune construcţia Afinăriei de la Baia Mare, despre
funcţionarea căreia, între anii 1924-1948, ne-am ocupat într-un studiu
publicat în anul 201066.
A fost prima instalaţie de afinare a metalelor preţioase din România,
cu o capacitate de prelucrare de 1.000 kg. aur fin şi 4.000 kg. argint fin
anual, va fi construită de către Ministerul Industriei şi Comerţului în incinta
Direcţiunii Minelor şi Uzinelor Statului Baia Mare, şi va începe să funcţioneze
de la sfârşitul lunii octombrie 1924. Instalaţia era construită pentru a afina
aurul brut produs de către minele şi uzinele metalurgice ale Statului, precum
şi cel adus pentru preschimbare de către producătorii particulari - cu excepţia
Societăţii „Mica”, care vindea direct aurul brut Băncii Naţionale a României67
– la Oficiile de schimb de la Abrud, Zlatna şi Baia Mare sau direct la Uzinele
metalurgice ale Statului68.
Instalaţia va fi amplificată în anul 1933 fiind, în acel moment, una
dintre cele mai moderne din Europa, şi a folosit ca model pentru proiectarea
şi construcţia instalaţiei de afinare pe care Societatea „Mica” o va pune în
funcţiune la Gurabarza în anul 1937.
Instalaţia de afinare de la Baia Mare era formată din: zece băi pentru
65 Alex. Iancu, op. cit., f. 24-26.
66 Mircea Baron, Instalaţiile de afinare a aurului brut de la Baia Mare şi Săsar, până în anii ’40 ai
secolului al XX-lea, Revista Arhivei Maramureşene, III, nr. 3, 2010, p. 193-215.
67 B.N.R. va afina aurul brut cumpărat de la Societatea „Mica”, până în anul 1937, când aceasta pune în
funcţiune propria sa instalaţie de afinare la Gurabarza/Brad (Mircea Baron, Societatea „Mica”. 19201948, Editura Universitas, Petroşani, 2006, p. 452-459), tot în instalaţia de afinare de la Baia Mare
(AN MM, Fond Direcţia Minelor Baia Mare, dos. 141/1935, f.f.).
68 Ion Marin, Instalaţia de afinare a metalelor preţioase a Minelor şi Uzinelor Statului din Baia Mare, p.
50-51.
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electroliza argintului după metoda Moebius; cinci băi pentru electroliza
aurului după metoda Wohlwill; trei filtre electrice cu vacuum pentru spălarea
nămolului de aur, a argintului electrolitic, a clorurii de argint şi a argintului
cimentat; două centrifuge pentru uscarea firişoarelor de argint depuse în
băile de argint şi a nămolului de aur, înainte de a fi supuse operaţiunii de
topire; un cuptor încălzit cu motorina, cu o capacitate de 150 kg., şi un altul,
cu o capacitate de 20 kg., folosite pentru topirea metalelor; două cuptoare de
topire cu mangal.
La instalaţia de afinare erau aduse trei produse brute: aur de amalgam,
aur de cianuraţie, argint aurifer, iar prin prelucrare electrolitică se obţinea
argint fin, având o puritate de 999,7 gr. la kg. şi aur fin cu o puritate de 999,71.000 gr. la kg.
Aşa cum am mai spus, instalaţia de la Baia Mare va afina, până în
anul 1936, întreaga producţie de aur brut a României. Din anul 1937, odată
cu construcţia propriei instalaţii de afinare, Societatea „Mica”, împreună cu
Societăţile miniere afiliate şi alţi mici producători din Munţii Apuseni, vor
afina, până în februarie 1946, aurul brut la Gurabarza/Brad, iar după februarie
1946, instalaţia de afinare de la Baia Mare, rămâne, din nou, singura instalaţie
de acest gen, în funcţiune, din România.
Vedem deci, că Statul român va fi capabil, în perioada interbelică,
prin R.I.M.M.A., să continue şi să dezvolte în regiunea Baia Mare, o activitate
economică cu o veche tradiţie, menţinând un complex industrial care va fi
al doilea producător român de metale preţioase, dar şi cu un aport important
la consolidarea mineritului metalifer din nordul Transilvaniei şi patrulaterul
aurifer al Munţilor Apuseni.
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Aspects Regarding the Operation of the State Metal Bearing Mining Complex in Baia Mare Area
in The Inter - War Period
(Summary)

Key-words: Romania, northern
Transylvania, Baia Mare area, interwar period, mining of precious and nonferrous metals, The Corporation of State
Mining and Metallurgical Companies in
Transylvania (R.I.M.M.A.)

The metal – bearing area in northern Transylvania, generically called
Baia Mare, represented one of the most important Romanian mining regions
in the inter – war period, with significant contribution to the production of
precious and non – ferrous metals in Romania. In this evolution, the Romanian
State was present, alongside with other factors, through the Corporation of
State Mining and Metallurgical Companies in Transylvania (R.I.M.M.A.),
which consisted of: the ore mines of Valea Roşie, Dealul Crucii, Baia Sprie,
Capnic, Băiuţ; the metallurgical plant of Firiza de Jos, which processed the
concentrates from the State mines and from the small producers in northern
Romania, and Strâmbu - Băiuţ, which processed the ores and the concentrates
from the mines of Capnic and Băiuţ-Văratic; the refining installation for
precious metals in Baia Mare, built in 1924-1925 and extended in 1933.
This industrial complex of the State in Baia Mare area was to become
the second largest producer of precious metals in Romania, with an important
role in the support of metal mining in northern Transylvania.
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Reclama

poate fi definită ca
fiind activitatea prin care se urmăreşte,
pe calea publicităţii, prin tipărituri, radio,
televiziune, cinematograf etc., suscitarea
interesului public asupra anumitor
mărfuri, a unor cărţi, a unui spectacol, a
folosirii unor servicii ş.a.m.d.
Prin lucrarea de faţă, ne propunem
să aducem în atenţia cititorului câteva din reclamele care circulau în perioada
interbelică, în unele periodice băimărene. Ne-au determinat să alegem
această problematică, atât ineditul temei cât şi farmecul, respectiv bogăţia
informaţiilor conţinute de reclamele interbelice, referitoare la comerţul,
cultura, viaţa cotidiană ş.a. din Baia Mare. Deşi pentru zona băimăreană,
istoriografia nu cuprinde lucrări dedicate acestui subiect, reclamele interbelice
apărute în presa din oraşe ca Sighişoara, Mediaş, Carei, Deva, Brad, Vişeu
de Sus sau alte oraşe ale Transilvaniei, au fost tratate în studii şi articole,
începând cu anii ’90.
Având în vedere faptul că în lucrarea de faţă ne vom raporta la unele
reclame difuzate prin intermediul unor importante periodice ce au apărut la
Baia Mare, în perioada interbelică, care se află în păstrarea şi administrarea
Arhivelor Naţionale Maramureş, am considerat necesar să redăm câteva date
referitoare la acestea:
	
	

http://dexonline.ro/definitie/reclama, 17.10.2011.
http://www.history-cluj.ro/Istorie/Ro/Bibliografia_stiintifica.htm#CR%C4%82CIUN,%20CORNE,
17.10.2011
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1. Ziarul Renaşterea – a apărut la 30 decembrie 1918, a fost intitulat în
primii ani ”foaie politică, democratică, naţională”, pentru ca mai târziu să
devină ”Organ politic al PARTIDULUI POPORULUI de sub preşedinţia
GEN. AVERESCU”. Directorul acestui ziar, ce îşi avea sediul pe strada
Lăcătari, nr. 1, a fost Brenciu Horea Ioan.
2. Curierul de Vest – „organ naţional-indpendent”, a apărut în anul 1920,
sub conducerea directorului Ioan Rodina. Acest ziar, cu sediul pe Calea
Traian, la nr. 36, a militat pentru „înteţirea măsurilor sociale şi a procesului
de culturalizare”.
3. Ştirea - ”organ politic, social şi economic”, a fost un săptămânal editat
timp de doi ani (1926-1928), perioadă în care a cuprins articole semnate
de dr. Alexandru Racoţi Filip (redactor).
4. Săptămânalul Baia Mare – proprietate a Societăţii Anonime ”Minerva”,
ce a văzut lumina tiparului de la 23 septembrie 1926 până în anul
1938, i-a avut printre redactori pe: dr. Teofil Dragoş şi dr. Aurel Nistor.
Săptămânalul apărea în fiecare zi de joi.
5. Săptămânalul Glasul Dreptăţii - ”Organ popular al Partidului NaţionalŢărănesc. Organizaţia locală din Baia Mare”, editat din anul 1930, îşi
avea sediul pe strada Crişan, la numărul 9.
6. Săptămânalul Înfrăţirea – a apărut la 29 octombrie 193310 şi a avut sediul
pe strada Bunea, la nr. 6. Se adresa, aşa cum apare menţionat încă din
primul număr ”tuturor oamenilor de bine fără deosebire de clasă socială,
religie, naţionalitate etc.” şi dorea să colaboreze cu ”toate societăţile
sportive, culturale, de binefacere etc.”, declarându-se „totdeauna gata de
a susţine orice activitate, iniţiativă pe domeniul binelui cetăţenesc”11. În
plus, redactorii acestui ziar au dorit să facă publicitate Staţiunii climatice
Baia Mare, despre care considerau că are un mare potenţial, însă era prea
puţin cunoscută în ţară.
Pamfil Bilţiu, O istorie a culturii maramureşene, Editura Casei Corpului Didactic Maramureş ”Maria
Montessori”, Baia Mare, 2003, p. 291.
	 Ziarul Renaşterea, anul I, nr. 45, 4 noiembrie 1919, p. 1.
	 Ibidem, anul III, nr. 45, 18 decembrie 1921, p. 1.
	 Ziarul Curierul de Vest, anul III, nr. 3-4, 12 martie 1922, p.1.
	 Pamfil Bilţiu, op.cit., p. 291.
	 Ziarul Ştirea, anul II, nr. 23, 25 iunie 1927, p.1.
	 Ziarul Glasul Dreptăţii, anul II, nr. 10, 5 martie 1931, p.1.
10 În lucrarea lui Pamfil Bilţiu O istorie a culturii maramureşene, Editura Casei Corpului Didactic
Maramureş ”Maria Montessori”, Baia Mare, 2003, p. 292, ziua de 29 decembrie 1933 este menţionată
ca fiind data apariţiei.
11 Ziarul Înfrăţirea, anul I, nr. 1, 29 octombrie 1933, p.1.
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7. Cronica – a apărut sub îngrijirea lui Gheorghe Crişan, la 16 septembrie
1936. A prezentat evenimentele sociale, economice, politice, culturale
şi sportive ale Băii Mari, până la 28 august 1940, când şi-a întrerupt
activitatea. În primele luni ale anului 1941 au mai apărut 8 numere ale
Cronicii, la Bacău, editorii aflându-se în refugiu12.
Paginile acestor periodice au reprodus în perioada interbelică, şi nu
numai, o serie de reclame, care încercau să facă cunoscute diferite produse,
servicii, activităţi culturale ş.a. din Baia Mare.
Din sectorul industriei grele ne-am oprit asupra reclamelor dedicate
Fabricii de acid sulfuric şi produse chimice ”PHONIX” Baia Mare. Acestea
se referă la faptul că ”Pentru orice cultură raţională este absolută nevoe de
SUPERFOSFAT”13, deoarece ”întrebuinţând 150 kg. la jugh. se măreşte
recolta de cereale pentru fiecare jugh. cu 200-300 kg.”.

Ziarul Baia Mare, Anul II, nr. 39, 22 sept. 1927
Din cadrul aceluiaşi sector fac parte şi reclamele referitoare la
Fabrica de vagoane UNIO societate anonimă în Satu Mare care producea o
gamă variată de produse, de la ”vagoane de tot felul şi automotoare”, la ”sobe
de baie”14 sau la fraţii Prinţ din Satu Mare, care deţineau o turnătorie de fier şi
o fabrică de maşini. Textul reclamei fraţilor Prinţ menţionează clar produsele
12 Maria Mureşan, Gazeta ”CRONICA” (1936-1941) Frescă a societăţii băimărene interbelice, Editura
Casei Corpului Didactic Maramureş ”Maria Montessori”, 2005, p. 211.
13 Ziarul Baia Mare, anul II, nr. 39, 22 septembrie 1927, p. 4.
14 Ziarul Cronica, anul I, nr. 14-15, 25 decembrie 1936, p. 12.
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pe care le pot executa aceştia, precum şi faptul că ele pot fi făcute atât după
modelul fabricanţilor, cât şi după cel al doritorilor (contractanţilor)15, reuşind
să scoată în evidenţă îndemânarea acestora.
În urma analizării reclamelor apărute în perioada interbelică în presa
băimăreană putem afirma că în Baia Mare îşi desfăşurau activitatea numeroşi
producători şi prestatori de servicii, din domenii foarte variate. Astfel,
croitorii băimăreni, căutând să îşi facă cunoscute serviciile, erau des prezenţi
în secţiunea din presă destinată reclamelor, aducând la cunoştinţa publicului
diferite oferte de servicii. Un exemplu în acest sens îl reprezintă croitoria
G. Dulfu, care doreşte să ajungă în prim plan cu următorul sfat prietenesc:
”Doamnă! Înainte de a vă face ultimele costume de iarnă, este în interesul
Dv. să luaţi la cunoştinţă că un specialist cu praxă îndelungată în Capitală se
găseşte la croitoria G. Dulfu din strada V. Lucaciu, 1. şi este mai în măsură
ca oricare altul să vă execute după ultima modă taielluri, mantouri, pardesie
şi orice alte lucrări ce ţin de secţia croitoriei pentru dame care s’a înfiinţat de
curând aici”16.
Schimbarea sediului croitoriei sau angajarea unor specialişti veniţi
din oraşe mai mari, constituie momente importante cu care croitorii reveneau
în atenţia publicului. Textul: ”Croitoria modernă Cupşa, Piaţa Unirii, 24,
anunţă onorata clientelă că a reuşit să angajeze pe specialistul Némethy
Ştefan din Cluj, bine cunoscut pentru lucrările sale în branşa croitoriei de
domni şi dame, precum şi aceea că, a deschis o secţie specială de croitorie
engleză pentru dame unde se execută pe lângă garanţie ori ce lucrări în branşa
croitoriei de dame. – Tot aici se execută orice uniforme pentru militari, preoţi,
şcolari etc.”17 fiind elocvent în acest sens.
În paginile ziarelor am identificat şi un text referitor la activitatea
blănarilor: ”În atelierul meu de blănar şi cojocar execut după ultima modă
blănuri noui, prefac pe cele vechi şi le repar precum şi orice alte lucrări în
branşă. Permanent în depozit mărfuri noui. Schwartz Paul, Strada Vasile
Lucaciu 1 casa nouă a dlui ing. Ionescu”18.
Pentru că anumite articole vestimentare aveau nevoie de o îngrijire
mai deosebită, „Fried, primul institut din localitate pentru curăţirea şi
vopsirea hainelor, str. Grigorescu No. 3.” anunţa că „pentru o plată redusă
15
16
17
18

Ziarul Renaşterea, anul I, nr. 45, 4 noiembrie 1919, p. 4.
Ziarul Cronica, anul II, nr. 45, 10 noiembrie 1937, p. 4.
Ibidem, p. 2.
Ziarul Cronica, anul II, nr. 46, 17 noiembrie 1937, p. 4.
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vopseşte şi curăţeşte; primeşte haine pentru îngrijire de vară”19, iar Kovács,
Piaţa Unirii 12, asigura că ”Vopseşte şi curăţeşte mai bine”20.
Pantofarii au ales să se promoveze prin intermediul unor texte simple,
care au pus accent pe noutatea modelelor şi doreau să semnaleze adresa la
care pot fi găsiţi de către doritori. Majdik Ludovic, susţine astfel că ”după
formele cele mai moderne coresponzetor aşteptărilor de astăzi pregăteşte
ghete cu cue şi cusete cu sfoară. Strada Regele Ferdinand No. 24. Baia
Mare’’21, iar Gheorghe Alföldi anunţă ”Atelier nou Pantofarul Gheorghe
Alföldi roagă On. public, ca să-i viziteze atelierul din str. Reg. Ferdinand
No. 6. Execută la comandă cele mai noi şi pretenţioase modele”22.
În ceea ce priveşte activitatea meşterilor zugravi, am ales să redăm
următorul text: ”La zugravul Nicolae Veis, strada Olarilor 12 – au sosit cele
mai moderne modele de zugrăvire. Execută ori ce lucrări de zugrăvire şi vopsire,
cât şi vopsirea (ducarea), respective lustruirea cu lac a mobilelor, cărucioarelor
pentru copii şi automobilelor.”23. Rămânând în domeniul decoraţiunilor, merită
menţionată caracterizarea lui Ioan Flontaş: ”Aducem cu plăcere la cunoştinţa
cititorilor noştri, că în persoana dlui Ioan Flontaş avem un nou maestru
român în oraşul Baia Mare. Dl. Flontaş dupăce a terminat şcoala de Arte de
Meserii din Zlatna, după ce a făcut 10 ani practică la şcoala de Architectură
în Bucureşti şi la firma Manfredi în Satu Mare, a instalat în Baia Mare (Str.
Regele Ferdinand No. 106, în faţa gării, lângă depozitul de petrol) un atelier
de sculptorie de piatră şi depozit de monumente de marmură şi granit primeşte
şi execută orice fel de lucrare de sculptură în piatră, beton, mozaic (terazo), cu
cele mai moderne preţuri. Urăm noului maestru reuşită în meseria sa.”24.
Atelierul de tapiţerie A. Fülöp situat pe strada Decebal, nr. 1
mizează în a-şi atrage clienţii prin prezentarea, într-un anunţ din anul 1938,
a experienţei în domeniu a proprietarului, condiţiile avantajoase oferite
şi punctualitatea25, pentru ca un an mai târziu să folosească un text scurt:
”Tapiţeria Fülöp Execută tot felul de mobile tapiţate. Ieftin, durabil şi
19
20
21
22
23
24
25

Ziarul Baia Mare, anul II, nr. 33, 11 august 1927, p. 4.
Ziarul Cronica, anul IV, nr. 29, 9 iulie 1939, p. 2.
Ziarul Curierul de Vest, anul II, 14 septembrie 1921.
Ziarul Glasul Dreptăţii, anul IV, nr. 9, 20 septembrie 1933, p. 4.
Ziarul Cronica, anul II, nr. 13, 31 martie 1934, p. 4.
Ziarul Glasul Dreptăţii, anul V, nr. 26, 26 iunie 1936, p. 4.
”S’a deschis un nou atelier de tapiţerie! conducătorul acestui atelier, având o veche practică în atelierele
din ţară şi străinătate execută lucrări artistice în condiţiuni avantajoase şi cu mare punctuozitate!
– Pentru orice comenzi, adresaţi-vă mai întâi atelierului A. Fülöp Baia Mare, str. Decebal, 1. ”. Ziarul
Cronica, anul III, nr. 29, 18 iulie 1938, p. 3.
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punctual Strada Decebal Nr. 1”26.
Fabrica de mobilă Locuinţa română apare în presă cu un anunţ
standard: ”Fabrica de mobile Locuinţa română cu instalaţiuni din cele mai
moderne, execută prompt şi în condiţiuni avantajoase orce fel de comenzi,
garnituri, dormitoare, Saloane, bucătării, birouri etc”27.
Tipografiile care au funcţionat în Baia Mare aflate în războiul concurenţei
au investit în promovare, apariţiile acestora în presă fiind foarte dese. Tipografia
şi librăria Dacia a mizat pe preţ: ”Doriţi ieftin? … Doriţi ieftin? … Registre,
imprimate, cărţi de vizită, invitaţii de nuntă, cărţi poştale, afişe, Gazete, reviste,
romane comandaţi numai în Tipografia Dacia Librărie Unde se pot cumpăra
orice rechizite de biurou, cărţi şcolare, registre tipărite şi legate, imprimate şi tot
felul de articole ce ţin de această instituţie cu Preţuri Convenabile”28, tipografia
Minerva pe moda occidentală: ”Progresaţi şi D-voastră cu epoca! Marile firme
occidentale atribuie importanţă împrejurării, că imprimatele lor să fie elegante şi
susceptibile de expresivitate. Imprimatul frumos este cheia succesului singura
tipografie recunoscută în Baia Mare şi împrejurime este MINERVA Institut de
Arte Grafice şi Editură S.A. care furnizează imprimate excepţional de ieftine
şi frumoase”29, iar tipografia Astra pe tehnologia folosită: ”Tipografia ASTRA
institut de arte grafice pe acţiuni stabiliment perfect aranjat şi cel mai bogat din tot
judeţul Satu Mare, cu variate caractere de litere, material şi maşinării moderne,
după comandă execută ori-ce lucrări, de artă broşuri, gazete, preş curent tabelarii,
COMPACTORIE, perforare. Comandele se execută promt urgent şi ieftin”30.
Şi librăriile urmăreau să se evidenţieze, dovadă fiind următoarea
reclamă: ”Aparate fotografice, tocuri rezervoare, garnituri de birou din
metal şi aragonit, albume pt. fotografii, vioare, cărţi literare, cărţi de
poveşti şi cu chipuri imprimate cu preţuri foarte reduse. Cadourile cele
mai frumoase şi practice cu preţuri favorabile se găsesc numai la librăria
FRANKOVITS”31.
Serviciul Gazetelor optează pentru o descriere explicită a domeniului
de activitate: ”Nu vă pierdeţi timpul! căutând în ziare şi reviste articole cari
pomenesc numele dvs. sau tratând problemele cari vă interesează, căci o
instituţie special creată şi bine organizată pentru aceasta poate face acest lucru
mai bine şi mai eftin ca dvs. Serviciul gazetelor. Agenţie internaţională de
26
27
28
29
30
31

Ziarul Cronica, anul IV, nr. 29, 19 iulie 1939, p. 3.
Ziarul Renaşterea, anul III, nr. 40, 9 noiembrie 1921, p. 4.
Ziarul Glasul Dreptăţii, anul LII, nr. 22, 28 mai 1931, p. 4.
Ziarul Glasul Dreptăţii, anul II, nr. 42, 15 octombrie 1921, p. 4.
Ziarul Renaşterea, anul III, nr. 45, 18 decembrie 1921, p. 4.
Ziarul Glasul Dreptăţii, anul VI, nr. 23, 11 iunie 1937, p. 4.

https://biblioteca-digitala.ro

192

Revista Arhivei Maramureşene

presă şi publicitate. Director: Emil Samoilă Bucureşti, str. Sf. Constantin 24,
telefon 3-16-15. urmăreşte tot ce se întâmplă în cele circa 1400 publicaţii din
România, iar prin intermediul celor 102 agenţii similare din străinătate, tot
ce se scrie în presa din toată lumea şi procură tăeturi de presă asupra oricărei
personalităţi sau subiect. Cereţi telefonic sau în scris prospecte lămuritoare sau
o probă gratuită de o săptămână, indicând subiectul care vă interesează”32.
Nici localurile din Baia Mare nu au ocolit rubrica destinată reclamelor
din paginile ziarelor. În numărul din 28 octombrie 1936 al Cronicii regăsim o
dovadă a grijii purtate de către Cofetăria Scheip pentru sănătatea clienţilor
săi: ”Doctorii spun… că funcţiunile stomacului au o influenţă covârşitoare
asupra întregii vieţi, iar alimentaţia joacă un rol important în dobândirea şi
menţinerea sănătăţii. Toată lumea ştie… că în Baia Mare se pregătesc mâncăruri
gustoase şi prăjituri excelente numai la COFETĂRIA SCHEIP Piaţa M.
Viteazul (Cintirim)”33. Restaurantul-berărie Europa îşi construieşte textul
de prezentare în jurul unui cuvânt cheie - distracţia34, iar Guttman Solomon,
intendentul celebrului hotel Ştefan, recomanda restaurantul şi cofetăria din
incinta acestuia pe baza tradiţiei pe care o aveau în domeniu35. Anunţul dat de
Vasiliu Filip în paginile Curierului de Vest36 ne lasă să înţelegem că în bodega
acestuia se întâmplau mai multe decât într-un local obişnuit: ”ATENŢIUNE.
La bodega lui Vasilu Filip din Str. Reg. Ferdinand N. 24 (Curtea lui Dr. Veis)
Zilnic să găsăsc cele mai gustoasă, Mezeluri, Mititei şi mâncăruri staţionale
fripturi la grătar, Flecuri de oaie Brânzături şi tot felul de fructe, Vinuri curate
tot felul de Licueruri, şi Ţuici ape minerale şi vinuri la Butelă deschis dela orele
5 d.m. până la orele 121/2 noaptea. Preţurile convenabile serv. Promt cea mai
mare cu sătene, Intermediar sgur în tot felul de afaceri Prin poştă dă răsultatul
la tate ofertele. Adresa telegrafică: Filip Baia Mare. Vorbeşte Româneşte,
Ungureşte, Nemţeşte, Italieneşte. VASILIU FILIP.”
Trecând la domeniul asigurărilor, Societatea Anonimă de Asigurare
”Fonciera”, cu sediul în Cluj, pentru a spori numărul clienţilor, alege să
32 Ziarul Cronica, anul III, nr. 24, 15 iunie 1938, p. 4.
33 Ziarul Cronica, anul I, nr. 7, 28 octombrie 1936, p. 4.
34 ”Unde să mergem la distracţie? la restaurantul Bereria cea vestita la EUROPA Baia-Mare, in locul unde
era Gambrinus aice se aduna seara toţi cetăţeni din Baia-Mare ca numai la noi se găsesc mâncărurile
cele mai gustoase, beuturile cele mai curate şi mai bune, serviciul cel mai prompt. Orchestra cea mai
vestită din Baiamare”. Ziarul Ştirea, anul I, nr. 41, 17 octombrie 1926, p. 3.
35 ”GUTTMAN SOLOMON intendentul Otelului Ştefan, recomandă restaurantul şi cafeneaua, ca
primele instituţii de acest gen în Baiamare Bucătărie specială mâncări gustoase, beuturi neîntrecute.
Serveşte bencheturi, petreceri, serbări. Serviciu prompt. Stabiliment modern.”. Ziarul Curierul de
Vest, anul II, nr. 24, 30 octombrie 1921, p. 4.
36 Ziarul Curierul de Vest, anul II, nr. 24, 30 octombrie 1921, p.4.
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menţioneze unele instituţii care au apelat la serviciile sale, instituţii cheie,
cum ar fi episcopiile greco-catolice, greco-orientale din Oradea Mare şi
episcopiile reformate37. Textul referitor la Banca Românească este destul
de concentrat: ”Banca Românească Societatea Anonimă Bucureşti. Capital
şi Rezerve 280,000.000 Lei. Sucursala Satu-Mare au început operaţiunile
face ori ce fel de operaţiuni de bancă.”38, pe când Casa Noastră – societate
anonimă pentru bancă, comerţ şi industrie se adresează publicului cu un
anunţ ce cuprinde o descriere completă a serviciilor oferite39.
Şi doctorii din Baia Mare au considerat oportună reclama, drept
dovadă stă anunţul folosit de Dr. Dumbrăviceanu Gheorghe pentru a-şi
atrage pacienţi: ”După o îndelungă şedere în centrele medicale de seamă
şi minuţioase studii de specialitate, d. Dr. Dumbrăviceaanu Gheorghe s’a
reîntors în oraşul nostru deschizându-şi cabinetul medical în strada Grigorescu
(casa Bernhardt). Consultă: 9-12. -5.”40. Moaşa Rozalia Nemeş foloseşte
un anunţ scurt, în care nu lipsesc aspectele referitoare la studiile în domeniu
şi adresa de domiciuliu41.
Întreprinderea Odihna veşnică îşi semnalează serviciile în domeniul
pompelor funebre printr-un text în care vrea să scoată în evidenţă noile
servicii oferite, precum şi preţurile care ”desfide leorice concurenţă”42, pe
37 ”Fonciera” Societate Anonimă de Asigurare; Sediul Cluj, institut fondat în anul 1864, cu un cerc extins
de activitate. organ de asigurare a bunurilor episcopiilor greco-catolice şi greco-orientale din Oradea-mare
deasemena a episcopiilor reformate Oferă cele mai avantagioase condiţiuni de asigurare contra incendiului
accidente, ghiaţă precum şi asigurări de viaţă. Ziarul Ştirea, anul II, nr. 23, 25 iunie 1927, p. 4.
38 Ziarul Curierul de Vest, anul III, nr. 3-4, 12 martie 1922, p. 4.
39 ”CASA NOASTRA ocietate anonimă pentru bancă, comerţ şi industrie, agentura generală a Societăţii
ADRIATICA de Asigurare în triest. Capital Lei 10,000.000 – Rezerve Lei 5, 000.000 Sucursala BAIAMARE Sediul: SATU-MARE şi Sucursala SIGHETU-MARMAŢIEI Telefon . . Nr. 28 Antrepozite
Nr. 16 Finanţează orice afaceri comerciale şi industriale. Primeşte depuneri spre fructificare dând
dobândă mare Încasează cecuri asupra Băncilor din Ţară şi streinătate în cele mai avantajoase
condiţiuni. Deschide conturi curente. Dă împrumuturi pe efecte publice, cambii, mărfuri. Scontează
accepte Efectuează plăţi în ori ce localitate din ţară şi străinătate. Cumpăra şi vinde pe curssul zilei din
Bucureşti: Efecte publice şi Acţiuni precum şi orice valute streine. Secţia de Asigurări contractează
asigurare în ramurile de incendii, viaţă, infracţiuni, grindină, accident, garanţie de transport sticlă, etc.
în cele mai avantajoase condiţiuni şi cu cele mai eftine taxe. In antrepozitele sale, cu linie de garaj
proprie, primeşte tot soiul de cereale şi mărfuri în condiţiuni avantajoase şi acordă credite ieftine pe
mărfurile depozitate.” Ziarul Ştirea, anul I, nr. 10, 7 martie 1926, p. 4.
40 Ziarul Cronica, anul II, nr. 52, 29 decembrie 1937, p. 3.
41 ”Obstreicale: Moaşa diplomată dela Cluj: ROZALIA NEMEŞ, locuieşte în strada Alba Iulia 1,
(Grădina Bay)”. Ziarul Cronica, anul II, nr. 11, 17 martie 1937, p. 4.
42 ”Cine vrea înmormântări frumoase, se va adresa numai întreprinderei de pompe funebre Odihna
veşnică Prima întreprindere care posedă candelabre şi ciocli în uniformă modernă. – Desfide leorice
concurenţă prin preţuri eftine. – Coroane dela 100 lei; panglici cu înscripţie 25 lei”. Ziarul Cronica,
anul II, nr. 11, 17 martie 1937, p. 4.
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când Petru Costin, ”întreprinzător de înmormântare” ce îşi avea prăvălia
situată pe Calea Traian, nr. 1, sub casa Bay, foloseşte pe lângă text43 şi
imagini cu obiecte sugestive.
Indubitabil, reclamele referitoare la domeniul comercial ocupă cel
mai mult spaţiu în paginile ziarelor, fie că este vorba de o mică prăvălie
sau de un magazin. Magazinul Transilvania44, probabil lider în domeniul
comercializării confecţiilor, cooperativa de consum Dacia45, cu cele două
secţii ale sale de coloniale şi manufactură, magazinul de încălţăminte
Friedmann46, magazinul Succesorii Vilhelm Haracsek47 ce o oferea o
paletă largă de produse, de la articole sportive la articole casnice şi coloniale,

43 „PETRU COSTIN întreprinzător de înmormântare Calea Traian Nr. 1 Sub casa Bay Baia-mare Aduc la
cunoştinţa onoratului public că am deschis o nouă prăvălie de înmormântare. In magazin am tot soiul de
giolgiuri de cele mai fine pânză de pe ochi, perini, făşii pentru ciorapi, lumini şi cununi. Scriie şi cruci
de metal precum şi coştiuguri de lemn foarte tari imitaţie de metal se găsesc în mari cantităţi. Cu carul
meu mortuar propriu aranjez înmormântări şi pe sate. Cer sprijinul onoratului public PETRU COSTIN.
Locuinţa Strada Dr V. Lucaciu No. 46”. Ziarul Renaşterea, anul I, nr. 45, 4 noiembrie 1919, p.4.
44 „Toată LUMEA se îmbracă numai la magazinul TRANSILVANIA Baia-Mare, Piaţa Unirii 16 – Telefon
10 unde au sosit ultimele noutăţi pentru sezonul de primăvară. Pentru dame: pardesiuri – costume (cu
fustă)- fulgarine din mătase în toate culorile – pardesiuri Balonseide (noutate) pantofi şi ghete, ultimele
modele. Trenschoat-uri dela 900-4000 lei. Costume şi pardesiuri pentru copii. – Mare asortiment de
pantofi, ghete pentru bărbaţi şi copii. – Depozitul fabricii. In croitoria şi ceaprăzăria acestei firme, se
execută cele mai fine lucrări militari şi civili. – Chipiuri, drapele premilitare, conform regulamentului.
– Tot felul de uniforme. Preţuri fixe şi foarte avantajoase. Cel mai de încredere magazin din regiune.”
Ziarul Cronica, anul II, nr. 12, 24 martie 1937, p. 2.
45 „Cooperativa de consum DACIA, una dintre cele mai importante unităţi cooperative din ţară are cele
mai bine asortate magazine din Baia Mare Secţia coloniale din Piaţa Unirii (clădirea „Ştefan Vodă”)
vă oferă Vin de masă de pe Târnave Vin de Drăgăşani Vin de Lechinţa Vin Rizling de Aiud Vin
roşu de Odobeşti precum şi alte vinuri speciale de Alba Iulia şi alte centre viticole vestite BERE
AZUGA – Specialităţi de lichioruri Depozit en-gros de vin, bere şi ţuică. Tot felul de coloniale,
bonboane, ciocolată etc. SECŢIA MANUFACTURĂ instalată în palatul Dr. Gal bogat asortată cu:
ÎNCĂLŢĂMINTE de dame şi bărbătească, renumitele fabricate Filt şi altele. Ultimele modele de
primăvară şi vară. STOFE bărbăteşti şi pentru dame cu preţuri de concurenţă. ŢESĂTURI: crepoane,
creppes files, tobraico, - imprimeuri pentru rochii de vară. ALBITURI: şifoane, pânzeturi, prosoape.
GALANTERIE: ciorapi de damă Adesgo, Ady, Arli şi bărbăteşti, cravate, etc. Preţuri de concurenţă
Serviciu conştiincios” Ziarul Cronica, anul V, nr. 87, 3 iulie 1940.
46 „Au sosit pantofi bărbăteşti, pentru dame şi şcolari, precum şi bocanci de cea mai bună calitate la
FRIEDMANN Baia-Mare, str. dr. V. Lucaciu. Tot acolo se execută ori ce ghete la comandă, din
material superior, cu preţuri avantajoase” Ziarul Cronica, anul I, nr. 2, 23 septembrie 1936, p.4.
47 „Pentru sporturile de iarnă schi, patine, articole de vânătoare, etc. pentru orice căsnicie bucătării
moderne, sobe şamot, veselă, lămpi şi alte articole casnice calităţi superioare şi preţuri avantajoase
numai la: Succesori Vilhelm Haracsek Baia-Mare, P. Unirii – Casă fondată în 1788, pentru sărbători:
vinuri speciale, cicolată, desert, bomboane precum şi orice coloniale şi delicatese, găsiţi la SECŢIA
COLONIALE a acestui mare şi vechiu magazin” Ziarul Cronica, anul II, nr. 1, 6 ianuarie 1937, p.3.
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ceasornicăria A. Lekker48, prăvălia lui Petki Carol49, măcelăria Lipoczky
Vilhem50 sunt doar câţiva dintre actorii textelor reclamelor. Acestea, fie
aveau un conţinut scurt, dar plin de persuasiune: ”Vorbesc din experienţă,
cu îmbrăcăminte numai TRANSILVANIA mulţumeşte”51, fie redau detalii
referitoare la prăvălie: ”IULIU MUREŞAN, comerciant Casă fondată în
1908. BAIA-MARE, CALEA TRAIAN No. 13. Telefon no. 11. Mare magazin
de coloniale şi delicatese. Concesionar angrosist de sare a Reg. Monop. Stat.
Debit de tutun şi timbre fiscale. Vinuri şi beuturi speciale. Bonbonerie şi
zaharicale. Mare depozit de petrol lampant şi benzină. Antreprenorul băilor
ferrifere din Valea Usturoi. Serviciu prompt!”52.

Ziarul Baia Mare, Anul I, nr. 2, 30 sept. 1926
48 „Ceasuri de precizie, mărci renumite, ceasornice, bijuterii, obiecte şi aparate optice, precum şi alte
specialităţi ale branşei găsiţi la ceasornicăria A. LEKKER Tot acolo se repară cu cea mai mare
conştiinciositate ceasornice, ceasuri, bijuterii, se montează briliante, etc. Faceţi o încercare. Preţuri de
concurenţă” Ziarul Cronica, anul III, nr. 24, 15 iunie 1938, p. 2.
49 „Mi-am mutat prăvălia din clădirea Ştefan Vodă în piaţa Libertăţii No. <…> lângă fostele prăvălii
de cisme. Aici servesc ca şi totdeauna pâine proaspătă şi cornuri cu unt. Cu stimă, PETKI CAROL
brutar” Ziarul Cronica, anul II, nr. 40, 6 octombrie 1937, p. 4.
50 ”La Macelaria LIPÓCZKY VILHEM Calea Traian, zilnic cele mai gustoase preparaţii de cărnăţei
(virşli) mezeluri, safalade; preparator special din străinătate.” Ziarul Curierul de Vest, anul II, nr. 24,
30 octombrie 1921, p.4.
51 Ziarul Cronica, anul II, nr. 47, 24 noiembrie 1937, p. 4.
52 Ziarul Baia Mare, anul I, nr. 2, 30 septembrie 1926, p. 4.

https://biblioteca-digitala.ro

196

Revista Arhivei Maramureşene

Desigur, în paginile ziarelor interbelice au fost promovate
şi obiectivele turistice din zona Băii Mari, un exemplu în acest sens
constituindu-l următorul text: ”Am onoare a aduce la cunoştinţă onoratului
public că în ziua de 12 Iun. s’a deschis Baia Balneara din Dăneşti care este
recomandată de către medicii cei mai renumiţi pentru reumatizm, matrici,
morb de stomac etc. Baia este deschisă pana în finea toamnei Mâncăruri
gustoase, beuturi excelente Serviciu prompt Va sta la dispoziţie şi bucătărie
rituală sub conducerea Doamnei Izrael Herman Consultaţii Medicale Livadă
Splendidă, diferite distracţii locuri frumoase pentru escurziuni. Popota foarte
eftină Mâncăruri se servesc şi ala cart La deschidere va cânta famfara minieră
din Baia Sprie Pentru funcţionari reducere Prospect se trimite la cerere Rog
sprijinul onor. Public Administraţia băilor”53.
Trebuie menţionat faptul că şi produsele, deşi nu într-un număr
foarte mare, au fost făcute cunoscute prin intermediul reclamei. Amintim
aici reclama pentru adaosul de cafea Franck şi Kathreiner: ”Dacă fiecare
bucată de carne ar trebui să o vânăm singuri n’am mai mânca atâta carne şi
slănină - şi am fi mai sănătoşi. Noi consumăm atât de mult din acest aliment
numai din cauză că se obţine atât de uşor - şi ne facem rău prin excesul
acesta. Câte o cafea cu lapte la fiecare dejun mic şi câteodată şi la msa de
seară, nu este numai gustoasă şi costă puţin, dar se dugeră fără multă trudă,
deci este o uşurare binecuvântată şi o întărire pentru stomac. Dar cafeaua
pentru lapte trebuie fiartă c Franck şi Kathreiner”54. Şi oţetul Lupul are
parte de promovare: ”În atenţia gospodinelor! Am onoare aduce la cunoştinţa
On. public, că mi-am transformat fabrica în modul cel mai modern, unde
cu ajutorul unor destilator speciali produc oţet cu gust plăcut şi fără miros.
Binevoiţi a Vă convinge despre aceasta, cerând în prăvălii numai oţetul cu
marca LUPUL Cu deosebită stimă: Fabrica de oţet Lupul Baia- Mare, Str.
Dr. V. Lucaciu 13.”55. De asemenea, Underwood este ”cea mai superioară
maşină de scris, nu trebuie reparată nici-odată! Modele cu 84 şi cu 92 litere,
claviatura pentru corespondenţă în 4 limbi! Underwood Portabil model 1927
cu 84 litere! Underwood Duplicator cel mai eftin aparat de multiplicat.”56.

53
54
55
56

Ziarul Ştirea, anul II, nr. 23, 25 iunie 1927, p. 4.
Ziarul Cronica, anul II, nr. 52, 29 decembrie 1937, p. 8.
Ziarul Glasul Dreptăţii, anul VI, nr. 22, 4 iunie 1937, p.2.
Ziarul Baia-Mare, anul II, nr. 33, 11 august 1927, p. 2.
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Ziarul Cronica, 12 ianuarie 1938
Am încercat în lucrarea de faţă să aducem în faţa cititorului câteva
dintre reclamele apărute în presa băimăreană din perioada interbelică,
reclame ce abundă de informaţii referitoare la viaţa economică, comercială,
culturală ş.a.m.d. Nu considerăm acest subiect ca fiind încheiat, el putând fi
dezvoltat sau prezentat din mai multe perspective.

https://biblioteca-digitala.ro

198

Revista Arhivei Maramureşene

Advertisements in the Newspapers from Baia Mare in
Interwar Period
(Summary)

Key words: advertisements,
newspapers, interwar period, Baia
Mare, products.

Pages of newspapers such as Cronica, Curierul de Vest, Baia Mare,
Înfrăţirea, Renaşterea, Ştirea, Glasul Dreptăţii have reproduced, in the
interwar period, a series of advertisements that tried to make known various
products (vinegar ”Lupul”), services (modern tailoring Cupşa), shops (Iuliu
Mureşan’s shop) etc., from Baia Mare.
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Criminali şi „Drepţi” în vremuri de neomenie

Varga Zsolt

Cuvinte cheie: Baia Mare, ghetou,
detaşamente de muncă obştească,
Reviczky Imre, „Drept între popoare”.

Absolvent al Facultăţii de Istorie
şi Filosofie, Universitatea ,,BabeşBolyai’’, secţia Istorie, specializarea
Istorie Contemporană (2005). Arhivist
(consilier asistent) la Arhivele
Naţionale Maramureş.

Despre suferinţele şi sacrificiile

de sânge ale poporului evreiesc au apărut
nenumărate articole, studii, emisiuni radio,
tv, filme etc. Totuşi, trebuie să vorbim
despre marea tragedie umană, civilă a
secolului al XX-lea, ca urmaşii noştri să-şi amintească de faptele inumane
pe care predecesorii le-au comis. În plus, este importantă dezvăluirea cât
mai limpede şi adevărată a trecutului, deoarece sunt multe persoane care în
fiecare german, maghiar şi în ultima perioadă chiar şi români, văd un nazist,
fascist, revizionist şi criminal al evreilor. Fără îndoială, această concepţie
este greu de schimbat, însă poate fi nuanţată.
Suntem convinşi că acel popor care îşi neagă trecutul, nu are viitor.
Dacă privim evenimentele petrecute în istoria Maramureşului, regăsim:
tragedii familiale, etnice, naţionale, umane (tragedia evreilor, tragedia
românilor, a rromilor, a maghiarilor etc.). Este cert însă faptul că în estul
Europei fiecare popor a fost victima Primului Război Mondial, în urma
căruia au luat naştere ideologiile şi mişcările totalitare care, propagând
exclusivitatea, au desemnat şi au condamnat oameni şi neamuri la nimicire
fizică, în baza naţionalităţii, a rasei sau a clasei sociale. Prea mulţi dintre
cei care au reuşit să convieţuiască timp de secole, cu conflicte mai mici sau
mai mari, dar în general în pace şi relativă armonie, sub influenţa acestor
ideologii totalitare, au devenit în final nişte „bestii”.
Prin studiul nostru încercăm să prezentăm cititorului, cu exigenţă
ştiinţifică, unele evenimente tragice ce au avut loc în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, care au afectat în primul rând populaţia evreiască,
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dar şi o parte a populaţiei de etnie română şi maghiară. Ne vom opri în cele
ce urmează asupra problematicii recrutărilor în sistemul de muncă obştească
în cadrul armatei, la acţiunile filantropice ale unor oameni care au dat dovadă
de demnitate şi omenie în vremuri de neomenie, exemplificând prin acţiunile
unui ofiţer maghiar care a împiedicat nimicirea fizică a mii de oameni,
declarat ulterior „Drept între Popoare”.
Pe parcursul elaborării studiului ne-am bazat în primul rând pe
sursele arhivistice, pe memorii şi articole apărute în presa scrisă şi electronică,
valorificând însă câteva informaţii apărute şi în lucrările de specialitate57, care
tratează Holocaustul în context mult mai larg, la nivel naţional şi regional,
deoarece scopul nostru a fost în primul rând prezentarea unor evenimente
strict locale, petrecute în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Legi antievreieşti
După două săptămâni de la începutul negocierilor româno-maghiare
la Turnu Severin, în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940,
Transilvania de Nord a fost anexată Ungariei şi armata maghiară a pătruns
în zonele realipite (în Baia Mare la data de 7 septembrie). În acest teritoriu a
locuit mai mult de 75% din populaţia evreiască transilvăneană, circa 164.000
din totalul de 200.000. Cele mai mari comunităţi evreieşti erau la Oradea,
Cluj, Satu Mare, Sighet, Târgu Mureş şi comunităţi mai mici în peste 160 de
oraşe şi comune.58
Evreii transilvăneni, cei care şi-au adus aminte de Ungaria de
dinaintea Primului Război Mondial (ţară în care, după emanciparea
din 1867 orice evreu avea drepturi civile depline, fiind egal cu restul
populaţiei) au sperat că într-o oarecare măsură „epoca de aur” a monarhiei
va reîncepe din nou, mai ales că în România situaţia lor s-a înrăutăţit după

57 Tema Holocaustului în Nordul Transilvaniei a fost dezbătută în multe studii, articole şi volume
de documente dintre care amintim Randolph L. Braham: A népirtás politikája. A Holocaust
Magyarországon, vol.I-II (Budapest: Belvárosi Könyvkiadó, 1997); Moshe Carmilly-Weinberger:
Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944) (Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994), Oliver Lustig:
Procesul ghetourilor din Nord-Vestul Transilvaniei, vol. I-II (Ed. AERVH, Bucureşti 2007), Gheorghe
I. Bodea: Tragedia evreilor din Nordul Transilvaniei (Ed. Hiperion Cluj Napoca, 2001).
58 Vezi: Recensământul general al populaţiei României, 1930.
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venirea la putere a guvernului Goga, în anul 1937.59 Însă, în momentul
în care Transilvania de Nord a fost anexată Ungariei, Camera inferioară
şi superioară a Parlamentului maghiar adoptaseră deja, anterior (pe lângă
Legea XXV/1920, cunoscută şi sub denumirea de numerus classus, care
prin textul său nu a conţinut noţiunea de evreu) două legi antisemite.
Astfel, la 8 aprilie 1938 a fost dezbătut în Camera Deputaţilor proiectul
de lege elaborat în scopul „asigurării echilibrului vieţii economice şi
sociale maghiare”. Legea nr. XV/29 mai 1938 a redus proporţia evreilor
la 20% în viaţa economică şi în profesiile libere. Această primă lege nu a
schimbat profund viaţa evreilor din Ungaria, însă „a doua lege evreiască”
a conţinut dispoziţii mult mai drastice. Intrând în vigoare la 4 mai 1939, a
abrogat o serie de drepturi acordate evreilor în urmă cu 72 de ani, cu ocazia
reconcilierii austro-ungare. Prin lege a fost redus numărul izraeliţilor la
maxim 6% în ocupaţiile intelectuale, a fost interzisă ocuparea posturilor
în instituţiile guvernamentale şi administrative publice locale. Au fost
prevăzute restricţii severe în privinţa participării evreilor în viaţa economică
şi în profesiile libere, a fost interzisă lansarea cărţilor şi publicaţiilor,
editarea ziarelor etc. În plus evreul nu a putut ocupa posturi de director
de teatru sau cinematograf, fiind redus şi numărul muncitorilor de origine
evreiască în industrie, fabrici şi uzine particulare, precum şi în ocupaţiile
meşteşugăreşti.60
După Dictatul de la Viena, cea de-a treia lege evreiască, nr. XV/1941,
privind completarea şi modificarea Legii XXXI/1894, referitoare la dreptul
matrimonial şi dispoziţiunile de protecţie a rasei, a avut ca principal obiectiv
ca toţi evreii să fie izolaţi în societatea maghiară. Prin această lege, a fost
interzisă practic căsătoria între aproape întreaga populaţie de origine evreiască
şi neevrei, cu scopul clar definit: protejarea purităţii rasei maghiare. Şi mai
mult, în 1942 a fost promulgată legea care a aborogat legea din 1895, prin
care cultul mozaic fusese recunoscut religie receptă.61 Prin Legea XV/1942
59 Iată un exemplu cum au fost priviţi evreii în România în 1940, înaintea Dictatului de la Viena: „Marea
majoritate a acestei minorităţi poate fi considerată ca cei mai răi şi cei mai susceptibili de provocări de
dizordine. Din cauza regimului naţionalist totalitar, acestia î-şi văd periclitată situaţia lor în acest Stat
şi ca dovadă citează ultimele măsuri legislative luate contra lor. Toate certurile din rândurile acestora
au încetat şi caută a-şi strânge rândurile pentru a face faţă oricăror evenimente ce ar succeda. Ba
mai mult, unii dintre acestia caută a se infiltra şi a intra în relaţiuni cu cercurile iredentiste maghiare,
întrucât au şi ei ferma convingere că aceste teritorii vor fi cedate Ungariei”. Arhivele Naţionale,
Serviciul Judeţean Satu Mare (în continuare AN SM), fond Prefectura Judeţului Satu Mare, Acte
confidenţiale, dos. 1/1940, f. 242.
60 Az 1939. évi törvények gyűjteménye, Editura Stadium, Budapesta, 1939, ff.123-139.
61 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8168, accesat la data de 27.10.2011.
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evreilor li s-a interzis achiziţia terenurilor agricole şi silvice şi au fost obligaţi
să cedeze terenurile către stat, în schimbul unei despăgubiri, fapt ce a eliminat
şi ultimul aspect al egalităţii civile.62
În această perioadă, Ungaria la fel ca alte state a luat primele măsuri
spre „soluţia finală” deportând 18.500 de evrei, majoritatea de origine străină
sau care nu au putut dovedi cetăţenia maghiară în Galiţia, exterminaţi de
către trupele SS, miliţia ucraineană şi ofiţeri maghiari în august 1941, la
Kamenets-Podolsk.
Înainte de 1941 au fost adoptate numai acele legi, care au limitat şi
au îngreunat starea economică, socială şi juridică a evreilor. Pe parcursul
anilor 1941-1942 au intrat în vigoare o serie de legi şi decrete care au pus în
pericol şi existenţa fizică a acestora.
Imediat după cedarea Transilvaniei de Nord, în zona Băii Mari
a avut loc un eveniment tragic, ce a prevestit un viitor sumbru pentru
evrei, din partea „eliberatorilor”. Cu câteva zile înainte de Roş Haşana,
anul nou evreiesc, abia după o lună după ce ungurii au intrat în teritoriul
Transilvaniei de Nord, în apropierea oraşului, la Cicârlău soldaţii maghiari
au omorât un evreu. În anul 1930, potrivit recensământului63, în localitatea
Cicârlău locuiau 42 evrei din totalul populaţiei de 1458, care şi-au câştigat
existenţa prin comerţul cu amănuntul sau prin agricultură. La 28 septembrie
1940, într-o zi de sâmbătă, deplasându-se spre Baia Mare, au ajuns în
comună 3 soldaţi maghiari, care au oprit cu intenţia să-şi achiziţioneze
combustibil. La Cicârlău, acest lucru se putea face doar la benzinăria
lui Teitelbaum Salom, care fiind zi de sâmbătă, a fost închisă. Conform
declaraţiei martorului Tamari Chajim, fiul lui Teitelbaum Salom, între tatăl
său şi soldaţi a avut loc o conversaţie politicoasă şi calmă. „Trei soldaţi au
sosit în casa noastră şi au cerut benzină. Tatăl meu a răspuns că desigur,
va da. Soldaţii au întrebat, când pot să se reîntoarcă cu rezervoarele.
Tatăl meu a spus că seara, iar soldaţii au plecat”. Din această convorbire
reiese clar că soldaţii şi Teitelbaum nu au polemizat, ambele părţi au fost
de acord că numai la sfârşitul zilei de sâmbătă se va încheia afacerea şi
clienţii nu au perturbat sabbat-ul. În ziua următoare, duminică, cei trei
soldaţi s-au reîntors înarmaţi şi l-au arestat pe Teitelbaum, cu acuzaţia de
neexecutare a ordinului. L-au condus în direcţia Tăuţii Măgherăuş, într-o
pădure apropiată, situată pe lângă localitatea Buşag, unde l-au omorât şi
l-au îngropat. Cel care l-a împuşcat a fost maiorul Németh Ferenc. Soldaţii
62 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8188, accesat la data de 27.10.2011.
63 Recensământul general al populaţiei României, 1930, vol. II, p. 394.
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care au comis omorul au fost arestaţi, însă în urma procedurii de judecată
au fost eliberaţi pe motivul că nu pot fi condamnaţi trei soldaţi maghiari
cinstiţi „pentru un evreu”. Menţionăm însă faptul că autorităţile maghiare
au avut totuşi o atitudine ceva mai conciliantă faţă de fiica victimei, care a
făcut demersuri pentru pedepsirea vinovaţilor, atât în biroul guvernatorului
Horthy, unde a fost primită în audienţă de către un ofiţer de rang înalt, cât şi
la Tribunalul Militar Székesfehérvár şi Tribunalul Cluj. Trupul neînsufleţit
al lui Teitelbaum a fost exhumat şi transportat la cimitirul evreiesc din
Cicârlău, la 12 februarie 1941.64
Sistemul de muncă obştească
În pragul celui de-al Doilea Război Mondial şi în timpul retrocedărilor
teritoriale, regimul Horthy a avut o atitudine rezervată faţă de naţionalităţile
conlocuitoare. Nu a dorit să înroleze cu arma în mână „elementele
suspicioase”, spre exemplu comunişti sau reprezentanţi ai altor naţionalităţi
decât cea maghiară, dar mai ales evrei, însă nici nu a vrut ca aceste categorii
sociale să fie excluse din efortul războiului.
Munca obştească, conform §. 230 al Legii II/1939, s-a desfăşurat în
context militar. Recruţii erau soldaţi în toate privinţele: au purtat uniforme
militare şi au fost trataţi ca şi soldaţii. Au primit solde şi alimente ca ostaşii,
chiar şi familiile lor au obţinut ajutoare şi diferite alocaţii.65 Singurul semn
distinctiv era litera verde „M” cusută pe uniformele lor.
Odată cu intrarea Ungariei în războiul împotriva Uniunii Sovietice,
situaţia detaşamentiştilor s-a îngreunat. Marea lor majoritate, circa 50.000
de oameni au fost trimişi în acea parte a Ucrainei, care a fost controlată de
către trupele maghiare şi unde contingentele au instalat linii de cale ferată, au
construit, curăţat, au întreţinut şi au deszăpezit drumuri, au întreţinut armele,
au asigurat logistic trupele, au săpat tranşee, curse pentru tancurile sovietice,
au asigurat funcţionarea tunurilor, au dezamorsat mine, şi în plus, au fost
nevoiţi să suporte comportamentul inuman al ofiţerilor.
După ce Transilvania de Nord a fost anexată Ungariei, extinderea
teritoriului ţării a determinat înfiinţarea Corpului IX Armată Maghiar cu
comandamentul la Cluj, pe lângă cele 8 deja existente. Tot la Cluj a fost
înfiinţată Comisia de Recrutare a IX-a, în subordinea căreia şi-a desfăşurat
activitatea Batalionul de Muncă X, cu atribuţii de recrutare la muncă
64 Erdélyi Féniks, Helvetica Press Baia Mare, 2002 mai, pp. 19-20.
65 Az 1939. évi törvények gyűjteménye. ff. 119-120.
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obştească. Pe lângă centrul de la Cluj au mai existat comisii de recrutare
mai mici în unele oraşe transilvănene, unde în mare parte au fost recrutaţi
români. Competenţa Comisiei de Recrutare din Baia Mare s-a extins nu
numai la recrutarea evreilor din teritoriile ardelene, ci şi din Subcarpatia,
ocupată de către Ungaria la 15 martie 1939, unde au trăit mii de evrei, în
oraşe ca Munkács (Mukacseve, UA), Ungvár (Uzshorod, UA), Beregszász
(Berehove, UA), Huszt (UA), Nagyszőlős (Vynohradiv, UA) şi nu numai.
În perioada 1942-1944, în Baia Mare au ajuns un număr ridicat de evrei şi
români din Transilvania şi din Subcarpatia, ulterior trimişi la unităţile de
muncă din Ungaria şi Ucraina66.
Mihai Eisikovits a ajuns în Baia Mare, din Gherla, în 1941, când
a fost adus în lagărul de muncă alături de alte câteva sute de evrei. Locul
în care a fost cantonat era o clădire în construcţie, peste drum de actualul
sediu al jandarmilor din Baia Mare. “Nu ne-au spus bine aţi venit. Ne-au
spus doar că trebuie să venim aici pentru a fi de folos patriei”, spunea
el. De aici au fost trimişi în lagăre de muncă, astfel Eisikovits, pe atunci
un tânăr de 21 de ani, a ajuns la Cluj pentru puţin timp, unde a lucrat la
“spintecat” pietre. “Erau cât masa şi trebuia să le facem în felii de câte 10
centimetri”, afirmase el. După puţin timp a fost trimis de acolo într-un alt
lagăr. Nici de aici amintirile sale nu sunt plăcute. “Pentru noi a fost ca un
loc blestemat pentru că era nevoie de multă piatră la căile ferate şi din acest
motiv, încercau să scoată din noi imposibilul. Trebuia să batem piatra cu
barosul de 5 kilograme”, îşi aminteste bărbatul. Pentru cei ca el era stabilită
o normă dublă faţă de cea a angajaţilor, astfel că nu-şi puteau primi hrana
completă, care era în funcţie de îndeplinirea normei. În 1942 a fost trimis
în alt lagăr, în Ucraina. “Am plecat cu hainele pe care le aveam pe noi.
Mulţi aveau în picioare opinci. Aceia au fost mai norocoşi, pentru că am
parcurs sute de kilometri pe jos, iar cei care au avut bocanci în picioare au
rămas făra tălpi. Opincile au rezistat mai bine”. A fost unul dintre cei care
au rămas desculţi, amintind şi de noroiul frământat cu zăpada între degetele
picioarelor.67
De la înfiinţarea sa, Comisia de Recrutare din Baia Mare se poate
caracteriza prin termenul de antisemitism accentuat. Conducătorul faimoasei
unităţi a fost locotenent-colonelul Telek, care era cunoscut pentru spiritul
antievreiesc şi pentru metodele de „educare” cu bâta şi biciul.
66 Erdélyi Féniks, 2002 mai, pp. 20-21.
67 http://www.informatia-zilei.ro/mm/locale/un-baimarean-a-rezistat-sapte-ani-in-lagare-de-detinutisi-de-munca-fortata, accesat la data de 11.10.2011.
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La 1 mai 1943 locotenent-colonelul
Reviczky Imre a fost detaşat la Baia Mare,
unde a preluat comandamentul Batalionului
de Muncă Obştească X. Cu numirea sa a
început o nouă eră în viaţa batalionului, în care
au fost recrutaţi locuitori nord-transilvăneni
stigmatizaţi în baza naţionalităţii, a religiei şi a
ideologiei. Reviczky s-a născut la 4 noiembrie
1896 în oraşul Bánóc (azi Bánovce nad
Ondavou, Slovacia). A urmat studiile militare
la Oradea, oraş în care, după Budapesta, a
existat cea mai mare comunitate evreiască din
Ungaria. După absolvirea studiilor cu grad de
locotenent, în 1916 a fost trimis pe frontul
român din Transilvania, mai târziu în Italia.
A fost numit comandantul unui detaşament
al Regimentului de Infanterie IX, care atunci
staţionase la Kosice.
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Locotenent-colonelul
Reviczky Imre

Pe parcursul anilor ´20 Reviczky şi-a efectuat serviciul militar mai
ales în locuri în care au trăit mulţi evrei, ca de exemplu Sátoraljaújhely,
Sárospatak, Tolcsva, Miskolc, Olaszliszka şi începând cu 1 ianuarie 1939 a
îndeplinit funcţia de comandant militar al Plasei Bodrogköz, la Királyhelmec
(Kráľovský Chlmec, Slovacia).68 Faptele ofiţerului regal maghiar Reviczky
nu sunt conştientizate de memoria umanităţii secolului al XXI-lea în măsura
măreţiei acestora. A fost salvatorul celor prigoniţi de către autorităţile cehe
şi maghiare pentru vederile lor de stânga, al refugiaţilor polonezi după
invazia Poloniei de către trupele germane, al evreilor la începutul primului
val de genocid, când aceştia erau transportaţi la Kamenets-Podolsk, al celor
recrutaţi la muncă obştească indiferent de naţionalitatea lor, precum şi al
celor ghetoizaţi.
În anul 1941, la iniţiativa lui Martinides Ödön, detectiv al Oficiului
Naţional pentru Controlul Străinilor (KEOKH), Consiliul de Miniştri a decis
strămutarea evreilor străini şi a celor care nu au putut dovedi naţionalitatea
maghiară în Subcarpatia. Datorită abuzurilor unor jandarmi, au fost deportaţi
şi cetăţeni maghiari de naţionalitate evreiască. Reviczky, mituind unii
68 Tóth Sándor, A lelkiismeret parancsára, Nyíregyháza, 2006, pp. 10-30.
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funcţionari care au falsificat extrase de naştere, a obţinut reţinerea a zeci de
familii. Fülep Anna, fiica unui soldat care în Primul Război Mondial a fost
decorat cu medalia de aur pentru vitejie, pentru care conform §.2, alin. 2. al
Legii nr. IV/1939, privind îngrădirea extinderii evreilor în viaţa obştească
şi pe plan economic69, nu a fost pus sub incidenţa legilor restrictive, a
mărturisit: „El nu numai la sfârşitul războiului, la Baia Mare a salvat vieţi
omeneşti. Până acum nu am ştiut cine a fost comandantul din Királyhelmec,
la ordinul căruia o mulţime de familii au fost redirecţionate, pentru că el nu
a lăsat să fie deportate în Ucraina. Şi noi eram printre ei, în vara anului 1941
am fost internaţi din Nyírbátor (...) Reviczky Imre i-a redirecţionat pe mulţi
dintre noi, pentru că a ştiut, ce ne-ar fi aşteptat pe noi.”70
Ajungând la Baia Mare, înainte de a intra în sediul comisiei de
recrutare, s-a întâlnit cu locotenent-colonelul Telek şi i-a comunicat că preia
conducerea taberei. Aflând că în ziua următoare este planificată trimiterea
unei companii pe frontul de est şi oamenii încă nu au trecut prin investigaţiile
medicale, imediat l-a trimis pe colonelul Julácsi la şeful gării cu mesajul
că amână pornirea companiei cu 8-10 zile. În acest timp fiecare om a fost
examinat serios şi mulţi dintre ei au fost reţinuţi.71
Reviczky a observat că fiecare ofiţer poartă bâtă şi bici pe teritoriul
taberei. A convocat o şedinţă, la care a comunicat că cei recrutaţi la muncă
obştească sunt oameni şi au drepturi, nu pot fi chinuiţi, şi a interzis purtarea
instrumentelor de tortură pe teritoriul lagărului. Uşa biroului său întotdeauna
a fost deschisă şi lumea ştia că, în scopul rezolvării unor probleme personale
sau familiale se poate apela la comandantul unităţii. Chiar şoferul lui
Reviczky a fost unul dintre cei chemaţi la muncă forţată care, ilegal, a purtat
uniforma armatei maghiare.
Înainte de numirea lui, nimic nu a reglementat îngrijirea medicală a
celor din companiile de muncă silnică. Reviczky a dispus ca orice persoană
care a suferit un accident sau s-a îmbolnăvit, oriunde de la Dunăre până-n
Don, trebuie transportată la Baia Mare, la secţia medicală a batalionului.
După măsurile luate de el, zilnic au sosit la Baia Mare câte 20-30 de persoane
care, după ce s-au vindecat, au primit în plus 14 zile concediu de odihnă.72
Locotenent-colonelul a avut o atitudine binevoitoare şi faţă de
cei care au fost persecutaţi din motive politice. Dr. Méra Endre, asistent
69
70
71
72

Az 1939. évi törvények gyűjteménye, f.125.
Tóth Sándor, op.cit., p. 28.
Erdélyi Féniks, 2002 iulie, p.15.
Ibidem, p.16.
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universitar al Institutului de Medicină Târgu Mureş, a descris după război
cum l-a ajutat Reviczky să scape de arest. El a afirmat că, din cauza activităţii
sale politice în mişcarea muncitorească, poliţia politică maghiară a vrut să-l
aresteze. Deoarece anterior a auzit că comandantul batalionului i-a ajutat
pe deteşamentiştii români şi evrei, dar şi pe cei care au fost prigoniţi din
motive politice, s-a prezentat la Baia Mare şi i-a dezvăluit situaţia lui,
cerând detaşarea pe frontul sovietic. Reviczky a îndeplinit rugămintea lui
Méra, care ulterior a evadat din trupele maghiare la sovietici şi a supravieţuit
războiului.73
Când a început concentrarea evreilor în ghetouri, Reviczky a trimis
urgent câteva mii de ordine de recrutare cu ajutorul plutonierului Gombay
şi al sergentului-major Balkó pentru evreii internaţi, salvând de la deportare
astfel circa 3000 de evrei74.
La 23 august 1944, la vestea declaraţiei de război a României,
comandantul s-a deplasat la Cluj unde a aflat că şeful poliţiei din Baia Mare
a efectuat arestări în rândul populaţiei române şi că jandarmii au acţionat
violent. A fost arestat episcopul Eparhiei Greco-Catolice a Maramureşului,
Alexandru Rusu, mai mulţi preoţi ortodocşi, învăţători şi membrii familiilor
lor. Reviczky, care a demonstrat mii de exemple ale toleranţei faţă de
convingerea religioasă şi de apartenenţa etnică, a intervenit chiar la Cluj
şi a solicitat remedierea situaţiei prin luarea unor măsuri urgente de către
Ministerul Apărării şi Ministerul de Interne. Reîntorcându-se la Baia Mare,
nu a aşteptat soluţionarea lentă a cauzei, primul lucru pe care l-a făcut, a fost
acela că personal l-a condus acasă pe episcop şi după două zile tensionate, şi
cei circa optzeci de intelectuali şi-au recâştigat libertatea.75
Reviczky a salvat nu numai oameni în timpul războiului, ci şi oraşul
Baia Mare. După proclamaţia guvernatorului Horthy, rostită la 15 octombrie
1944 a exonerat membrii batalionului de toate obligaţiile lor prevăzute în
legea privind apărarea patriei. O parte a detaşamentiştilor s-au retras la
partizanii din Blidari, o altă parte însă au rămas cu comandantul lor la Baia
Mare şi au contribuit la salvarea oraşului. În luna octombrie nemţii aflaţi în
retragere au plantat mine sub podurile peste Săsar, au aşezat explozive la
poştă, gară şi la instituţii publice. Dintre obiectivele industriale au vrut să
arunce în aer minele şi uzinele aparţinătoare, printre care şi Uzina Hungaria
(Phönix), ceea ce ar fi afectat 5000 de muncitori împreună cu familiile lor.
73 Tóth Sándor, op. cit. f.42.
74 Erdélyi Féniks, 2002 iulie, p. 16.
75 Tóth Sándor, op.cit.f. 52.
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Vizitiul comandantului, Egri György a mărturisit că Reviczky l-a vizitat
pe comandantul unităţii tehnice germane, care a stat la Hotelul Ştefan şi a
pretins, printre altele, dezactivarea imediată a explozivelor. A vorbit atât de
hotărât, încât ofiţerul a acceptat fără nici un cuvânt condiţiile impuse.76
Ghetoul din Baia Mare
Perioada anilor 1942-1944 în care, după căderea guvernului Bárdossy,
prim-ministeriatul a fost preluat de către politicianul aristocrat-conservator
Kállay Miklós, a fost relativ liniştită. Chiar dacă legile naziste antievreieşti
au rămas în vigoare, prevederile acestora în general nu au fost respectate.77
Era o perioadă în care Ungaria, mai ales capitala Budapesta a oferit azil
miilor de evrei refugiaţi. Dintre evreii destinaţi a fi deportaţi din Slovacia,
6000 de persoane au evadat şi au găsit adăpost de preferinţă la Budapesta şi în
marile oraşe, cu acte false. Conform circularei Comandamentului Districtului
Jandarmeresc Regal Maghiar IX Cluj, aceştia au obţinut certificate de naştere,
buletine de identitate şi paşapoarte false, ori mandate din partea ambasadei şi
în acest fel au fost exceptaţi temporar de la deportare.78
În primăvara anului 1944 a fost pus în practică Planul Margareta 1,
împotriva regimului regentului Horthy Miklós. Trupele germane au intrat în
Ungaria şi au impus un regim al partidului fascist al “Crucilor cu săgeţi”.
Imediat, Berlinul a cerut aplicarea „soluţiei finale”, iar guvernul Sztójay a
adoptat legi antievreieşti într-un ritm rapid.
O primă măsură luată de guvernul Sztójay era ordonanţa nr. 1240/1944,
prin care evreilor care au depăşit vârsta de 6 ani li s-a impus purtarea stelei
lui David de culoare galbenă. Paralel cu această măsură, ministrul de interne
Jaross Andor a ordonat strângerea evreilor în ghetouri.79
Începând cu 21 aprilie 1944, prin ordinul ministrului de război,
evreii au fost obligaţi să predea autorităţilor aparatele radio, s-a ordonat
închiderea imediată a magazinelor, farmaciilor, cabinetelor medicale aflate în
proprietatea evreilor80 şi transmiterea lor unor „specialişti creştini dispunând
de suficient capital”. Evreii au fost de asemenea obligaţi să-şi înregistreze
76 Ibidem, ff.55-56.
77 http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/index.php?section=1&type=content&chapter=3_1_3,
accesat la data de 25.10.2011.
78 Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Maramureş ( în continuare AN MM) Fond Primăria Oraşului
Baia Mare, Secţia de ordine publică şi militară, dos. 10/1942, f.2.
79 Gheorghe I. Bodea, Tragedia evreilor în nordul Transilvaniei, Cluj-Napoca, Editura Hiparion, p. 77.
80 AN SM, Fond Prefectura Judeţului Satu Mare, dos. 113/1944.
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întreprinderile industriale, le-au fost sechestrate imobilele81, terenurile
agricole, animalele şi bunurile gospodăreşti82. Începând de la data de 1
mai le-au fost reduse raţiile alimentare, li s-a interzis editarea unor lucrări
beletristice şi ştiinţifice, frecventarea băilor publice etc.83 Evreilor din Baia
Mare li s-a pretins predarea a 500 de cearceafuri, 200 de covoare, 200 de
confecţii de blană, 300 de pături. Pentru strângerea bunurilor de la evrei au
fost formate două grupe de cetăţeni conduse de Gergely Gyula, şeful grupării
„Crucilor cu săgeţi” şi Nagy Jenő, şeful poliţiei locale.84
Orice măsură drastică luată împotriva evreilor pare să fi fost
insuficientă pentru unii naţionalişti. În luna iunie pe paginile periodicului
„Magyarság”, sub semnătura lui Kelenváry László a apărut articolul „Calea
evreimii de la putere la ghetou...” Prin acest articol, autorul a acuzat consiliul
orăşenesc că, până la ultimele schimbări survenite a reprezentat interesele
minorităţii evreieşti şi nu interesele universale ale naţiunii maghiare, cerând
răsunător demisia tuturor persoanelor responsabile şi schimbarea membrilor
întregului consiliu orăşenesc.85
În judeţul Satu Mare au fost înfiinţate două ghetouri, unul în oraşul
de reşedinţă al judeţului şi al doilea în oraşul Baia Mare. Pe lângă aceste
două ghetouri a mai fost înfiinţat un lagăr de concentrare în Carei, iar evreii
adunaţi acolo au fost transportaţi în ghetoul din Satu Mare.86
La 3 aprilie 1944 subsecretarul de stat Endre László a convocat o
conferinţă la Satu Mare, la care au fost chemaţi toţi şefii administrativi din
judeţ în vederea înfiinţării ghetoului. Din Baia Mare au participat: primarul
Tamássy Károly, şeful poliţiei dr. Nagy Jenő şi căpitanul de jandarmi dr.
Várhelyi Tibor. După ce s-au întors de la conferinţă, primarul Tamássy,
cunoscând ilegalitatea măsurilor rasiale luate contra evreilor a simulat că
este chemat de minister la Budapesta, unde chipurile a plecat şi a stat până
după înfiinţarea ghetoului. Ulterior el a fost mutat la Sighet87.
La sfârşitul lunii aprilie 1944 Endre László s-a deplasat la Baia Mare
81 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Seria Acte administrative, dos. 1300/1944; AN SM,
Fond Prefectura Judeţului Satu Mare, dos. 113/1944.
82 AN SM, Fond Prefectura Judeţului Satu Mare, dos. 81/1944.
83 Gheorghe I. Bodea, op.cit., p. 88.
84 Erdélyi Féniks, 2002/5 septembrie, p. 19.
85 AN MM, Fond Primăria Oraşului Baia Mare, Seria Acte administrative, dos. 185/1944, f. 30.
86 Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Cluj (în continuare A.N. Cluj), Fond Tribunalul Poporului,
dos. 22/1946, f.256 (de fapt 3, pentru că la Baia Mare au existat două ghetouri: în oraş şi la Valea
Borcutului).
87 Ibidem.
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pentru a da instrucţiuni pe teren referitoare la internarea evreilor în ghetouri.
La consfătuirea care a avut loc la sediul Partidului Crucilor cu Săgeţi a
participat Dr. Rosner István, locţiitorul primarului dr. Tamássy Károly, dr.
Nagy Jenő, şeful poliţiei, Vajai Sándor, fostul secretar general al primăriei,
căpitan dr. Várhelyi Tibor, comandantul legiunii de jandarmi, Gergely Gyula,
preşedintele Partidului Crucilor cu Săgeţi pe Ardeal şi Moracsek József,
preşedintele societăţii Baross.88 „Toţi au discutat împreună măsurile de
internare a evreilor în ghetou, precum şi locul unde va fi fixat ghetoul. A mai
fost de faţă şi un comandant căpitan sau maior SS. La început, a fost destinată
ca ghetou strada Szombat însă, precum am auzit de la un prieten care a fost
informat de membrii care au luat parte la comisie, Horacsek József, Nagy
Jenő şi cu Gergely Gyula s-au opus, spunând că, pentru acest ghetou este
bună şi fabrica lui Bernath, adică locul viran de lângă această fabrică. La
această şedinţă comandantul formaţiunii SS a spus în faţa comisiei că au
termen de opt zile să termine ghetoul, însă Nagy Jenő cu Gergely Gyula au
spus că ei vor termina internarea într-o singură zi.”89
Participanţii conferinţei s-au deplasat apoi pe teren şi au găsit locul
ghetoului pentru evreii din Baia Mare pe un teren viran cu 3-4 şoproane al
Fabricii de sticlă „Phönix”, iar pentru evreii din plasele Baia Mare, Şomcuta
Mare şi Copalnic Mănăştur la o fermă, constând dintr-un grajd şi o şură,
situată în Valea Borcutului, la o distanţă de 2-3 km de oraşul Baia Mare90.
Ghetoul a fost fixat astfel încât, într-un perimetru unde abia ar fi încăput 250
de persoane, au fost înghesuiţi aproximativ 3500 de locuitori evrei.
Executarea tehnică a ghetoizării evreilor concentraţi le revenea
primarilor. În Ungaria erau pe alocuri primari care, contrar presiunii din
partea Ministerului de Interne, s-au străduit să rezolve într-un mod mai
omenesc plasarea evreilor. Aşa s-a întâmplat la Satu Mare, Debreţin, Miskolc,
Oradea, Seghedin şi în mai multe oraşe mai mari. La Baia Mare situaţia era
alta. Că aici au avut loc evenimente ruşinoase, răspunderea le revenea în
mod exclusiv lui dr. Rosner István şi lui dr. Nagy Jenő, faimosul căpitan al
poliţiei. În sensul instrucţiunilor date de Ministerul de Interne primarului,
prim-funcţionarul administraţiei oraşului, evreii trebuiau izolaţi de celelalte
părţi ale oraşului prin garduri, în străzi şi cartiere separate. Călăuzit de dorinţa
de răzbunare şi ură, dr. Rozner István nu a considerat satisfăcătoare această
soluţie, deşi din partea conducerii oraşului Baia Mare au existat propuneri ca
88 Ibidem, f. 256-257.
89 Ibidem, f. 257.
90 Ibidem.
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evreii să fie plasaţi pe strada Szombat şi pe uliţele adiacente. Împreună cu dr.
Nagy au găsit un loc unde nu încăpeau nici 100 de oameni. S-au deplasat la
clădirile din afara fabricii Bernath, nişte şandramale gata să se prăbuşească,
şi au hotărât să-i plaseze aici pe cei 3400 de evrei din Baia Mare. În acele
localuri nu puteau fi îngrămădiţi mai mult de 100 de persoane. Restul de
3300 de evrei au fost plasaţi în curtea fabricii, fără ca cineva să se îngrijească
de vreun acoperiş. Primăria nu a luat nicio măsură ca nenorociţii oameni să
nu sufere de ploaie şi vânt şi au fost lăsaţi să doarmă pe pământ umed şi sub
cerul liber, astfel că, după câteva zile copiii mici şi femeile s-au îmbolnăvit,
încât a fost necesară internarea lor în spital, nefiind primiţi de autorităţi în
sinagoga evreiască.91
La intervenţiile locotenent-colonelului Reviczky, comandantul de
atunci al batalionului, s-a permis ca evreii care serveau la detaşamentul
de muncă al batalionului de la Baia Mare să construiască, în scurt timp,
barăci corespunzătoare prin folosirea stocului de scânduri aflat la depozitul
Kornreich. Dr. Rosner şi Nagy Jenő au refuzat categoric solicitarea. Este
inutil să accentuăm că detaşamentiştii puşi la dispoziţie de către comandantul
batalionului ar fi lucrat zi şi noapte pentru ameliorarea sorţii evreilor, şi ar fi
construit barăcile într-o zi – două. Adepţii lui Rosner ştiau asta foarte bine
şi pentru a agrava suferinţele evreilor aflaţi sub cerul liber au promis că vor
construi ei barăci. Însă, fireşte, au sabotat perfect promisiunea. Construirea
barăcilor a început la o dată, şi într-un ritm atât de lent încât, barăcile pe
jumătate gata nici nu au putut fi puse la dispoziţia evreilor pentru a fi plasaţi
în acestea întrucât, între timp, au fost deportaţi peste graniţă.92
În noaptea de 2/3 mai 1944 Molnár István, Nagy Jenő şi Gergely
Gyula au făcut pregătirile pentru executarea operaţiunii de ridicare a evreilor
din case şi confiscarea bijuteriilor. Au convocat o consfătuire la primărie
la care au chemat pe toţi funcţionarii de la primărie, poliţiştii, profesorii,
învăţătorii, membrii partidului nyilaşist şi premilitarii, iar după ce dr. Nagy
Jenő le-a dat instrucţiuni, a alcătuit echipele compuse dintr-un funcţionar de
la primărie, un poliţist, un premilitar şi doi nyilaşişti.
Pe la orele 5, şeful partidului nyilaşist, Gergely Gyula, a adunat în
piaţa oraşului pe toţi premilitarii, membrii ai partidului nyilaşist şi membrii
echipelor şi le-a ţinut o cuvântare asmuţându-i să procedeze cu cea mai mare
91 Oliver Lustig, Procesul ghetourilor din Nord-Vestul Transilvaniei, volumul II., Editura AERVH,
Bucureşti 2007, p. 247.
92 Ibidem.
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rapiditate la ridicarea evreilor, maximum 8 ore.93 Strângerea şi plasarea
evreilor în ghetou a început în dimineaţa zilei de 3 mai, într-un mod cumplit
şi brutal. Conform declaraţiei martorului Grosinger Alexandru, unor familii
li se dădea timp de 10-20 de minute pentru a-şi împacheta lucrurile şi dacă nu
terminau repede, îi luau cu forţa, lovindu-i cu patul armei.94 Martora Friedman
Sarolta a declarat următoarele: „În luna mai 1944, a venit la locuinţa mea
şeful serviciului de aprovizionare din oraş, anume Gyalay împreună cu alţi
agenţi şi mi-au dat dispoziţie să strâng repede bagajele de trebuinţă, pentru
că voi fi internată împreună cu toată familia în ghetou. Deşi eram prietenă cu
numitul, acesta a început să înjure spunând despre noi că suntem comunişti
şi pe mine m-a izbit de un perete.”95
Pe la ora 2 după masă, operaţiunile de strângere au fost terminate
în întregul oraş. Comandantul ghetoului, dr. Nagy Jenő i-a supus pe evrei la
cele mai monstruoase chinuri. După intrarea în ghetou, echipele de jandarmi
şi nyilaşişti au făcut percheziţii corporale, dezbrăcându-i la piele, iar femeilor
percheziţii vaginale de către moaşe în modul cel mai brutal, confiscându-le
toate alimentele, obiectele şi hainele.
La câteva zile, dr. Nagy Jenő s-a deplasat în ghetou, însoţit de o
echipă de detectivi între care: Örendi József, Vajai Imre, Bertalan István şi
a început goana după descoperirea bunurilor ascunse. Pe evreii bănuiţi că
au dosit bunuri i-au supus la anchete prin torturi într-o cameră din clădirea
fabricii situată la intrarea în ghetou, iar pe unii i-au dus la Poliţia din Baia
Mare.
Torturile erau aplicate în modul cel mai crud. După ce erau dezbracaţi
la piele, erau întinşi, culcaţi cu burta pe podea, alţii erau legaţi şi după ce
le erau introduse bucăţi de lemn sub genunchi, erau spânzuraţi cu capul în
jos, apoi li se aplicau lovituri cu o vână de bou sau baston de cauciuc peste
tâlpile picioarelor, fese; le erau strânse testiculele, le-au fost introduse ace
sub unghii. Îndeosebi căutau să maltrateze bărbaţii şi soţiile celor bănuiţi că
şi-au ascuns lucrurile. Din cauza torturilor, mai multe familii s-au sinucis, de
exemplu familia lui Benedek László şi Göttlieb Vasile.96
Pentru a ilustra modul de schingiuire aplicat de unul dintre anchetatori,
detectivul Orgoványi József, martorul Gellér Béla a declarat următoarele:
„Soacra mea şi cumnata, care până în prezent nu s-a reîntors din deportare,
93
94
95
96

Ibidem, pp. 247-248.
Ibidem.
Ibidem, p. 252.
A.N. Cluj, Fond Tribunalul Poporului, dos. 22/1946, f. 259.
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au fost introduse pe rând în aceste camere de tortură. Soacra mea, care atunci
era în vârsta de 70 de ani, a fost bătută de bănuit cu vâna de bou, pentru că
refuza să declare unde sunt bijuteriile fiului său, cu care trăia. Modul de
aplicare a loviturilor era groaznic, fiecare din cei chemaţi erau dezbrăcaţi
la pielea goală şi erau bătuţi atâta vreme, până îşi pierdeau cunoştinţa. Eu
şi cumnata care trebuia să să urmeze la rând am aşteptat îngroziţi trecerea
clipelor de groază, auzind strigătele care veneau din camera de tortură, unde
se afla soacra mea. În timpul cât numita era înăuntru a ieşit afară bănuitul şi
s-a dus în fundul curţii; toţi am respirat uşuraţi că s-a terminat cu maltratarea
soacrei, însă nădejdea nu ni s-a realizat căci, peste câteva minute bănuitul
s-a reîntors, venind cu o nouă vână de bou în mână. Soacra mea a fost ţinută
înăuntru timp de cca o oră, dar nouă ni se părea o veşnicie, mai ales că
auzeam strigătele ei de ajutor şi de durere, însă nu puteam face nimic. După
soacra mea care a fost împinsă afară, a urmat la rând cumnata mea Gellér
Berta, însă auzind numai că este strigat numele fetei sale, ştiind ce urmează
şi pentru ea a început să ţipe, strigând cât o ţinea gura să nu o lăsăm să
intre. Soacra mea a fost groaznic bătută având urme vineţii pe întregul corp
şi nici nu a putut să vorbească. Pentru a-i alina durerile a fost tot timpul
ţinută în cearşafuri ude, încât din ziua în care a fost bătută nici nu a mai
putut să umble, şi a trebuit să târăm după noi, în ziua când a trebuit să ne
învagonăm. Cu cumnata au procedat la fel, supunând-o la aceleaşi torturi şi
bătăi, înjurând-o tot timpul cu cuvinte murdare, pentru motivul că refuză să
declare locul unde ţi-a ascuns valorile”.97
Lazarovici Margareta a afirmat că, atunci când s-a dat dispoziţia de
internare a evreilor în ghetou, toţi au fost adunaţi la depoul din Baia Mare,
unde fiecăruia i s-a făcut percheziţie corporală. „Eu am fost percheziţionată
de moaşa Rogojan Baba care s-a purtat cu mine foarte urât şi anume mi-a luat
un inel din deget deşi o rugasem stăruitor să mi-l lase întrucât îl păstrasem
ca amintire. Numita, drept răspuns la cererea mea, mi-a dat o palmă. Când
mi-a făcut examinarea organelor genitale dânsa a procedat igienic. Cu ocazia
percheziţiei am fost predată la o femeie, Paker Rozalia, tot moaşă comunală
care mi-a luat toate rochiile încât am rămas cu o singură rochie. [...] Bătăile
în ghetou se ţineau lanţ în fiecare zi şi era, în afară, o cameră anume destinată
unde nişte detectivi străini, împreună cu Orgoványi Iosif, pe atunci în
serviciul poliţiei Baia Mare, maltratau femei şi bărbaţi pentru ca aceştia să
mărturisească locul unde şi-au ascuns averile.
97 Ibidem, ff. 257-258;
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Tatăl meu a fost şi el introdus în această cameră de tortură unde a fost
bătut de Orgoványi Iosif şi de ceilalţi străini.
Într-o zi de Sâmbătă, cu o zi înainte de a fi îmbarcaţi în vagoane, s-a
făcut tuturora o percheziţie amănunţită şi li s-au luat la toţi toate alimentele,
hainele şi obiectele cu care au mai rămas. La aceste percheziţii a luat parte şi
moaşa Rogojan Baba”98.
În ghetou, evreii au fost sortiţi să stea sub cerul liber, fără apă, fără
mâncare, în ploaie şi vânt, pentru că Primăria nu a luat nicio măsură pentru
asigurarea convieţuirii evreilor, a săpat numai câteva gropi înconjurate cu
garduri primitive, destinate pentru closet şi a împrejmuit ghetoul cu un şanţ.
Nu s-a asigurat apa potabilă, timp de 3 săptămâni oamenii au fost siliţi să
consume apă murdară dintr-o fântână infectată. Alimentaţia era aproape
inexistentă. Văzând situaţia deplorabilă, evreii dintr-un detaşament de muncă
l-au rugat pe comandantul batalionului, Reviczky Imre, să le permită să ducă
alimente în ghetou. Ei au oferit raţia lor de pâine din fiecare a doua zi pentru
cei aflaţi în ghetou, 1.000 de pâini şi un cazan de ciorbă, însă după o zi, dr.
Nagy Eugen le-a interzis să continue.99
Concomitent cu internarea evreilor din Baia Mare în ghetou, jandarmii
au procedat în mod similar la concentrarea evreilor din plasele Şomcuta Mare,
Baia Mare şi Copalnic Mănăştur pe care i-au escortat şi internat în ghetoul
fixat la Valea Borcutului. Într-o fermă compusă dintr-un grajd şi o şură au
fost înghesuite cca. 2500 de persoane, majoritatea lor au fost lăsate sub cerul
liber. Condiţiile şi metodele de tortură ale echipei lui Orgoványi Iosif erau
asemănătoare cu cele de la Baia Mare. Din cauza condiţiilor neumane au
murit zeci de persoane, precum şi toţi copiii nou născuţi.
Comandantul ghetoului a fost căpitanul dr. Várhelyi Tibor. Pe lângă
subprefectul Comitatului Sătmar, Boér Endre, care a ordonat înfiinţarea
ghetourilor din Baia Mare, cei care au contribuit la internarea şi deportarea
evreilor au fost:
1. Dr. Rosner István, înlocuitorul primarului Tamássy Károly, a
organizat internarea evreilor în ghetou. A participat la consfătuirea lui Endre
László, după care a ales locul ghetoului. A organizat internarea evreilor în
modul cel mai barbar şi i-a ţinut cantonaţi în condiţii inumane. A refuzat
aprovizionarea evreilor cu alimentele propriilor gospodării, a organizat
goana după descoperirea bunurilor ascunse şi a avut cunoştinţă de torturile şi
98 Oliver Lustig, op. cit., p. 243;
99 Ibidem, f. 248;
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maltratările ce se făceau de către detectivi.100
2. Vajai Sándor, primnotarul Primăriei Baia Mare, însărcinat cu
rezolvarea problemelor evreieşti, a rezolvat nefavorabil orice cerere justă a
celor internaţi în ghetou, lăsând astfel pe evrei săptămâni întregi înfometaţi.
A depus un deosebit zel cu ocazia internării evreilor, a alcătuirii comisiilor de
strângerea lor şi instruirea acestor comisii pentru efectuarea percheziţiilor.
3. Dr. Nagy Jenő, în calitate de comandant al ghetoului, a supus evreii
celui mai crud tratament. A organizat ridicarea evreilor din case, a condus
echipele de cercetări şi de percheziţionare. I-a înfometat pe evrei, dândule doar odată pe zi mâncare, a interzis aprovizionarea, chiar din casele lor
sau de la evreii concentraţi în taberele de muncă forţată şi de la ţăranii care,
fiindu-le milă, i-au vizitat şi le-au oferit alimente. Astfel, într-o zi, prinzând
nişte evrei detaşamentişti că voiau să ducă alimente soţiilor lor, i-au arestat
şi i-au maltratat îngrozitor, cauzând moartea: cazul evreului Fischer, cel
care moare în ghetou în urma maltratărilor.101 Martorul Vilhelm Weleminn
a mărturisit: „Cum aveam internată soţia şi alţi membrii de familie, m-am
dus împreună cu alţi prieteni să le duc mâncare. După ce am intrat, fostul şef
al poliţiei, Nagy Eugen nu ne-a mai dat drumul să ieşim; din contră, pentru
a ne pedepsi, ne-a dezbrăcat pe cei intraţi în număr de vreo 6 şi a poruncit
unui evreu puternic să ne dea câte 25 de lovituri pe partea goală. Nemulţumit
pentru că loviturile au fost prea mici, a dat ordin unui nyilaşist care ne-a dat
câte 25 de lovituri în aşa hal încât am rămas în nesimţire”102.
Nagy Jenő a urmărit şi pe evreii de la detaşamentele de lucru care au
intrat în ghetou ca să-şi vadă rudeniile, ei fiind prinşi şi deportaţi, chiar dacă
au fost exceptaţi de internare şi deportare. El a ridicat din spital şi a internat
în ghetou şi pe bolnavii netransportabili.
4. Balogh Cornel, fost funcţionar al fabricii Phönix, fără calitate
oficială, zilnic a participat la percheziţia evreilor pentru descoperirea valorilor
ascunse. În acest scop mergea zilnic în ghetou, singur sau însoţit de soldaţi
germani înarmaţi şi maltrata cu lovituri la fese pe evreii care nu stăteau în
poziţie de drepţi, în timp ce trecea el pe lângă ei. Avea mania să ordone
evreilor mai tari ca să bată pe cei mai slabi. Din faptul că mergea în ghetou
însoţit de soldaţi germani, se crede că avea legături şi cu Gestapoul german,
pe care îl informa despre tot ce se întâmplă în ghetou.
5. O activitate similară, în ceea ce priveşte strângerea evreilor în
100 A.N. Cluj, Fond Tribunalul Poporului, dos. 22/1946, f.258.
101 Oliver Lustig, op.cit. p. 158-159.
102 A.N. Cluj, Fond Tribunalul Poporului, dos. 22/1946, f. 258.
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ghetou şi cercetarea lor în scopul descoperirii valorilor ascunse a avuto Horacsek József, preşedintele Asociaţiei Baross, membru al Partidului
Crucilor cu Săgeţi. În calitatea lui de preşedinte al Asociaţiei Baross, încă
începând din anul 1942, întocmea liste despre evreii din Baia Mare, pe care le
trimitea Cercurilor de Recrutare, în scopul de a fi concentraţi la detaşamentele
de muncă specială, iar prăvăliile, birourile şi cabinetele lor, scoase din viaţa
economică, le-a repartizat diferiţilor fascişti unguri.
6. Una dintre figurile cele mai sinistre ale oraşului Baia Mare, în
perioada 1941-1944, a fost detectivul secţiei de urmărire politică a poliţiei,
Orgoványi József. Activitatea lui a început în anul 1941, în colaborare strânsă
cu serviciul de contraspionaj maghiar. A desfăşurat o intensă activitate pentru
urmărirea şi prinderea luptătorilor comunişti, pe care, după ce i-au arestat în
cursul anchetelor, i-au supus la cele mai groaznice chinuri şi bătăi cu vâna
de bou, strângerea testiculelor, introducerea de ace sub unghii, punerea
focului între degetele picioarelor, legarea şi spânzurarea cu capul în jos, iar
după aceste anchete şi torturi le întocmea acte şi îi trimitea în lagărul de la
Someşeni şi Gorany, precum şi la judecata Tribunalului.103
7. Orgoványi era în strânsă legătură cu căpitanul Berentes László,
comandantul militar al fabricilor „Phönix” şi „Petroşani” din Baia Mare, care
îi furniza „obiecte” de tortură, muncitorii bănuiţi de activitate comunistă.
Astfel, în luna august 1941 Filipaş Ludovic din cadrul serviciului societăţii
„Petroşani” din Baia Mare a fost predat de către Berentes lui Orgoványi ca
să-l maltrateze, deoarece era bănuit de comunism şi a refuzat propunerea lui
Berentes, ca să intre în serviciul său ca spion, denunţător al comuniştilor de la
fabrica „Petroşani”. Orgoványi l-a ţinut închis 11 zile la poliţie, l-a schingiuit
crunt, rămănând cu leziuni corporale, după ce l-a obligat ca timp de 3 ani
să se prezinte la Poliţia Baia Mare. Astfel, a fost ţinut sub supravegherea
poliţiei şi a fost exclus de la dreptul de a ocupa vreun serviciu, deoarece era
considerat element periculos pentru apărarea naţională. Chinurile pe care lea îndurat în timpul cercetărilor, Filipaş Ludovic le descrie astfel:
„Când am fost închis în luna august 1941, la denunţul fostului
conducător de uzină de la firmele „Petroşani” şi de la „Phönix”, Berentes
Vasile, în prezent fugit cu armata ungară, şi care a căutat să mă determine sămi schimb vederile politice şi să stau în serviciul său şi să denunţ pe tovarăşii
mei comunişti, deoarece eu am refuzat, am fost arestat chiar de dânsul şi cu
automobilul lui personal, m-a dus la poliţie şi m-a predat lui Orgoványi, care
103 Ibidem, f. 259.
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m-a ţinut arestat timp de 11 zile. În acest interval de timp am fost aproape
zilnic maltratat de bănuit, care la început mi-a aplicat câteva lovituri cu vâna
de bou peste ambele mâini şi când peste acestea nu mă mai putea bate, m-au
descălţat şi peste ambele picioare mi-au aplicat atâtea lovituri, până când am
fost umflat la ambele picioare. În această situaţie, cu dureri grave mă punea
să dansez roată în camera în care mă tortura şi dacă nu puteam, atunci mă
lovea cu bastonul de cauciuc. Când îmi aplicau loviturile peste talpă, mă
legau cu picioarele ghem, iar peste picioarele adunate, ambele mâini legate
şi între ele mi-au trecut un băţ gros sub genunchi şi astfel peste tot corpul
care se balansa peste spatele ambelor scaune sau pe pământul gol, mi se
aplicau loviturile. Când aceste bătăi nu duceau la nici un rezultat, am fost
dezbrăcat şi bănuitul, în sadismul său, mă strângea de ambele testicule până
când cădeam în nesimţire.
După 11 zile de astfel de chinuri am fost pus în libertate de bănuit,
însă, din cauza torturilor ce am îndurat, am fost bolnav şi a trebuit şă fiu sub
îngrijire medicală timp de mai multe luni, în acest timp am fost îngrijit de dl.
Dr. Pop Liviu, medic din Baia Mare.
Asemenea, din cauza torturilor ce am îndurat la testicule am devenit
impotent timp de 8 luni. Mâinile mi-au fost legate cu sârmă, încât atunci
când corpul îmi atârna peste spatele ambelor scaune mi se tăia carnea sub
greutatea corpului”104.
La fel a fost torturat în iunie 1941 şi Lévi Zoltán, trimis în lagărul
de internare şi muncă forţată la Gorány, cu Roth Piroska, Lazarovics Rudolf,
Iuliu Cetăţeanu şi alţii.
Orgoványi József, spaima ghetoului, a fost membrul comisiei speciale
de anchetare a evreilor internaţi în ghetou. Aţâţat de jandarmi şi civili, a supus
la schingiuiri groaznice pe evreii bănuiţi că şi-au ascuns bunurile. În special
maltrata femeile evreilor bogaţi, a bătut crunt soţiile avocaţilor Toploncs şi
Bernard. Pe membrii familiei Izsák i-a bătut atât de îngrozitor, încât au murit
la câteva zile, în cursul transportului, după cum a relatat martorul Gazda
Ákos şi Lazarovics Margareta. Din pricina acestor torturi nemaipomenite
s-au sinucis familiile dr. Benedek László şi Gold Vasile, Friedman Sándor,
fostul preşedinte al comunităţii evreieşti şi soţia, Gotlieb László, soţia şi
copiii, dr. Wieder Sándor şi mama lui.105
Berentes László, membru al Partidului Crucilor de Săgeţi şi
colaborator al serviciului de contraspionaj maghiar s-a îndeletnicit cu
104 Ibidem, f. 260.
105 www.gazetadecluj.ro/citeste/3544-pogromul-din-baia-mare-, accesat la data de 07.10.2011.
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descoperirea muncitorilor comunişti din cele 2 fabrici şi cu predarea lor secţiei
de urmăriri politice. În 1941 a predat acestei secţii un tabel cuprinzând numele
a 80 de muncitori comunişti, iar în 1942 a predat Cercului de Recrutare Baia
Mare un tabel cuprinzând numele muncitorilor evrei din fabrici, suspectaţi
şi propuşi de el să fie încadraţi în detaşamente de muncă forţată, cu scopul
exterminării.
El a organizat o şcoală muncitorească la fabrica „Phönix” unde a
ţinut conferinţe şoviniste, difuzând în rândurile muncitorilor o serie de ziare
cu conţinut propagandistic hitlerist.
8. Colaboratorii lui Orgoványi József, în ceea ce priveşte bătăile şi
schingiuirile din ghetou au fost Vajay Imre şi Bertalan István, ambii având
calitatea de detectivi la Poliţia din Baia Mare. Pe lângă căutarea valorilor
ascunse, cei doi detectivi s-au preocupat şi cu prinderea din păduri a evreilor,
care fugiseră acolo la începutul lunii mai, pentru a scăpa de internarea în
ghetou. Cei astfel prinşi au fost internaţi în ghetou, unde au fost supuşi la
maltratări crude, cu scopul de a-i face să declare persoanele ce eventual mai
sunt prin păduri.106 În ziua de 5 mai 1944, când se aplicau măsurile pentru
internarea evreilor, Brach Eugen din Baia Mare, împreună cu alţi 33 de evrei,
s-a ascuns în pădurile din jurul comunei Mireşu Mare. În ziua de 20 mai
1944 au fost descoperiţi şi au fost internaţi în ghetou. Brach Eugen a declarat
următoarele:
„Unul dintre noi rătăcindu-se a fost văzut de cineva şi atunci jandarmii
mergând pe urmele ascunzătorii noastre am fost descoperiţi şi internaţi în
ghetou în ziua de 20 mai 1944 la Baia Mare. La o zi după internare am
început să fim audiaţi fiecare pe rând dintre cei care am fost descoperiţi
pentru a afla cine mai este ascuns dintre noi în pădure. Ascultările s-au făcut
într-o cameră din apropierea ghetoului şi fiecare detectiv asculta câte unul
din noi. Eu am fost ascultat de detectivul Vajai de la Poliţia Baia Mare, care
după ce m-a luat la întrebări pentru ce m-am ascuns, dar nici n-am putut
răspunde la întrebările pe care mi le-a pus căci mi-a şi ordonat să-mi dau
jos ghetele şi mi-a aplicat mai multe lovituri peste tălpile picioarelor cu un
baston de cauciuc. Asemenea numitul mi-a împlântat sub unghiile degetelor
de la mâini ace pentru a mă tortura şi mai mult. A trebuit să pun degetele
asupra biroului şi după ce mi-a legat mâinile de masă cu un dispozitiv anume
pregătit a început să-mi vâre ace sub ungiile degetelor. Din cauza acestor
torturi mi-am pierdut cunoştinţa încât nu m-a mai putut asculta şi am fost
106 A.N. Cluj, Fond Tribunalul Poporului, dos. 22/1946, f. 261.
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aruncat afară într-o cameră de lemne, unde am fost lăsat aproape o jumătate
de zi până ce mi-am revenit după care am fost dus din nou în ghetou. În
cameră de tortură am fost ţinut aproape 2 ore”.107
„După mine a fost introdus la scurt timp comerciantul de lemne din
Baia Mare, Fischer Nicolae, mort la Auschwitz. În momentul când Fischer
intra în camera de tortură, detectivul Vajai ieşea de acolo şi am auzit când s-a
adresat lui Orgoványi, sosit atunci din oraş, cu următoarele cuvinte: <Vino că
te aşteaptă şi pe tine o amiază bogată>. Vajai a ieşit atunci din camera unde
am fost bătut şi a intrat Orgoványi. Am auzit ţipetele de durere şi ajutor, însă
ce a făcut cu acel om înăuntru nu ştiu căci n-am văzut. Seara când m-am
dus în ghetou l-am văzut pe Fischer căzut la pământ cu capul umflat şi trei
vânătăi în vârful capului, fiind complet lipsit de cunoştinţă. Când şi-a revenit
puţin l-am întrebat de către cine a fost bătut şi mi-a spus că de Orgoványi,
însă fiind mereu cu febră mare mai amănunţit nu am putut vorbi cu el. În
această stare a fost urcat în trenul care ne-a dus la Auschwitz unde am sosit
în ziua de 2 iunie 1944. Când am debarcat, cei sănătoşi am fost aruncaţi la
dreapta şi cei bolnavi şi bătrâni la stânga, care apoi au fost duşi la crematoriu.
Printre aceştia a fost şi comerciantul Fischer care la selecţie avea încă febră
şi a fost pus cu cei infirmi”108.
9. O altă unealtă a organizatorilor ghetoului din Baia Mare a fost
Czeisperger Péter. Nefiind funcţionar public, în calitatea sa de membru al
Partidului Crucilor cu Săgeţi, a participat la strângerea evreilor în ghetou
şi la căutarea bunurilor ascunse. Martorul Klein Adolf a descris astfel
comportamentul lui Czeisperger:
“La sfârşitui lunii aprilie 1944, când s-a făcut internarea evreilor în
ghetou mă aflam concentrat la Cluj. Am reuşit să obţin o permisie pentru ami revedea familia. Când m-am apropiat de ghetou, care era pe locul fostei
fabrici de fier, am fost observat de către învinuitul Czeisperger Petru care a
luat o rangă, respectiv o bâtă şi a venit la mine întrebându-mă ce caut acolo
fiindcă mă cunoştea mai dinainte. A început a mă bate, apoi cu bâta lovindumă peste tot corpul fără alegere. După ce s-a plictisit de bătăi m-a închis apoi
într-o cameră fără geamuri cu alţi 18 evrei prinşi acolo, unde am fost ţinuţi
2 zile fără mâncare şi fără apă, sub paza poliţiei. Între timp, Czeisperger mia luat tot ceea ce am avut asupra mea, adică un toc rezervor, un portofel cu
vreo 50 pengő, batista, creionul şi un geamantan cu alimente. Şi de la ceilalţi
camarazi a luat toate lucrurile ce le aveau cu ei. Pe urmă am fost trimişi la
107 Ibidem.
108 Ibidem, ff. 261-262.
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comenduire şi de acolo la unităţile de unde venisem”.109
Czeisperger Péter a făcut parte şi din divizia de trenuri Oradea,
însărcinată cu supravegherea transportului evreilor de la Szönyü înspre
Germania. Împreună cu Osváth Zoltán au scos afară evreice din ghetou, leau siluit şi le-au jefuit de haine. A neglijat în mod intenţionat alimentarea
celor internaţi în lagăr, precum şi cazarea. Odată a cazat evreii într-un pod
al unei clădiri care, având grinzile putrede, s-a surpat şi au murit mai mulţi
evrei. Vinovat a fost şi pentru moartea evreilor, care nu au rezistat bătăilor
pe care le-a aplicat.110
10. Guvernul Sztójay la 25 aprilie 1944, împreună cu garnitura noilor
prefecţi, a numit prefect pentru judeţul Satu-Mare pe locotenent-colonelul
Endrődi Barnabás. Acesta, cu ocazia instalării solemne din 6 mai 1944,
printre altele a declarat următoarele:
“Duşmanul, nu numai cu armele urmăreşte nimicirea noastră ci şi
cu aliaţii lui care convieţuiesc cu noi prin mijloace josnice, cu distrucţie,
cu sabotaj şi cu alarmisme vrea să distrugă frontul nostru intern, care după
aceea ar aduce după sine înfrângerea frontului extern. Conform prevederilor
regulamentului de serviciu, acel soldat care în luptă în momentele de criză,
pronunţă cuvinte de disperare sau îşi aruncă arma, trebuie să fie executat.
Iar acela care aici în interior vrea să tulbure unitate frontului al doilea ori
cu alarmism ori cu distrucţie sau, în acel post unde este pus de datorie, nu
execută munca lui cu cel mai mare devotament, acela sabotează şi nu merită
o altă procedură decât ceea ce prevede regulamentul de serviciu.”111
Numărul 102 al cotidianului ,,Szamos’’ din 6 mai 1944 a publicat
apelul lansat cu ocazia instalării sale:
“Rog pe toţi fiii şi fetele oraşului meu să nu lase dezbinat frontul
nostru. Să nu se lase înşelaţi prin manopere viclene ale duşmanului extern şi
mai ales ale celui intern prin provocarea compătimirii către sine însuşi prin
calomnii, dar în sfârşit să ne solidarizăm, doar suntem atât de puţini. Între
ungur şi ungur nu există şi nu trebuie să fie diferenţă nici chiar atunci dacă
unul este în cadrul Partidului Naţional Socialist, celălalt în Partidul Nyilas
sau în cadrul Partidului Imredist deoarece fiecare luptă pentru fericirea patriei
şi pentru libertate”112.
În concepţia lui Endrődi, culmea democraţiei era concepţia imredistă
109 Ibidem, f. 262.
110 Ibidem.
111 Ibidem, f. 263.
112 Ibidem.
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sau nyilaşistă şi nici nu şi-a putut închipui vreo altă mentalitate politică.
Aceeaşi mentalitate rezultă din declaraţia martorului Nagy Béla după care, în
vara anului 1944, Endrődi a dat ordin pentru organizarea Partidului Naţional
Socialist a lui Baky pe tot cuprinsul judeţului.
Astfel se poate explica că, în calitatea lui de prefect, având dreptul
de supraveghere şi de dispoziţiune asupra măsurilor luate pe cuprinsul
municipiului şi judeţului, a încurajat şi tolerat strângerea evreilor în ghetou,
deşi era conştient că măsura era ilegală, la fel ca înfometarea, schingiuirea şi
deposedarea lor, pentru care poartă răspunderea unui coparticipant.
Din depoziţiile martorilor rezultă că Endrődi s-a prezentat aproape
zilnic pe teritoriile ghetourilor din Satu-Mare, Baia-Mare şi Carei şi în
această calitate a declarat că nu va tolera prezenţa niciunui evreu pe teritoriul
judeţului. A început o prigoană contra celor exceptaţi prin lege de măsurile
antievreieşti. Familia unui invalid de război de 75 de ani cu numele Weiss
din comuna Săcaş, a fost prinsă şi închisă în tabără. Au fost prinşi cei patru
copii ai lui Fekete Iosif de asemenea exceptat şi alte persoane care au pierit
în urma deportării.
După deportarea evreilor din judeţul şi oraşul Satu-Mare, în toamna
anului 1944, Endrődi a organizat o vânătoare după bărbaţii evrei rămaşi
acasă din detaşamente. A dat ordin ca, oriunde autorităţile vor găsi vreun
evreu, acela trebuie executat fără cruţare; astfel, pe baza acestui ordin a fost
executat, pe ziua de 22 octombrie 1944, detaşamentistul Fekete Martin, care
a fost împuşcat de jandarmi în inimă.113
La 31 mai, respectiv 5 iunie majoritatea celor 3073 şi 2844 evrei,
alimentaţi cu 400 gr. de pâine114, înghesuiţi în vagoane de vită, au pornit pe
ultimul lor drum, spre Auschwitz-Birkenau.
În România, numărul celor „Drepţi între Popoare” care au fost gata
să-şi asume riscul de a salva sau ajuta evrei aflaţi în primejdie este mic
(şaizeci, pînă în iunie 2004). Cu siguranţă însă, a mai existat, ca şi în cazul
altor ţări, un număr greu de determinat de oameni care ar intra în criteriile
stabilite de comisia de la Yad Vashem de acordare a medaliei şi a titlului
de „Drept între Popoare”. Recunoaşterea lor depinde, în bună măsură, de
existenţa mărturiilor directe, de perseverenţa martorilor supravieţuitori de
a face demersurile necesare pentru alcătuirea unui dosar convingător. Nu în
puţine cazuri, cei salvaţi au intrat în vâltoarea vieţii agitate de după război, au
emigrat sau, pur şi simplu, au găsit forme private de a-l răsplăti pe salvator
113 Ibidem.
114 Erdélyi Féniks, 2002 septembrie, p. 20.
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şi familia lui, neglijând recunoaşterea simbolică şi oficială a celui care i-a
salvat.115
În lugubrul si neomenescul fenomen al Holocaustului prezentăm
câteva cazuri care, dimpotrivă, demonstrează alte însuşiri ale băimărenilor
şi a celor din zonele adiacente, acelea de toleranţă, ajutor şi, mai presus de
toate, omenie. Este vorba de gestul unor oameni care, în vâltoarea acelor
vremuri de război, şi-au riscat viaţa şi existenţa. Ei fac parte din lungul şir de
eroi adevaraţi peste ale căror fapte curgerea implacabilă a timpului a aşternut
mantia anonimatului.
Un scriitor bine cunoscut din Izrael, Chaim Chefer, şi-a exprimat
gândurile sale referitoare la oamenii cunoscuţi, dar mai ales necunoscuţi
care, riscându-şi viaţa lor în timpul dominaţiei naziste, au salvat evrei: “Aş
fi fost dispus să fac acest lucru? Ar fi fost dispusă familia mea de a umbla
pe străzi în constantă spaimă, între vecini? Să visez în fiecare noapte de
paşile groaznice ale călăilor? Am fi fost în stare să înaintez nezdruncinat
între gloanţele şuierătoare, cuţitele ascuţite, cuvintele otrăvite, zvonurile
alarmante şi nădejdile ticăloase ale ciripitorilor? Aş fi fost în stare să-mi
asum doar numai pentru o noapte? Pentru că aceşti oameni nu o singură
noapte au făcut, nu o lună, ci ani de zile’’.116
Printre cei care au avut o atitudine plină de omenie pot fi citaţi: Ioan
Oşan, din Baia Mare, care a ascuns în casa sa, primejduindu-şi viaţa, pe
evreul Izsák şi l-a salvat; Al. Vaida, tot din Baia Mare, lucrător la căile ferate,
pentru că a salvat viaţa hamalului Zinger şi a celor patru copii ai săi.117
Rozalia Antal din Satu Mare a lucrat timp de 11 ani în casa
medicului evreu Sárkány Lipót, fiind socotită membru al familiei acestuia.
După căsătorie, ea şi-a deschis un mic magazin, unde l-a angajat pe tânărul
evreu Händler Isidor. Când a venit ordinul ca evreii să fie adunaţi în ghetou,
Rozalia l-a ascuns pe Händler, iar acesta nu a putut fi depistat de autorităţi
până la sfârşitul războiului. Cu acordul soţului ei, Ştefan Antal, a adăpostit
încă patru tineri evrei. Când situaţia a devenit primejdioasă, cei ascunşi au
fost transportaţi de Földes, şofer la Episcopia din Baia Mare, la Budapesta,
unde li s-a pierdut urma. Rozalia Antal a fost distinsă cu titlul de „Drept între
Popoare”.118
115 www1.yadvashem.org/yv/en/.../1.11_Solidarity_and_Rescu_%20gina.pdf, accesat la 20.10.2011.
116 http://www1.yadvashem.org/yv/en/education/languages/hungarian/educational_materials/vilag.asp,
accesat la data de 20.10.2011.
117 www1.yadvashem.org/yv/en/.../1.11_Solidarity_and_Rescu_%20gina.pdf, accesat la 20.10.2011.
118 Ibidem.
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Földes Dezideriu a adăpostit în casa sa mai mulţi evrei, printre care
pe Zigmund Freund şi pe fratele acestuia, Solomon. Când pericolul a devenit
iminent, soţia lui Földes şi-a asumat riscul de a-i conduce pe fraţii Freund
cu trenul la Budapesta, folosind actele de identitate ale fiilor ei. În timpul
războiului, familia Földes a închiriat o casă care avea şi pod. „În podul acesta
s-au putut ascunde o sumedenie de oameni (şi nu numai evrei) ameninţaţi:
găseau aici adăpost, hrană, li se procurau haine, legitimaţii false. Uneori, se
aflau în acest pod câte opt, zece oameni deodată!”119
În 1944, Alexa Puti era un fermier român care trăia lângă oraşul
Somcuta Mare. Alexa Puti a ales să-l ascundă pe Solomon într-o peşteră la
marginea pădurii de lângă casa sa. Maria şi Todor, copiii lui Puti, şi-au ajutat
tatăl să adâncească peştera şi i-au adus mâncare lui Solomon de trei ori pe
săptămână.120
Nicolae Pop zis Achim din comuna Groşi, îndeplinea funcţia de
pădurar în zona sa natală, fiind şi un agricultor înstărit. Era bun prieten cu
liderul comunităţii evreieşti din Lăpuşul Românesc, Samuel Dub, un om
înstărit, dispunând de un atelier de prelucrare a lemnului. Samuel Dub avea
un singur copil, Hanna, care în 1935 s-a căsătorit cu Baruch Mendel Marmor,
originar din Maramureşul învecinat. Cei doi au avut împreuna trei copii (Silca
Reiza, Ester si Iom Tov). Chiar dacă aflat undeva în creierii munţilor, departe
de centrele deciziei politice, zvonurile privind iminenţa deportării evreilor din
zonă au ajuns şi la Nicolae Pop. Acesta şi-a informat prietenii evrei (familiile
Dub si Marmor) şi a insistat pe lângă ei să nu accepte mutarea în ghetou,
propunându-le să se ascundă. Le-a promis ajutorul său, precizând că se va
îngriji de nevoile lor. Fuga în pădure a fost atent planificată si s-a produs
pe 29 aprilie 1944. Diferite bunuri au fost încărcate într-o căruţa, aceasta
fiind urmată de Samuel Dub, Hanna Marmor şi cei trei copii ai ei. Din cauza
unei boli, bătrâna Dub a refuzat să plece, iar ulterior avea să sfârşeasca în
Holocaust. Cea care i-a condus pe evrei spre adăpostul situat la 25 de km în
interiorul pădurii a fost o fetiţă de 12 ani, Aristina Pop, fiica lui Nicolae Pop.
Evreii refugiaţi în pădure şi-au construit un adăpost din materialele
deja pregătite de Nicolae Pop, beneficiind şi de ajutorul unui angajat al
acestuia, pastor, cunoscut sub porecla Negruţ. Pentru a nu atrage atenţia
posibililor trecători, fugarii nu au utilizat topoare sau ferăstraie la construirea
adăpostului. Ei erau aprovizionaţi de Negruţ şi de Maria Achim, prin
intermediul Aristinei Achim. Hanna Marmor avea să sintetizeze astfel gestul
119 Ibidem.
120 Ibidem.
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făcut de către Nicolae, Maria si Aristina Pop: „Ei au făcut pentru noi totul
din toată inima, fără socoteli, cu dragoste şi căldură, din prietenie adevărată
şi sinceră, dând dovadă de o omenie profundă ca şi cum viaţa lor proprie şi a
familiei lor nu era în pericol de moarte în orice moment“.
Pe 3 mai 1944, toţi evreii din Lăpuşul Românesc au fost mutaţi în
ghetoul din oraşul Dej. Grupului din pădure i s-au alăturat trei persoane
fugite din ghetoul din Dej: Iacob Taub, Simi Ijic si Nusi Abraham. Toţi au
beneficiat de susţinerea dezinteresată a lui Nicolae Pop şi a familiei sale.
Datorita semnalării unor persoane străine în preajma locului unde se găseau
fugarii evrei, Nicolae Pop a decis mutarea adăpostului mai în interiorul
pădurii. Însă relativa siguranţă în care se aflau i-a făcut mai puţin atenţi, mai
puţin prudenţi pe cei din grupul de fugari. Bunăoară, au început să taie lemne,
operaţiune care producea un zgomot detectabil pe o arie întinsă. Pe 13 august
1944 ei au fost surprinşi de doi jandarmi maghiari înarmaţi, care se rătăciseră
prin pădure şi veniseră să solicite informaţii. Hanna Marmor a încercat să
tragă cu pistolul în jandarmi, dar fără niciun efect, arma nefiind încărcată. A
fost imobilizată, cei mai mulţi fugari fiind reţinuţi, iar apoi transportaţi spre
locul unde se găsea unitatea de jandarmi. Nusi Abraham nu a fost prins, iar
Iacob Taub a reuşit să fugă. Samuel Dub a putut evada datorită coruperii
unui jandarm. Protectorul fugarilor, Nicolae Pop, s-a făcut si el nevăzut. Toţi
aveau să iasă din pădure după 16 octombrie 1944, când zona a intrat sub
controlul trupelor sovietice si române.
Hanna Marmor şi copiii ei au supravietuit Holocaustului. Aşa cum
spunea chiar Hanna Marmor în mărturia ei, „din nefericire, necazurile
lui Pop Nicolae nu s-au terminat cu regimul fascist: onestitatea absolută
şi necompromisa de care a dat dovadă l-au costat viaţa si familia“. La fel
cum acordase sprijin celor persecutaţi pe criterii rasiale în 1944, Nicolae
Pop avea să ofere sprijin şi celor care au fost urmăriţi pentru credinţa lor
religioasă ori politică după 1948. În 1948-1949 a găzduit mai mulţi fugari
politici, ceea ce l-a aruncat într-un conflict cu Securitatea. Pentru a scăpa de
urmărirea acesteia, în primăvara anului 1949 Nicolae Pop a dispărut de la
domiciliu, devenind fugar. El s-a asociat cu alţi urmăriţi, constituind un grup
de rezistenţă armată anticomunistă, care a fost activ în zona Munţilor Ţibleş
în anii următori. Deşi a fost sfătuit să nu îşi rişte viaţa, Nicolae Pop a refuzat.
El i-a spus vechiului său prieten Samuel Dub că „odată ce şi-a dat cuvântul,
îşi va respecta promisiunea toată viaţa“.
Poate gestul lui Nicolae Pop de a salva mai mulţi evrei din zona
sa în 1944 nu ar fi fost cunoscut şi valorizat dacă nu ar fi existat strădaniile
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Hannei Marmor. Emigrată în Israel în 1962, Hanna Marmor a considerat o
datorie de onoare perpetuarea memoriei unor oameni care îi salvaseră viaţa.
De aceea a făcut demersurile necesare pentru includerea lui Nicolae Pop, a
Mariei Pop şi a Aristinei Pop (Săileanu) între Drepţii între Popoare, la Yad
Vashem. Poate puţin patetică, dar cu siguranţa onestă, Hanna Marmor avea
să tragă o concluzie clară: „Dacă există Drepţi între Popoare, Pop Nicolae
este exemplul cel mai reprezentativ“.121
În ceea ce-l priveşte pe Reviczky Imre, cel care a salvat nu numai vieţi
omeneşti, ci şi oraşul Baia Mare de explozivele trupelor SS, la aniversarea
a 50 de ani după moartea lui, Ana Şalic din Baia Mare îl comemorează în
paginile ziarului “Realitatea Evreiască”:
“N-a fost un geniu. N-a avut talente deosebite. Nici o clădire nu-i
poartă numele. Şi nici n-a avut bani mulţi să facă faimoase opere de caritate.
Şi totuşi, acum, la sfârşit de februarie, când sunt deja 50 de ani de când a
plecat dintre noi, Biserica Catolică din Baia Mare e plină de oameni. De
unguri, de români, de evrei. La microfon se perindă militari, preoţi, actori,
preşedintele Comunităţii Evreilor din Baia Mare, oameni din mulţime. Şi
fiecare are ceva de spus despre el. O frază, însă, o repetă toţi. El a fost un Om
în vremuri de neomenie. Este vorba de colonelul Imre Reviczky, salvatorul
a sute de evrei... Militar activ, la 1 mai 1943, este numit comandantul
companiei de muncă din Baia Mare. Ce însemna asta? Că era stăpân pe viaţa
şi moartea sutelor de evrei adunaţi, trimişi pe front, în Ucraina, cu porunca:
viu să nu se întoarcă nici unul. Venirea lui a însemnat o schimbare totală a
tratamentului faţă de ei. Până atunci erau biciuiţi, batjocoriţi, lăsaţi la voia
unor oameni fără scrupule. Reviczky a interzis bătaia, a oprit trimiterea pe
front a companiilor. Sub comanda lui, evreii erau consideraţi oameni egali
cu soldaţii unguri...
Se ştiau multe despre el, chiar înainte de venire. Că a ajutat evrei
refugiaţi din Polonia, că a făcut rost de acte false pentru cei adunaţi în
orăşele din Ucraina subcarpatică şi care urmau să fie mânaţi spre câmpurile
răscolite de război şi împuşcaţi acolo. În luna august a aceluiaşi an, au fost
concentraţi cei născuţi în 1901-1905. S-au adunat prea mulţi. Şi atunci s-a
hotărât ca 300 să fie trimişi acasă. Reviczky a avut grijă să-i aleagă pe cei
cu mulţi copii, pe cei cu mari probleme în familie [...]. Şi actele lui de omenie
nu se opresc aici. Erau două ghetouri în oraş, cu mii de oameni adunaţi
din satele din jur, în aşteptarea deportării. Le trimitea saci cu pâine şi alte
121 http://despredemnitate.files.wordpress.com/2011/07/nicolae-pop-si-evreii.pdf
Dobrincu), accesat la data de 20.10.2011.
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alimente. A scos din ghetou, cu acte false, adolescenţi de 14-15 ani, femei şi
bărbaţi, ascunzându-i în barăcile companiei de muncă.
August 1944. La nivel înalt, se hotărâse deportarea ultimilor
evrei din oraş, adică a celor din compania de muncă. Au fost băgaţi în 16
vagoane, gata să pornească spre Auschwitz [...]. Reviczky ştia că acesta era
ultimul drum pentru ei, la capăt fiind doar moartea. Tunurile ruseşti nu erau
departe. Şi atunci colonelul a făcut ceva care pare şi acum de necrezut. A
deschis vagoanele, a eliberat oamenii, i-a îndemnat să fugă, să se ascundă
în pădurile dimprejur, a pus buşteni în vagoane, le-a sigilat şi a lăsat trenul
să plece [...]122.
În 1979, la Yad Vashem, este declarat Drept între Popoare şi se
plantează un copac pe Aleea celor Drepţi. Străzi în Israel, plăci comemorative
în Australia, în Statele Unite, în Biserica Catolică din Baia Mare. Să-i spunem
şi lui ce i s-a spus lui Schindler: Noi nu uităm suferinţele din Egipt, noi nu-l
uităm pe Haman, noi nu-l uităm pe Hitler. Şi, tot aşa cum nu-i uităm pe cei
nedrepţi, nu-i uităm nici pe cei drepţi. Amintiţi-vă de Imre Reviczky”123.
Şi după aproape şapte decenii este inexplicabil cum s-au putut
întâmpla, atâtea deportări, masacre nebuneşti şi un astfel de genocid în secolul
XX, în perioada dezvoltării umane. În anul 1944 Ungaria, Transilvania,
oraşul Baia Mare „au fost cântărite şi găsite prea uşor”. Cetăţenii acestora
n-au putut sau n-au vrut să-şi apere concetăţenii, au tolerat, chiar au sprijinit
privarea lor de drepturi şi crima, ceea ce nu se poate justifica prin faptul că ei
înşişi au luptat pentru supravieţuire în Babilonia războiului mondial. Conduşi
de interesele materiale, cruzime patologică sau idei confuze au colaborat cu
cuceritorii şi au participat la executarea Holocaustului.
Scopul elaborării articolului nostru este nu numai menţionarea
„criminalilor” din Baia Mare ci mai ales sublinierea faptului că în orice
perioadă într-adevăr grea, au existat şi eroi. Eroi cunoscuţi şi anonimi, cei
care au rămas “Oameni” într-o perioadă când puterea a aşteptat altceva de la
ei, drept pentru care au fost pedepsiţi, şi care reprezintă astăzi un model, un
exemplu despre ce trebuie să faci în vremuri grele.

122 Tóth Sándor în cartea sa citată „A lelkiismeret parancsára” pe pagina 52 altfel descrie această acţiune
a lui Reviczky. După informaţiile autorului, ofiţerul maghiar a dizolvat batalionul celor 2500 de tineri
români recrutaţi din plasele Baia Mare, Şomcuta Mare şi Copalnic Mănăştur şi detaşamentiştii evrei
au încărcat vagoanele cu lemn, la ordinul locotenent-colonelului, după ce acestea au fost plombate şi
trimise în Germania.
123 Realitatea Evreiască, nr. 270-271, 2007, p.4.
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Murderers and „Righteous” in Cruelty Times
(Summary)

Key words: Baia Mare, ghetto, forced
labor troops, Reviczky Imre, „Righteous
among the Nations”

In our study we present some new information’s regarding a tragic
event that took place in Hungary during the Second World War refer especially
to Baia Mare, were there where 2 ghettoes in which the Jewish citizens
were concentrated. We show the way that the administration organized the
Holocaust in this region, the mechanism, the antijewish legislation and also
the antisemit attitude of the public servant and military officers.
Also this study shows that during that tragic events there were
people who didn’t last their reason and protected the Jewish people. For their
bravery, they were named „Righteus among the Nations”. In this category
we include: Officer Imre Reviczky, Pop Nicolae and others from Baia Mare
and the surroundings.
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Uniunea Femeilor Antifasciste din România.
Filialele Satu Mare şi Baia Mare
(1945-1947)
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internaţionale; Holocaustul; regimuri
politice în secolul XX; mişcarea
feministă, drepturile omului. Articole
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Cuvinte cheie: UFAR Satu Mare,
UFAR Baia Mare, Maria Ziman, Livia
Levandovschi, Partidul Comunist
Român

În primul număr al acestei reviste

am prezentat câteva date cu privire la
istoria Uniunii Femeilor Antifasciste din
România, filiala Maramureş. Iată că, după
mai mulţi ani de cercetări în arhivele din
judeţele din Nord Vestul României putem
reconstitui în mare măsură şi istoria
altor filiale. Acest material este dedicat
judeţului Satu Mare, din care şi oraşul
nostru, Baia Mare, a făcut parte şi are la
bază informaţii din documentele păstrate
de Arhivele Naţionale precum şi cele
provenite din presa locală .
Istoria
Uniunii
Femeilor
Antifasciste din Nord Vestul României
începe în Judeţul Satu Mare.
Reprezentanta Regionalei Oradea a
UFAR (înfiinţată în primele luni ale verii anului 1945) de care aparţineau
judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj şi Bihor, Ziman Maria, una dintre cele
mai energice activiste, a fost însărcinată către sfârşitul lunii mai 1945, să
organizeze uniunea în această parte a ţării. Punctul de pornire l-a constituit
Satu Mare, unde doamna Ziman a înfiinţat un comitet de iniţiativă alcătuit
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din 16 persoane, femei maghiare şi românce. Munca a fost împărţită între
femei şi s-a încercat amenajarea unui sediu şi organizarea unei adunări mari
de constituire. Această adunare a avut loc la 17 iunie 1945 fiind prezente
muncitoare şi intelectuale. Femeile românce au participat într-un număr
foarte mic, aceasta fiind o problemă constantă pe tot parcursul evoluţiei
UFAR-ului din toată regiunea.
În cadrul acelei adunări, s-a ales un comitet de conducere, calitatea de
preşedinte revenindu-i doamnei Dr. Dumbrăviceanu. Acest lucru s-a dovedit
a fi o greşeală, mărturisea la acea dată Ziman Maria, pentru că doamna în
cauză nu a acceptat oferta antifascistelor.
Într-o perioadă foarte scurtă s-a reuşit încadrarea unui număr de circa
40-45 de femei, însă majoritatea erau cel mai probabil de origine maghiară
sau evreiască pentru că Maria Ziman mărturiseşte că „de români nu am putut
să ne apropiem”. Cauza se datora se pare faptului că propaganda fusese făcută
înainte de a se discuta cu Ana Solomon, probabil o lideră a româncelor din
localitate, acest lucru conducând la popularizarea Uniunii numai în rândul
unguroaicelor.
Imediat de la înfiinţare, femeile s-au apucat de lucru şi şi-au stabilit
ca plan de muncă mai multe sarcini cum ar fi organizarea unui ceai dansant
pe data de 1 iulie, organizarea unui seminar ştiinţific şi cultural precum şi
un curs de limba română, înfiinţarea unui şcoli de gimnastică, acordarea de
consultaţii gratuite pentru membrele uniunii.124
De la Satu Mare, Maria Ziman s-a deplasat la Careii Mari, la invitaţia
Uniunii Populare Maghiare care i-a transmis telefonic că vroia organizarea
UFAR în localitate. La faţa locului însă s-a constatat faptul că se înţelesese
greşit, UPM organizând de fapt adunarea de constituire a secţiei feminine
a acesteia. Reprezentanta UFAR a ţinut un discurs în care a explicat scopul
acestei organizaţii şi datoria femeilor.125
În această situaţie, Maria Ziman, în urma negocierilor cu secretarul
Partidului Comunist şi cel al UPM, a efectuat vizite la domiciliul româncelor
din localitate explicând interesul UFAR. Rezultatul, conform raportului
doamnei Ziman, a fost că în câteva zile s-a şi constituit un comitet de
iniţiativă, pe 29 iunie, compus atât din românce cât şi din femei maghiare.
De la Satu Mare, Maria Ziman s-a deplasat la Baia Mare în data de
27 iunie pentru a organiza filiala UFAR din această localitate. Prin Partidul
Comunist a intrat în contact cu doamna Dr. Bohăţiel, împreună cu care a
124 Arhivele Naţionale Satu Mare, fond Uniunea Femeilor Antifasciste, dos. 1/1945, fila 1.
125 Ibidem.
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efectuat vizite la femeile din localitate. Aici, Ziman trage o concluzie foarte
neliniştitoare pentru Partid: „cu ocazia vizitelor am observat că populaţia
românească este cu totul în mâna episcopiei şi o parte foarte mică doar este
în mâna organizaţiilor democratice”.126
Cu toate acestea, Ziman, a gândit o strategie diferită de cea aplicată
la Satu Mare, şi anume racolarea şi organizarea femeilor române ca prim
pas şi abia mai apoi integrarea celorlalte femei în uniune. Raţiunea era
foarte simplă şi ne-o explică aceeaşi Maria Ziman: „dacă lăsăm să intre mai
întâi unguroaicele cu masele lor mult mai mari decât ale româncelor atunci
uniunea va primi un sens maghiar iar româncele nu vor intra deloc”.
În acest context, adaptat realităţilor locale s-a constituit un comitet
de iniţiativă alcătuit din 5 românce şi 2 femei maghiare, care trebuiau să
conlucreze la organizarea adunării de constituire, despre care nu avem
informaţii dar putem să deducem că s-a desfăşurat în câteva zile după cum
s-a întâmplat şi la Satu Mare. Acest comitet de iniţiativă mai avea ca scop
propagarea Uniunii, atragerea de noi simpatizante.
La data la care au fost consemnate aceste date cu privire la judeţul
Satu Mare, trebuie menţionat că se specifica foarte clar faptul că la Oradea şi
în Maramureş încă nu existau organizaţii ale UFAR-ului şi că acestea urmau
a fi constituite „ în timpul cel mai scurt”.127
Evoluţia celor două organizaţii din Satu Mare şi Baia Mare pe
parcursul anilor 1945-1946, aşa cum este reflectată de documentele de
arhivă, a fost una sinuoasă, oscilând între perioada de stagnare profundă,
conflicte interne, reorganizări ale conducerilor şi perioada fructuoase, în care
s-au consemnat numeroase realizări. Către toate acestea vom încerca să ne
îndreptăm atenţia în rândurile de mai jos.
Vom începe cu organizaţia mai mare, cea judeţeană, cu sediul la
Satu Mare şi abia după ce vom epuiza acest subiect vom trece la filiala din
Baia Mare.
U.F.A.R. SATU MARE. Informaţii despre această organizaţie
deţinem începând cu luna septembrie 1945, activitatea fiind consemnată
în rapoartele lunare ale Regionalei Oradea către centru. Reprezintă o sursă
extraordinară pentru reconstituirea activităţii UFAR-ului în primii ani.
Astfel, în toamna anului 1945, mişcarea feminină din Satu Mare
era mult mai consistentă decât cea din Oradea dar cu toate acestea încă nu
era satisfăcătoare. Secretariatul, cel mai important organism, era alcătuit
126 Ibidem.
127 Ibidem.
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din trei activiste, fiecare responsabilă de un resort. Organizarea femeilor
sindicalizate începuse cu vizitarea fabricilor însă rezultatele erau slabe. Era
în curs reorganizarea comitetului de conducere, încercându-se atragerea de
mai multe muncitoare, care ar fi avut rolul de a da un impuls mişcării. Linia
politică a fost atinsă însă în condiţiile în care mai multe activiste au fost
mutate la Oradea era de aşteptat ca organizaţia din Satu Mare să slăbească
pentru o vreme până când regionala va acorda sprijin.
Din punct de vedere economic, organizaţia judeţeană stătea destul
de prost. Ea trăia aproape exclusiv din donaţii şi subvenţii. Munca la ţară
încă nu începuse iar aceasta era una dintre cele mai importante atribuţii ale
organizaţiei judeţene. Ea trebuia să înfiinţeze alte organizaţii comunale şi
săteşti în care să fie încadrate cât mai multe femei. Colaborarea cu celelalte
organizaţii democratice, de masă, era catalogată în acest stadiu destul de
bună, în special cu Apărarea Patriotică şi Uniunea Populară Maghiară.128
După doar o lună, în octombrie 1945, numărul membrelor era de
168. Munca organizatorică era catalogată ca fiind slabă, cu toate că stăteau
bine la capitolul activiste, aveau 3, iar sarcinile ce urmau să le îndeplinească
fuseseră explicate de Maria Ziman. Activitate foarte slabă era şi la capitolul
atragerii femeilor române. În organizaţie au fost cooptate 2-3 femei întoarse
din Regat dar cele din localitate nu vroiau să se apropie de această organizaţie.
Munca la ţară era neglijată, iar din punct de vedere economic organizaţia
stătea în continuare prost, neexistând un fond stabil, astfel că se trăia numai
din donaţii. Cu toate acestea UFAR Satu Mare a organizat un bal împreună
cu cercul teritorial pentru refacerea cazărmii, acţiune prin care organizaţia şia atras simpatia armatei şi a altor autorităţi. În acelaşi timp a sprijinit în luna
octombrie Apărarea Patriotică în acţiunea de sprijinire a invalizilor, copiilor,
deportaţilor şi a văduvelor; a contribuit la organizarea reprezentaţiilor,
balurilor, ceaiurilor dansante şi chetelor; au colaborat cu Comisia locală
a femeilor din sindicate la organizarea unei expoziţii de pictură, la sediul
UFAR, care a durat două săptămâni. 129
În noiembrie 1945 numărul membrelor a crescut la 200, iar comitetul
de conducere a fost reorganizat de către Lotti Foriş, deplasată în teritoriu
tocmai pentru a pune pe roate aceste organizaţii. În acest sens comitetul de
la Satu Mare a fost împărţit pe secţiuni. Cu toate acestea însă organizaţia nu
putea să-şi desfăşoare munca la capacitate maximă în special datorită faptului
că nu existau cadre capabile de conducere, secretara Viorica Fejos fiind prea
128 Arhivele Naţionale Bihor, fond Comitetul Regional U.F.A.R. Oradea, dos. 1/1945, fila 3.
129 Ibidem, fila 8.
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slabă. Se ridica chiar chestiunea schimbării ei. Munca în provincie, adică la
ţară, era catalogată în continuare slabă deşi a fost începută cu deplasări la
Bicsad, Negreşti, Remetea şi Seini. Aceste deplasări nu s-au finalizat însă cu
înfiinţarea de subfiliale.
În schimb s-a depus muncă într-o acţiune cu privire la prizonierii de
război; au făcut o baracă şi o cantină la gară în colaborare cu alte organizaţii
de masă. Au organizat un bal împreună cu cercul teritorial pentru strângerea
relaţiilor cu armata; au început munca pentru înfiinţarea unui cămin de zi.130
La sfârşitul anului 1945, în luna decembrie, Maria Ziman a efectuat
un control la Satu Mare, în documentele de arhivă controlul este mascat
de cuvântul „ vizită”, pe parcursul căruia a constatat mai multe lucruri „
nesănătoase”. Astfel, s-a observat că secretara este prea slabă şi este necesară
schimbarea acesteia. Existau neînţelegeri între activiste ceea ce făcea ca
munca organizaţiei să fie abandonată iar activitatea ei să fie pusă în pericol
de tot felul de interese personale. Exista muncă de teren, în luna respectivă
antifascistele deplasându-se la Oraşul Nou şi Seini. Totodată femeile s-au
ocupat de problema distribuirii pâinii şi s-a format şi o comisie mixtă împreună
cu reprezentanţii Primăriei pentru a cerceta problema lipsei geamurilor. La
capitolul muncă organizatorică stăteau foarte prost, resorturile întruninduse în şedinţe dar neluând nici o decizie concretă în această privinţă. Pentru
Crăciun femeile antifasciste au pregătit 100 de pachete pentru armată
împreună cu celelalte organizaţii democratice.131
Maria Ziman mai consemna în raportul său faptul că existau
probleme de insubordonare şi orgolii personale şi dădea exemplul femeii de
serviciu care intrând în posesia unei invitaţii la un banchet, invitaţie adresată
conducerii UFAR, nu a transmis mai departe această invitaţie, şi-a însuşit-o
şi a mers ea la acel banchet ca să reprezinte uniunea. Femeia respectivă a fost
imediat dată afară din serviciu.132
Începutul anului 1946 nu a adus modificări în bine în ceea ce priveşte
activitatea organizaţiei Satu Mare şi implicit în modul în care era văzută
la Regională. În primele două luni se constata faptul că nu există muncă
colectivă, că activităţile şi rezultatele sunt realizate/obţinute de doar câteva
activiste, că s-a început munca după un plan de muncă dar nu s-au făcut prea
multe. În lunile următoare au fost dedicate reorganizării interne. Schimbarea
secretarei Viorica Fejos a fost amânată pentru că nu a putut fi găsită o
130 Ibidem, fila 5.
131 Ibidem, fila 29.
132 Ibidem, fila 29.
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persoană competentă care să preia atribuţiile. Apoi la 15 aprilie s-a încercat
alegerea unui nou comitet dar din cauza neprezentării tuturor membrelor şi
această chestiune s-a amânat. În cele din urmă a fost aleasă o nouă secretară
în persoana Ilenei Szekely, salariată a Partidului. Acest lucru a fost posibil
numai după ce au venit în control delegatele de la regională la 22 aprilie
şi după ce acestea au discutat cu reprezentanta locală Şuta. Noua secretară
a scos din producţie două femei capabile: pe Pozsony Maria, muncitoare,
Maria Fiţigău, funcţionară în timp ce Klein Eva rămânea în continuare şi în
noul comitet. Fosta secretară, Viorica Fejos a fost mutată la Federaţie, tot ca
secretară a acestei organizaţii, în fapt, în loc să o destituie pentru că era prea
slabă, ea a fost promovată. Noua echipă şi-a început activitatea la 25.04.1946
iar alegerea publică a noului comitet se va face după terminarea Săptămânii
Copilului.133
În rest, organizaţia nu prea a avut activitate cu excepţia unui bal şi a
unui bazar care atât politic cât şi material au reuşit, suma strânsă fiind de circa
700.000 lei. Această lipsă de activitate se justifica prin faptul că toată lumea
ştia că secretara va fi înlocuită şi atunci, stând în expectativă, activistele au
refuzat să-şi îndeplinească sarcinile. Schimbările efectuate în conducere au
fost de bun augur pentru că în mai 1946 semnalele erau deja pozitive, noua
echipă fiind activă. S-au remarcat mai multe activiste printre care preşedinta
Ana Bretter, Fiţigău şi Silvăşan.134 Pentru prima oară organizaţia a reuşit
să întocmească un plan de muncă pe care l-a trimis regionalei. Termenul
de realizare trebuia să fie 9 mai 1946. Până la această dată sătmărencele
antifasciste şi-au propus: să deschidă un bazar, un dispensar, un cămin de
zi, să organizeze 3 echipe sanitare, 3 colţuri sanitare la ţară, să realizeze
un ziar de stradă, să pregătească o gardă culturală, un curs de alfabetizare.
De asemenea, au avut în vedere creşterea numărului de membri cu 30%,
organizarea unui ceai dansant, deschiderea unei cărţi de aur, iar în munca de
teren erau preconizate 5 deplasări.135
La începutul verii anului 1946 situaţia începea să se îmbunătăţească.
Numărul membrilor a crescut cu 30 de persoane, ajungând acum la 320. În
cadrul şedinţelor organului de conducere s-a prelucrat platforma-program, în
special partea care face referire la femei şi drepturile lor. Începe să se observe
activarea resorturilor, la Satu Mare fiind active 3 astfel de departamente:
Resortul Cultural, Resortul Sanitar şi Resortul Mama şi Copilul.
133 Ibidem, dosarul 1/1946, fila 107.
134 Ibidem, dos. 1/1946, fila 112.
135 Ibidem, dos. 2/1946, fila 9.
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În ceea ce priveşte aşa-zisa activitate culturală, după conferinţa de
la Bucureşti, responsabila acestui resort a depus muncă intensă şi a prelucrat
platforma program cu toate membrele şi chiar a făcut deplasări la sate, unde
a fost însoţită de echipe de „diletante”oferind tot felul de programe culturale
şi scenete.
În munca sanitară, dispensarul deschis la sediul UFAR la data de 5
mai funcţiona destul de bine. Erau oferite consultaţii de două ori pe săptămână
pentru copii şi femei. Căminul de zi era vizitat de medici în fiecare săptămână
pentru a verifica starea de sănătate a copiilor.
La Resortul Mama şi Copilul situaţia era şi mai bună. A deschis un
cămin de zi unde erau îngrijiţi 30 de copii, fiind aprovizionaţi de la mori,
măcelării şi chiar de la prăvălii cu alimentele necesare. În rest s-au mai
deschis 4 cămine sezoniere la Seini, Curtuiuş, Ardud, Răteşti.136
În următoarele 2 luni, iulie şi august, organizaţia s-a implicat foarte
mult în munca de propagandă la ţară împreună cu BPD-ul. Munca resorturilor
a fost puţin neglijată datorită faptului că noua secretară era implicată în
prea multe activităţi şi la UFAR şi la Federaţie. Din acest motiv fiecare
responsabilă a lucrat pe cont propriu. Conducerea a decis pentru a fluidiza
puţin activitatea să fie înfiinţat un secretariat cu 4 persoane. Tot în această
perioadă, s-a format comitet UFAR la Poliţie, la Primărie, iar pe teren, prin
oraş au ieşit 10 echipe de străzi. Din punct de vedere financiar, organizaţia
din Satu Mare stătea cel mai bine din toată regionala, însă situaţia nu era
suficientă pentru a acoperii cheltuielile. De ziua cărţii au organizat un chioşc,
de 23 august femeile au fost mobilizate pentru strângerea de haine pentru
copii şi a fost pregătit şi un program artistic. S-a colaborat bine cu Tineretul
progresist precum şi cu Partidul Comunist însă se raporta că acesta din urmă
nu lasă nici o independenţă UFAR-ului, iniţiativele personale nefiind luate
în considerare.137
Ultimele date cu privire la activitatea UFAR Satu Mare le avem
din lunile august-septembrie 1946, după care încetează, probabil şi datorită
faptului că deja făcea parte din Federaţia Femeilor Democrate din România,
şi activând în cadrul acesteia i s-a pierdut identitatea, mai ales pe parcursul
alegerilor din noiembrie 1946.
Astfel, în acele luni activitatea antifascistelor din Satu Mare s-a
amplificat în special prin reîntoarcerea preşedintei Ana Bretter, catalogată
drept o persoană foarte harnică, muncitoare, energică şi un bun manager.
136 Ibidem, fila 34.
137 Ibidem, fila 63.
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Sub stricta ei supraveghere unele acţiuni preconizate a se derula la nivelul
întregii regiuni, aici au început chiar mai devreme. Munca de lămurire era una
sănătoasă, ufearistele mergeau prin fabrici şi cartiere şi ţineau reprezentaţii
mici. Activistele s-au deplasat şi la ţară împreună cu BPD-ul, săptămânal.
Legătura cu subfilialele a început să fie mai sistematică. Plasa Seini a fost
reorganizată. La 21 august a fost preconizată o mare adunare a federaţiei
la care şi UFAR a trimis delegate. Totodată, UFAR Satu Mare a dat ajutor
pentru organizarea unei mari adunări a federaţiei la Baia Mare prin activista
Drăghici, care a fost prezentă şi a ţinut un discurs foarte bun.
Totuşi, în ciuda tuturor acestor activităţi desfăşurate, principala
problemă întâmpinată era lipsa activistelor întrucât 2 erau bolnave la acel
moment iar în oraş nu era cine să facă teren.138
UFAR BAIA MARE. După cum am descris deja mai sus, de la Satu
Mare, Maria Ziman s-a deplasat la Baia Mare în data de 27 iunie pentru
a organiza filiala UFAR din această localitate. Prin Partidul Comunist a
intrat în contact cu doamna Dr. Bohăţiel, împreună cu care a efectuat vizite
la femeile din localitate. Aici, Ziman trage o concluzie foarte neliniştitoare
pentru Partid: „cu ocazia vizitelor am observat că populaţia românească
este cu totul în mână episcopiei şi o parte foarte mică doar este în mâna
organizaţiilor democratice”.
Cu toate acestea, Ziman, a gândit o strategie diferită de cea aplicată
la Satu Mare, şi anume racolarea şi organizarea femeilor române ca prim
pas şi abia mai apoi integrarea celorlalte femei în uniune. Raţiunea era
foarte simplă şi ne-o explică aceeaşi Maria Ziman: „ dacă lăsăm să intre mai
întâi unguroaicele cu masele lor mult mai mari decât ale româncelor atunci
uniunea va primi un sens maghiar iar româncele nu vor intra deloc”.
În acest context, adaptat realităţilor locale s-a constituit un comitet
de iniţiativă alcătuit din 5 românce şi 2 femei maghiare, care trebuiau să
conlucreze la organizarea adunării de constituire, despre care nu avem
informaţii dar putem să deducem că s-a desfăşurat în câteva zile după cum
s-a întâmplat şi la Satu Mare. Acest comitet de iniţiativă mai avea ca scop
propagarea Uniunii, atragerea de noi simpatizante.139
Într-un raport al Partidului Comunist din iulie 1945 este menţionat
faptul că în ceea ce priveşte Uniunea Femeilor Antifasciste din Baia Mare
s-a constituit un comitet de organizare compus din 12 persoane (8 românce
şi 4 maghiare) care lucrau pentru înfiinţarea organizaţiei, şedinţa constitutivă
138 Ibidem, fila 26.
139 Arhivele Naţionale Satu Mare, fond Uniunea Femeilor Antifasciste, dos. 1/1945, fila 1.
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fiind programată a avea loc la 4 august. În consecinţă, despre o organizaţie a
femeilor antifasciste la Baia Mare se poate vorbi din vara anului 1945.140
Ca şi în cazul organizaţiei din Satu Mare şi aici lipsesc rapoartele de
activitate, astfel că informaţiile sunt preluate din alte surse, cum ar fi rapoartele
Partidului Comunist din Raionul Baia Mare şi rapoartele Regionalei Oradea
a UFAR. Timp de câteva luni de la înfiinţare nu avem informaţii. Însă acestea
încep să apară în ultimele luni ale anului 1945. Astfel, în luna octombrie
regionala Oradea raporta la Bucureşti faptul că la Baia Mare se desfăşoară
cea mai slabă activitate din toată regiunea. Acest lucru se datora faptului că
la conducerea organizaţiei se afla un grup de intelectuale care au dat UFARului aspectul unei uniuni a femeilor mici burgheze. Până la data întocmirii
raportului, 15 octombrie, organizaţia nu întreprinse nici o acţiune. Din acest
motiv, Regionala recomanda forurilor superioare necesitatea trimiterii la
Baia Mare a unei instructoare pentru organizarea muncitoarelor şi a femeilor
lucrătoare la mine şi chiar reorganizarea comitetului dacă era necesar. Se
considera că această tendinţă a intelectualelor de a prezenta UFAR-ul ca o
grupare filantropică, cu scop social, trebuia combătută prin propagandă largă
pentru a arăta cu adevărat care este rolul uniunii. Forurile superioare erau
nemulţumite şi de responsabila UFAR din Baia Mare care nu se ocupa deloc
de această organizaţie.141
În noiembrie, aflăm că organizaţia abia a crescut cu câţiva membrii,
că desfăşoară mai mult muncă de propagandă decât organizatorică şi că
nu se reuşeşte mobilizarea organizaţiei la o muncă mai hotărâtă pe acest
teren. În rest, o delegată a UFAR a participat de ziua de naştere a lui Stalin
la o aniversare organizată de ARLUS în sala mare a Teatrului. S-a deschis
un curs de croitorie, la care s-au prezentat 8 femei. Au participat alături de
profesoare, la acţiunea de ajutorare a şcolarilor, copiilor şi bătrânilor săraci
cu ocazia Crăciunului. S-a implicat în acţiunea de reabilitare şi reprimire a
unui elev de liceu fără părinţi, exclus din liceu cu câteva zile în urmă pentru
că a apărat brutal democraţia.142
În luna următoare, decembrie, UFAR-ul local era prezentat într-o
lumină extrem de proastă. Se pare că organizaţia a fost total inactivă până
la acea dată iar acest lucru se datora conducerii, care, la şedinţe „s-a ocupat
de a discuta că ce fel de ceai să fiarbă şi ce cârnaţi sau salamă să mănânce
şi de toate se ocupau numai de muncă nu”. Totuşi, se trăgea nădejde ca prin
140 Ibidem, fondul Comitetul Raional P.C.R. Baia Mare, dos.1/1945, fila 31.
141 Arhivele Naţionale Bihor, fond, Comitetul regional U.F.A.R. Oradea, dos. 1/1945, fila 4.
142 Arhivele Naţionale Satu Mare, fond Comitetul Raional P.C.R. Baia Mare, dos. 1/1945, fila 48.
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cooptarea a două membre noi, organizaţia să înceapă a funcţiona.143
Se pare că, de la Regională, a fost trimisă o activistă, tovarăşa Kertesz,
care a stat în Baia Mare mai multe zile încercând să redreseze situaţia. Totuşi,
nici după efortul depus de către aceasta, situaţia nu s-a îmbunătăţit astfel că
era nevoie de o nouă instructoare. Nici o activitate nu a fost depusă după
plecarea sus-numitei deşi organizaţia ar fi avut personal întrucât număra 33
de membre.144
La începutul anului următor, în primele două luni, Regionala a trimis
din nou o activistă, pe „ prietena Folk”, care a convocat o adunare generală
în data de 26 februarie în care s-a făcut o reorganizare a conducerii şi s-au
prelucrat mai multe aspecte. După plecarea acesteia s-a simţit o oarecare
îmbunătăţire a activităţii cu toate că nu aveau activiste salariate, că nu
trimiteau raport la Oradea şi comitetul trebuia lărgit.145 În această perioadă
s-au constituit brigăzi care au mers în cartiere pentru a organiza membrii,
dar într-o săptămână nu au putut să coopteze decât 5-6 membri. Din donaţii
s-au primit circa 1 milion de lei, bani care au fost utilizaţi într-o acţiune de
ajutorare a copiilor săraci cu haine. Baia Mare a trimis 2 delegate la Oradea
la conferinţa regională, unde au primit instrucţiuni cu privire la alegerile
ce urmau a se desfăşura în acel an, în scopul acesta urmând a se forma o
federaţie.146
În perioada următoare, martie, aprilie, situaţia era tot îngrijorătoare
şi revoltătoare pentru forurile superioare. Pe de-o parte se consemna faptul că
organizaţia funcţiona doar formal şi că nu se face nimic pentru reorganizarea
ei chiar dacă din nou au sosit delegate de la regionala UFAR care au încercat
să găsească o rezolvare acestei probleme. În continuare activitatea era redusă,
organizaţia fiind lipsită de elementele capabile de a lucra în interesul acesteia.
Femeile din organizaţie se abţineau de la orice activitate în special datorită
numelui, majoritatea fiind intelectuale, soţii de intelectuali, care la rândul
lor erau manişti sau neutri. Femeile muncitoare refuzau să intre în această
organizaţie sub pretextul că nu mai au timp, că munca, serviciul le răpeşte
prea mult timp şi ca sunt obosite. Un alt motiv pentru care nu vroiau să ia parte
era că nu au loc de „cucoane”. În consecinţă, era nevoie de o organizatoare
care să cunoască foarte bine limba română şi care să stea la Baia Mare circa
143 Ibidem, fila 59.
144 Arhivele Naţionale Bihor, fond, Comitetul regional U.F.A.R. Oradea, dos. 1/1945, fila 29.
145 Ibidem, dos. 1/1946, fila 73.
146 Arhivele Naţionale Satu Mare, fond, Comitetul Raional Baia Mare, dos. 2/1946, fila 2.
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10 zile pentru a se încerca din nou reorganizarea uniunii din localitate.147
Drept răspuns, regionala le-a trimis pe „prietenele” Bunaciu, Eilits, Ziman
şi Horincar. Dintre acestea Ziman şi Horincar au rămas mai multă vreme
la Baia Mare şi au încercat să relanseze organizaţia. Ele au reorganizat şi
comitetul de conducere introducând mai multe femei muncitoare, membre
de partid. Pentru a putea duce la bun sfârşit organizarea femeilor de la sate
era nevoie de o instructoare, bună cunoscătoare a problemelor femeilor de
la ţară.148 Baia Mare nu a fost capabilă să facă nici măcar un plan de muncă
pe luna mai, la fel ca celelalte organizaţii din regiune, pentru că aici era tot
timpul necesară reorganizarea conducerii.
Pe de altă parte, numărul membrelor a crescut la 65, au luat parte la
diferite manifestaţii şi sărbători, la 6 şi 13 martie; s-a organizat o adunare a
femeilor conferenţiare venite de la Satu Mare; organizaţia era reprezentată şi
în FND prin 2 membre şi totodată UFAR Baia Mare a contribuit la organizarea
zilei de 1 mai. 149
Mai mult decât atât, regionala evidenţia câteva persoane capabile
care activau la Baia Mare. Este vorba de Hutira Maria care organiza femeile
la Phonix. Ea a promis că în cel mai scurt timp se va dedica total acestei
îndeletniciri, întrucât până la aceea dată ea activa doar după serviciu, după
amiaza. Existau şi elemente cu care nu se putea munci, care creau o „atmosferă
nesănătoasă”. Aici erau evidenţiate doamnele Drentea şi Nichifor, aceasta
din urmă profesoară.150
În mai, aceeaşi poveste. Era necesară schimbarea activistei Drentea
pentru că nu ducea o muncă de lămurire între mase şi nu ridică masele în
jurul ei. Totodată s-a constatat că ducea o muncă ,,sectaristă’’. Numărul
membrelor a crescut la 171 din care 140 erau muncitoare şi restul intelectuale.
Au fost organizate şedinţe cu femeile din uzinele Phonix, Petroşani, Fabrica
de vopsele şi la Dealul Crucii, unde au fost din prezentate din nou platformaprogram, punctele principale din acesta precum şi alte probleme cu care se
confruntau femeile.151
Nici în vara anului 1946 situaţia nu s-a îmbunătăţit. În iulie se preciza
faptul că munca de femei a scăzut mult faţă de lunile precedente, că deşi
reprezentantele UFAR-ului au participat la o grevă, organizaţia în ansamblul
147 Ibidem, fila 6.
148 Ibidem, fila 11.
149 Ibidem, filele 6, 11.
150 Arhivele Naţionale Bihor, fond citat, dos. 1/1946, fila 112.
151 Ibidem, dos. 2/1946, fila 35.
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ei nu s-a arătat capabilă de a mobiliza femeile din localitate. În alte planuri,
femeile ufeariste nu au făcut nimic pentru a lupta împotriva speculei, una
dintre cele mai grave probleme ale societăţii postbelice, în contextul crizei
declanşate în acei ani.
Deşi şi la Baia Mare a luat fiinţă FDFR, localnicele se pare că nu au
dat dovadă de spirit managerial eşuând în a coordona acţiunile specifice. Din
acest motiv, din nou era solicitat ajutorul unei activiste de la Regională care
să rămână o perioadă mai îndelungată la Baia Mare, pentru instructaj.
Cu toate acestea, colaborarea cu celelalte organizaţii de masă era
una fructuoasă. Astfel, Apărarea Patriotică, FDFR şi Sindicatele Unite
au colaborat la organizarea unor manifestaţii ample de protest împotriva
regimului Franco din Spania. La aceste manifestaţii au participat peste 1000
de femei.
La mijlocul anului 1946, în luna iulie UFAR gestiona două cămine
de zi, la Şomcuta şi Satulung, care funcţionau destul de bine se pare, dacă
este să dăm crezare rapoartelor raionalei către regională.152
Ultimele informaţii furnizate de aceste rapoarte datează de la sfârşitul
aceluiaşi an. Aflăm astfel că numărul membrelor a crescut la 215, că s-au ţinut
mai multe adunări în cadrul FDFR-ului, că cele 4 activiste ale organizaţiei au
fost trimise pe teren, în mediul rural, pentru campanie de lămuriri printre săteni
şi că la fiecare secţie de votare au fost repartizate femei ca delegate. În timpul
campaniei electorale, femeile au format echipe de străzi şi, pentru a încuraja
femeile mame de a participa la votare, au organizat case de adăpost pentru
copiii acestora pe durata perioadei cât ele erau plecate la votare. Concomitent cu
campania electorală, femeile antifasciste, singure sau sub coordonarea UFDR,
au colectat îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii trimişi din Moldova, ca
să scape de seceta şi foametea care loviseră estul ţării.153
Este foarte important ca în acest demers de cercetare a istoriei
organizaţiilor de femei din Baia Mare să apelăm şi la presa locală a acelor
timpuri şi să încercăm a reda principalele menţiuni despre acestea. Singura
frescă a acelor ani este ziarul „ Colţ de Ţară” care a apărut între anii 19461948. A fost un organ de presă subordonat „ forţelor democratice”, iar tonul
său era pe alocuri deosebit de violent, mai ales atunci când era vorba de
reacţionari, de reprezentanţii vechiului regim etc. Totuşi în scurta perioadă în
care a apărut, ziarul a reflectat viaţa oraşului şi a împrejurimilor sale, destul
de fidel, cu toate bunele şi relele specifice oricărei epoci şi oricărui domeniu.
152 Arhivele Naţionale Satu Mare, fond Comitetul Raional al P.C.R. Baia Mare, dos. 2/1946, fila 25.
153 Ibidem, fila 28.
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Astfel, de câte ori a fost cazul, ziarul a reflectat şi activitatea organizaţiilor de
femei atunci când au realizat ceva mai semnificativ. Cu toate că UFAR-ul a
fost prezent în presa locală, informaţiile sunt lapidare iar acţiunile reflectate
sunt de cele mai multe ori fără cursivitate, fără legătură unele cu celelalte.
Totodată, cum era de altfel de aşteptat, multe din acţiunile susţinute de către
UFAR au fost prezentate în strânsă legătură cu cele ale FDFR-ului, cu care
s-au suprapus sau au fost realizate în comun.
Primele informaţii despre organizaţiile de femei apar în presa locală
în luna mai 1946, ziarul mai sus menţionat făcea cunoscut publicului în
luna mai 1946 faptul că UFAR Baia Mare era condusă de preşedinta Livia
Levandovschi şi că aceasta a luat iniţiativa înfiinţării unui cămin de zi pentru
copiii săraci din cartierul Postfunduş şi o casă de naştere pentru femeile
muncitoare din Ferneziu.154 În acest sens, activistele din organizaţie au
organizat în luna următoare, de ziua Sf. Apostoli Petru şi Pavel, o chermeză
în vederea strângerii de fonduri pentru înfiinţarea acelui cămin de zi „ în
cel mai nevoiaş cartier al oraşului nostru, numit postfunduş”. Necesitatea
înfiinţării acestui cămin era argumentată astfel: „ aceşti copii ai căror mame
sunt nevoite să-i părăsească pentru a contribui cu munca lor la veniturile
familiei, îşi petrec ziua în praful străzilor, nesupravegheaţi, nehrăniţi la timp,
expuşi accidentelor şi infecţiilor de tot felul, iar mamele nu-şi pot îndeplini
munca, de grija celor ce li s-ar putea întâmpla odraslelor lăsate la voia
întâmplării”. Se pare că astfel de acţiuni de strângere de fonduri în oraşul
Baia Mare erau ceva normal pentru că în luna iulie UFAR-ul a organizat o
nouă chermeză în parcul oraşului, scopul fiind adunarea de fonduri pentru un
cămin de zi ce urma să se construiască în cartierul Cărămidari (azi Hatvan),
festival care a avut se pare un mare succes.155
Concomitent cu derularea proiectului pentru căminul de zi din
cartierul Postfunduş din Baia Mare, femeile antifasciste din regiune au
inaugurat un alt cămin de zi la Şomcuta Mare în luna iulie.156
În paralel cu aceste acţiuni, femeile s-au implicat într-o acţiune
de mari proporţii desfăşurată la nivelul întregii ţări şi anume ajutorarea
regiunilor lovite de secetă şi foamete. Era vorba bineînţeles de Moldova.
Astfel, femeile pe lângă faptul că au dat tot ajutorul necesar prin strângere
de alimente pentru acele zone, cel mai mare ajutor l-a constituit salvarea
copiilor din acele zone. Era vorba de aducerea copiilor din Moldova în Baia
154 Colţ de Ţară, anul 1, nr. 1/30 mai 1946, p. 3.
155 Ibidem, nr. 4/21 iunie 1946, p.4.
156 Ibidem, nr. 6/5 iulie 1946, p. 2.
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Mare, în septembrie fiind aduşi 30 şi găzduiţi la diferite familii pe o perioadă
de câteva luni până când lucrurile urmau a intra în normal acasă la ei.157
Pentru câteva luni UFAR-ul nu mai este prezent în presa locală.
Motivul este foarte uşor de înţeles. În toamna anului 1946 s-a desfăşurat
campania electorală, în care toate femeile au fost implicate prin FDFR. Astfel
că, în aceea perioadă Federaţia este mult mai prezentă.
În ianuarie 1947 UFAR îşi face din nou simţită prezenţa anunţând
faptul că în urma unui control pe teren în cel mai sărac cartier al oraşului,
Hatvan, a constatat că, copiii au mare nevoie de îmbrăcăminte, motiv pentru
care a iniţiat o campanie de strângere de haine pentru aceştia. Totodată la
24 ianuarie a organizat un ceai dansant la care au participat şi autorităţile
oraşului femeile fiind lăudate pentru modul în care au organizat acea serată.
Din punct de vedere organizatoric aflăm că secretara organizaţiei
Baia Mare, Drentea Otilia a demisionat în locul ei fiind numită Mioara
Olteanu.158
În februarie 1947, organizaţia locală a UFAR anunţa faptul că pentru
a veni în ajutorul femeilor din localitate şi împrejurimi a decis acordarea
de consultaţii juridice gratuite, consultaţii care erau acordate în zilele de
marţi, vineri şi sâmbătă, între orele 12-13 la sediul organizaţiei din Piaţa
Libertăţii. În acelaşi timp „ pentru a cimenta pe toate căile apropierea dintre
naţionalităţile conlocuitoare din aceste părţi” UFAR a decis organizarea
unui curs de limba română ce urma a fi predat de o „ prietenă profesoară de
specialitate”.159
Acestea sunt ultimele informaţii despre UFAR organizaţia locală
Baia Mare. Din acest moment nici presa nici documentele nu mai transmit
informaţii despre aceasta, semn că independenţa de mişcare a UFAR-ului a
scăzut, planurile fiind ca această organizaţie să fie înghiţită de alta mai mare,
FDFR.
Pentru activitatea şi caracteristicile organizaţiilor din Nord Vestul
Transilvaniei foarte importante sunt rapoartele Regionalei Oradea care
coordona filialele din judeţe. Din acestea rezultă că filialele aveau grave
probleme organizatorice, în urma controalelor repetate, comitetele de
conducere fiind dizolvate şi reînfiinţate de nenumărate ori.160
157 Colţ de Ţară, anul 1, nr. 18/27 septembrie 1946, p. 1.
158 Ibidem, anul 2, nr. 4/31 ianuarie 1947, p.2.
159 Ibidem, nr. 5/7 februarie 1947, p. 2.
160 Arhivele Naţionale Bihor, fond Comitetul Regional UFAR Oradea, dos. 1/1945, passim; dos. 1/1946,
passim; dos. 2/1946;
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Una dintre cele mai stringente probleme cu care organizaţiile din
N-V Ardealului s-au confruntat a fost cea a atragerii de noi membre. Din
rapoartele UFAR-ului regional Oradea reiese faptul că UFAR-ul nu putea
să atragă masele de femei, acestea fiind îndepărtate inclusiv de cuvântul
antifascist din titulatura organizaţiei.
O altă problemă era cea naţională. Româncele nu doreau să intre
în această organizaţie pentru că era percepută ca fiind una maghiară, ele se
înscriau doar în organizaţii pur româneşti, în timp ce femeile maghiare aderau
la UPM, această organizaţie fiind percepută ca adevărata reprezentantă a
intereselor lor. În acelaşi timp, muncitoarele nu puteau fi atrase decât cu
greu deoarece majoritatea erau membre ale Comitetului Feminin de pe lângă
Sindicate. Intelectualele refuzau să adere la UFAR pentru că era percepută
drept o organizaţie politică. Deci, în ansamblu, femeile, muncitoare sau
intelectuale, românce sau maghiare manifestau o mare indiferenţă faţă
de activitatea UFAR-ului. Regionala raporta faptul că „situaţia politică a
femeilor este cât se poate de scăzută şi masele mari nici nu se interesează
de nimic. De exemplu dreptul la vot le este cu totul indiferent. Muncitoarele
sunt foarte necăjite din pricina salariilor mici şi din cauza preţurilor prea
înalte”. Mai mult decât atât, în cadrul organizaţiilor judeţene existau femei în
conducere care luptau împotriva liniei oficiale a UFAR-ului, ca de exemplu
la Zalău unde conform rapoartelor „acele elemente numai muncă distructivă
duc şi discută numai ce haină îşi fac şi ce au mai fiert”.
Problema pornea de la faptul că într-o primă fază, până în momentul
în care UFAR-ul a primit ordinul de a se îndrepta cu o mai mare putere
către muncitoare şi racolarea acestora în conducere, în această organizaţie
de femei au intrat în special reprezentante ale burgheziei şi intelectualităţii.
Este cazul Liviei Levandovschi, directoarea Liceului de fete din Baia
Mare, mare activistă feministă în perioada interbelică, în cadrul Reuniunii
Femeilor Române „Regina Maria”. Pentru aceste femei, majoritatea soţii de
intelectuali, profesori, ofiţeri, oameni politici locali, proprietari de pământuri
etc., linia promovată de UFAR nu reprezenta o miză, nu era în interesul lor.
Ele fuseseră crescute şi educate şi şi-au petrecut întreaga viaţă în spiritul
supunerii faţă de bărbat. Ele nu considerau că se pot emancipa adoptând
linia propusă de femeile antifasciste. Pentru ele munca de asistenţă socială
şi munca caritabilă reprezentau mult mai mult decât ceea ce propunea
Partidul Comunist prin Uniunea Femeilor Antifasciste. Din acest motiv
ele au neglijat munca politică, au refuzat sau s-au făcut că uită să poarte
corespondenţă cu forurile superioare şi la fiecare sarcină cerută ori spuneau
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că nu se poate realiza ori cereau sprijin de la Regională, solicitau să vină o
activistă să le instruiască. Aderenţa lor în societatea feminină a oraşelor era
nulă, muncitoarele recunoscând pe faţă în multe cazuri că nu vor să intre în
uniune din cauza „cucoanelor”. Aceste intelectuale nu aveau nici o legătură
nici cu lumea satului, atât de importantă pentru câştigarea de noi simpatizanţi,
pentru că refuzau să se deplaseze din oraşe.
O altă problemă semnalată în rândul femeilor era şovinismul, atât cel
maghiar cât şi cel românesc. În judeţul Maramureş era semnalată şi a treia
formă, şovinismul ucrainean. Conform rapoartelor se pare că şovinismul
se manifesta mai pregnant la Baia Mare şi Satu Mare şi în special după
Conferinţa de Pace de la Paris. Regionala de la Oradea consemna faptul că
femeile românce erau bucuroase de această hotărâre şi poate chiar sperau la
unele represalii împotriva ungurilor pentru că poziţia lor era una destul de
hotărâtă „acum se termină cu democraţia şi jos cu ungurii”.
De cealaltă parte, femeile maghiare se împărţeau în două categorii:
unele intraseră într-un fel de apatie faţa de tot în timp ce altele erau hotărâte să
lupte până la capăt „că nu poate să rămâie aşa situaţia”. Alături de şovinism,
în toate cele trei forme amintite mai sus, în rândul femeilor se putea observa
o oarecare doză de antisemitism, vizibil în special la Baia Mare, Satu Mare şi
oraşele miniere, atitudine confirmată şi de presa locală din Baia Mare.
„Reacţiunea” era un alt obstacol în calea atingerii obiectivelor
propuse de UFAR. Conform rapoartelor masele de femei erau îndepărtate de
organizaţia de femei prin tot felul de zvonuri, pentru a le speria. Spre exemplu
se spunea ca femeile să nu-şi ducă copii la căminele de zi pentru că vor fi
furaţi şi duşi în Uniunea Sovietică, că evreii vor să se răzbune pentru cele
îndurate în timpul războiului şi multe alte astfel de zvonuri, pe care femeile
antifasciste trebuiau să le combată. În acest sens, încercau să le liniştească pe
mame prin tot felul de convocări la sediile căminelor de zi.
Toate aceste probleme justificau acele reorganizări amintite mai
sus. Prin introducerea încet, încet, în forurile de conducere a muncitoarelor,
bineînţeles a „elementelor sincere, capabile şi de nădejde”, feministele de
tip vechi au fost înlăturate şi pe parcursul anului 1946, unul vital pentru
acapararea puterii de către comunişti, numărul membrelor a început să
crească. Un număr cât mai mare de femei înregimentate era extrem de util, de
necesar şi chiar imperios în condiţiile în care se apropia campania electorală,
iar la urne orice vot conta.161
161 Arhivele Naţionale Bihor, fond Comitetul Regional UFAR Oradea, dosarele 1/1945, 1-2/1946,
passim.
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Romanian Antifascist Women Union
Satu Mare and Baia Mare branches
(1945-1947)
(Summary)
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Levandovschi, Romanian Communist
Party

In the first number of this journal we published an article about the
activity of the Maramureş branch of the Romanian Antifascist Women Union
during the 1946 year. This year, the article it’s dedicated to the Satu Mare
and Baia Mare branches of the same organization. The documents, preserved
at the Satu Mare National Archives emphasize the great efforts made by
the Communist Party to organize the Romanian women. In this article it is
showed that women in the northern part of Transylvania were not interested
about communist ideology, about politics in general and that in spite of the
critics of the Communist Party they did nothing to enlarge their branches.
Also, the article shows the lack of management and the animosity between
Romanian and Hungarian women that had existed in both branches.
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P

olitizarea
unităţilor
şi
subunităţilor din Ministerului de Interne,
începută din anul 1945, s-a realizat
„de sus în jos”, prin încadrarea unui
număr considerabil de lucrători politici,
selecţionaţi în cea mai mare parte din
ofiţerii şi subofiţerii diviziilor „Tudor
Vladimirescu” şi „Horia Cloşca şi
Crişan”. După crearea noilor organe
de ordine şi informaţii ale regimului
„democrat-popular”, în aceste instituţii
s-au constituit organizaţii de partid. La
nivelul aparatului central al M.A.I. exista
o singură organizaţie pe întregul minister,
controlată de C.C. al P.M.R. (secretarul
organizaţiei de bază din M.A.I., intra
în nomenclatura C.C. al P.M.R.). La
direcţiile regionale, raionale şi organele
orăşeneşti ale M.A.I. existau organizaţii
de bază, care se aflau sub conducerea
directă a birourilor comitetelor regionale,

În cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei, pe baza ordinului Ministerului de Război nr. 29
din 8 mai 1945 a fost înfiinţat Serviciul pentru educaţie, cultură şi propagandă, prin care se urmărea
îndoctrinarea marxist-leninistă a cadrelor (Nicoleta Ionescu-Gură, Stalinizarea României. Republica
Populară Română 1948-1950: transformări instituţionale, Bucureşti, Editura All, 2005, p. 321).
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raionale şi orăşeneşti de partid. Rolul organizaţiilor de partid consta în
educarea angajaţilor din M.A.I. în spirit marxist-leninist, în mobilizarea lor
la îndeplinirea sarcinilor date de partid şi guvern în spiritul „urii neîmpăcate
împotriva duşmanului de clasă”.
În perioada anilor 1945-1949, organizaţiile de partid din M.A.I. s-au
aflat sub conducerea organelor locale de partid. După 1949, sub influenţa
consilierilor sovietici, organizaţiile de partid din Securitate şi Miliţie au
trecut sub îndrumarea unei Direcţii Politice, care funcţiona ca secţie a C.C.
al P.M.R. Secţia Administrativă din aparatul C.C. al P.M.R. controla modul
în care ,,se desfăşoară munca de partid şi munca politică de masă” în toate
unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul Forţelor Armate. În
cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost înfiinţate şcoli de educatori
politici, care pregăteau ofiţeri politici, cum a fost cea de la Oradea (înfiinţată
la 9 mai 1949, prin decizia ministerială nr. 139) şi cea de la Bucureşti (care a
funcţionat până în 1950 în reşedinţa Inspectoratului General al Jandarmeriei).
În cadrul penitenciarelor, activitatea politică, conform Deciziei M.A.I. nr.
5676 din 24 februarie 1949 revenea comandantului de gardă, însărcinat cu
„urmărirea ridicării nivelului intelectual şi politic al întregii unităţi”.
În rândul personalului administrativ al Penitenciarului Sighet
Principal, o categorie distinctă era reprezentată de locţiitorii politici. Ofiţerul
politic, supranumit „ochiul partidului”, avea atribuţii extinse asigurând
„educarea politică” a personalului închisorii. Potrivit unei analize întocmite
de comisiile de control instituite prin ordinul nr. 405/1955 al Ministerului
Afacerilor Interne, „sarcina locţiitorului politic era de a organiza învăţământul
politic de masă, iar conducerea muncii de partid se afla în sarcina Birourilor
organizaţiilor de bază, care depindeau de raioanele de partid”.
Din dosarele de cadre aflate în arhiva Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, respectiv din fondul Comitetului Raional P.M.R. Sighet,
	
	
	

	
	
	

Ibidem.
Ibidem, p. 322.
În anul 1956, Secţia Administrativă din aparatul C.C. al P.M.R se ocupa cu selecţionarea şi repartizarea
cadrelor, controlul executării hotărârilor partidului şi guvernului, „răspândirea metodelor înaintate de
muncă în domeniul vieţii interne de partid şi a muncii politice de masă” în cadrul mai multe ministere
şi instituţii centrale printre care şi Ministerul Afacerilor Interne. Secţia Administrativă era formată din
şapte sectoare, în care se încadrau şi penitenciarele (Ibidem).
Ibidem.
***, Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945-1967), Andrei Muraru (coord.), Clara
Mareş, Dumitru Lăcătuşu, Cristina Roman, Marius Stan, Constantin Petre, Sorin Cucerai, Iaşi, Editura
Polirom, 2008, p. 30.
Dicţionarul penitenciarelor…, p. 40.
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păstrat la Serviciul Judeţean Maramureş a Arhivelor Naţionale am reuşit să
identificăm numele locţiitorilor politici şi a secretarilor organizaţiei de bază
din penitenciar şi să conturăm activitatea acesteia în intervalul 1950-1955.
Pe baza documentelor de arhivă au fost identificate, pentru intervalul mai
1950 - iulie 1955, numele a şapte sublocotenenţi care au îndeplinit funcţia
de locţiitor politic: Ioan Maxim, Vasile V. Popescu10, Vasile C. Dilimonţ11,
Aurel Maxim12, Ioan Radu13, Ioan Sindriştean14 şi Petre Barbu15. Funcţia de
secretar al Organizaţiei de Bază a fost îndeplinită de Mihai Rusneac (1950;
1952-1953), Vasile Costin (1951) şi Ioan Rusneac (1954-1955).
În anii `50, colectivul Biroului Organizaţiei de Bază al Penitenciarului
Sighet, incluzând atât Penitenciarul Principal, cât şi cel Raional16, era
format din 7-10 membri, desfăşurându-şi activitatea pe mai multe paliere:
Organizaţia de bază a P.M.R.; Organizaţia de bază a U.T.M.; cercul
A.R.L.U.S. [Asociaţia Română pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea
Sovietică]; grupele de pregătire marxist-leniniste şi grupele de lecţii politice
cu miliţienii. Membrii Biroului Organizaţiei de Bază se întruneau în şedinţe
de lucru ordinare, iar ocazional, în şedinţe extraordinare, lucrările fiind
deschise de secretarul organizaţiei. Prin vot se alegea preşedintele de şedinţă
şi persoana care urma să redacteze procesul verbal (secretarul de şedinţă),
după care se prezentau temele ce figurau pe ordinea de zi, urmate de discuţii
privind diverse probleme curente.
Într-un raport întocmit la 8 mai 1950 privind ,,problemele sesizate la
Direcţia Generală a Penitenciarelor referitoare la munca politică în unităţile
	
	
10
11

12
13
14
15
16

Aceste date nu au putut fi coroborate cu informaţiile furnizate de memorialiştii Sighetului, întrucât
foştii deţinuţi nu au furnizat în lucrările lor niciun nume.
Ajutor comandant gardă, cel mai probabil în cursul anului 1950.
Locţiitor politic, atât la Penitenciarul Sighet Principal, cât şi la cel Raional. La sfârşitul anului 1950 a
fost detaşat la penitenciarul Bacău, unde a îndeplinit aceeaşi funcţie.
A îndeplinit funcţia de locţiitor politic de la începutul anului 1951. Într-o notă trimisă conducerii
D.G.P. la 11 februarie 1951 preciza că ,,noi aici (în Penitenciarul Sighet - n.n) păzim pe acei bandiţi
care ne-au subjugat o viaţă întreagă” (Arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, fond Cadre, dosar
1807, neprelucrat).
Sublocotenent, comandant de gardă; a fost transferat la Chilia Veche în luna februarie 1952.
A fost angajat la Penitenciarul Sighet Principal la 1 iunie 1954, iar la 1 august 1955, transferat la
Poarta Albă.
A fost încadrat în M.A.I în septembrie 1953, cu gradul de sublocotenent şi numit locţiitor politic la
Penitenciarul Principal Sighet.
La 1 aprilie 1955 a fost numit locţiitor şef-secţie la Penitenciarul Principal Sighet, responsabil cu
activitatea politică.
În intervalul mai 1950 - iulie 1955 au funcţionat în oraş, în paralel, două penitenciare: Penitenciarul
Principal, destinat deţinuţilor politici şi Penitenciarul Judeţean, devenit din septembrie 1950,
Penitenciarul Raional, destinat deţinuţilor de drept comun.
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din subordine” se menţiona: „Deşi, viaţa de partid în penitenciare a trecut
sub controlul şi îndrumarea aparatului politic, dându-se astfel posibilitatea ca
în organizaţiile de bază să se discute probleme în legătură cu îmbunătăţirea
muncii lor profesionale, totuşi nu s-a reuşit să se facă nici un pas înainte
pentru motivul că locţiitorul politic trebuie să fie acela care să îndrume şi
să controleze viaţa de partid din unitatea respectivă, lucru ce nu-l poate face
fiindcă majoritatea dintre ei nu sunt membri de partid şi nu au dreptul să
participe la şedinţele organizaţiei de bază. Faptul că locţiitorii politici sunt
membri de partid, face ca aceştia să fie priviţi cu neîncredere”.17
Locţiitorul politic (reprezentantul partidului) avea un rol important
în cadrul unităţii, după cum rezultă dintr-un raport referitor la activitatea
directorului, prezentat la sfârşitul anului 1950 de Vasile V. Popescu, unul din
primii locţiitori politici ai penitenciarului: „Acest tovarăş (Vasile Ciolpan n.n.) la început privea colaborarea (cu personalul - n.n) ca pe un lucru amical
şi nu dădea rezultate bune, fiindcă masa de salariaţi îi comentau ordinele şi de
multe ori a rezultat că, caută să rezolve problemele de unul singur. Nu avea
prestigiul ridicat în faţa subalternilor. Profesional cunoaşte problemele, dar nu
caută să-şi desfăşoare pe larg activitatea. Este foarte rezervat, dar totodată şi
comod. Nu prea dă interesul să controleze ordinele date. Desfăşoară o muncă
prea generală şi nu legată de concret, de viaţa zilnică. Ca militar nu prea este
disciplinat şi acest lucru reiese din însăşi faptul, căci în timpul serviciului îşi
cam ia drumul. Nu luptă cu destulă hotărâre contra indisciplinei în muncă şi
acest lucru reiese clar din stadiul de pregătire militară a miliţienilor. La început
manifestă acel sentiment de mulţumire faţă de sine şi s-a cam înfumurat în
urma succeselor obţinute şi în munca de amenajare a localului. Din punct de
vedere politic, se orientează just în multe chestiuni, dar face prea mare caz de
sentimentalismul de clasă, lucru ce dăunează muncii şi ca rezultat este faptul
că salariaţii nu prea au simţul de răspundere în funcţiile care au fost recrutaţi
şi repartizaţi. Are un nivel ideologic mulţumitor şi studiază suficient, dar nu
adună problemele de ideologie şi, în special, marxismul îl priveşte ca pe o
regulă matematică. Dar acest tovarăş, fiind tânăr şi dacă va fi ajutat sistematic
va da rezultate bune”.18
La 2 martie 1951, Secretariatul Comitetului Central al P.M.R. a
hotărât ca activitatea politică din penitenciare să treacă din subordinea
comitetelor raionale de partid la Direcţia Politică din cadrul Direcţiei
17 Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, fond Documentar, dosar 10320, f. 1.
18 Serviciul Judeţean Maramureş a Arhivelor Naţionale, fond Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar
23/1951, ff. 89-90.
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Generale a Penitenciarelor.19 Decizia a fost astfel motivată de Alexandru
Drăghici, ministrul adjunct de Interne: ,,Educaţia politică a cadrelor, a
miliţienilor şi a întregului personal din penitenciare, în spiritul dragostei şi
încrederii faţă de regimul nostru de democraţie populară şi faţă de partidul
nostru, dezvoltarea vigilenţei revoluţionare de clasă şi a urii necruţătoare faţă
de duşmanii patriei, are o mare importanţă, ţinând seama de faptul că sarcina
lor este să vegheze ca duşmanii poporului care sunt în penitenciare să fie bine
păziţi pentru a nu lovi în regimul nostru. În acest scop a fost creată în cadrul
Direcţiei Generale a Penitenciarelor o Direcţie Politică. Direcţia Politică
însă nu îşi poate îndeplini întru totul sarcinile sale pentru că organizaţiile de
partid nu depind de Direcţia Politică, ci de Comitetele de Partid Raionale”20.
În continuare, ministrul Alexandru Drăghici explica: „Dat fiind că o bună
parte din penitenciarele noastre sunt legate de problema securităţii patriei, în
împrejurările când sfărâmarea resturilor claselor exploatatoare şi a burgheziei
sunt sarcinile importante ale regimului nostru, Ministerului Afacerilor Interne
îi revine un rol important în această privinţă. Pentru ca Ministerul Afacerilor
Interne, a cărui probleme sunt probleme politice şi de securitate a statului, să
poată asigura în bune condiţiuni această sarcină, este necesar ca Comitetul
Central să hotărască trecerea muncii de partid din penitenciare, asupra
Direcţiei Politice a Direcţiei Generale a Penitenciarelor care este condusă şi
îndrumată de către Direcţia Generală Politică a M.A.I.”21
Dintr-o ,,dare de seamă” pe lunile iunie-iulie 1951, prezentată de
ofiţerul politic Vasile V. Popescu, aflăm care era situaţia în cadrul Organizaţiei
de Bază a Penitenciarului Sighet: „În cadrul organizaţiei de bază P.M.R.,
munca merge binişor. Şedinţele prevăzute în planul de muncă s-au ţinut
regulat. Prezenţa membrilor de partid la adunări a fost de sută la sută. În cadrul
19 Prin Hotărârea nr. 191 al Secretariatului C.C. al P.M.R din 2 martie 1951 se prevedea ca „întreaga
muncă de partid cu salariaţii din penitenciare, va trece de la Comitetele Raionale de Partid la Direcţia
Politică a Direcţiei Generale a Penitenciarelor. Secţia Organelor Conducătoare a C.C. al P.M.R şi
Direcţia Generală Politică a M.A.I. vor proceda la predarea şi preluarea acestei munci până la 1 aprilie
1951” (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. Cancelarie, Dosar 36/1954, f. 1).
20 Alexandru Drăghici a precizat motivele care au dus la suprapunerea muncii Direcţiei Politice din
penitenciare cu cea a organizaţiilor de partid: „Deoarece Direcţia Politică programa unele sarcini
(lecţii politice, seminarii de marxism-leninism), iar organizaţiile de partid, pe baza sarcinilor primite
de la Comitetele Raionale îşi propuneau în acelaşi timp alte sarcini (cercuri de politică curentă, şedinţe
de partid sau şedinţe cu agitatorii). Direcţia Politică nu putea să dea sarcini organizaţiilor de partid, iar
Comitetele raionale de partid îngrămădeau organizaţiile de bază cu sarcini nelegate de specificul şi de
necesităţile muncii politice din penitenciare” (Ibidem, fond C.C. al P.C.R.- Secţia Administrativ-Politic,
dosar 11/1951, f. 3).
21 Ibidem, ff. 3-4.
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organizaţiei de bază U.T.M. munca organizatorică nu prea merge bine. O lipsă
a mea a fost că nu am întocmit, împreună cu secretarul U.T.M., un grafic de
şedinţe. În cadrul cercului A.R.L.U.S. se desfăşoară o slabă activitate. Situaţia
organizatorică nu prea stă bine deloc, manifestându-se o oarecare nepăsare.
Din efectivul penitenciarului care numără 39 de tovarăşi nu am înscris decât
28, iar de două luni nu am înscris nici un tovarăş şi nici nu am luat măsuri
ca să organizez cercul A.R.L.U.S. Nici cu cotizaţiile nu suntem la zi. Lipsa
vine din partea mea, căci nu am luat măsuri la timp să lărgesc comitetul de
conducere al cercului şi să înlocuiesc unele elemente pasive şi indiferente
din comitet. În cadrul grupelor de pregătire marxist-leniniste, cu ajutorul dat
de organizaţiile de bază P.M.R. am reuşit să obţinem unele succese din punct
de vedere al organizării. Sunt 10 tovarăşi care i-au parte efectiv la întreg
programul grupei. Am reuşit să împart grupa în două subgrupe mai mici în
cadrul căreia se face şi studiu organizat. Programul decurge în mod normal.
Grupele de lecţii politice cu miliţienii merge mulţumitor. În cadrul grupei
sunt încadraţi 26 tovarăşi miliţieni, care participă la program în proporţie de
90%”.22
Periodic, conducerea politică a penitenciarului primea materiale de
propagandă din partea Direcţiei Politice care urmau să fie dezbătute în cadrul
şedinţelor, iar locţiitorul politic trebuia să organizeze cercuri de lectură, audiţii
radiofonice sau vizionări de filme. Într-o prezentare a activităţii pe luna iunie
1951, locţiitorul politic Vasile Popescu menţiona: „În cadrul organizaţiilor
de partid, materialul primit din partea Direcţiei se prelucrează în cadrul
adunărilor extraordinare şi în cadru colectiv, cu membrii de partid. Cititul
presei se face zilnic cu miliţienii. Am reuşit ca cititul să se facă şi de către
personalul administrativ zilnic. Audiţiile radiofonice se fac în fiecare miercuri
şi sâmbătă în cadrul orelor armatei. Participă la orele armatei un procent de
70%. Avem în bibliotecile ambelor penitenciare (Principal şi Raional-n.n.)
circa 400 de cărţi şi broşuri diferite. În medie se citesc un număr de 38 cărţi
şi broşuri. Vizionarea de filme se face săptămânal. În această lună am avut
în oraş săptămâna filmului sovietic în cadrul căruia au rulat filmele Căderea
Berlinului, Oameni curajoşi, Misiunea secretă, Trenul merge spre răsărit.
Am organizat din timp ocuparea biletelor în grupe mari şi s-a mers în fiecare
seară, organizat, la cinematograf. Au vizionat aceste filme un procent de 90%
din personal. Dimineaţa următoare s-au făcut discuţii asupra filmului vizionat
22 Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), fond Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar
23/1951, ff. 104-105.
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seara”.23 În privinţa raporturilor cu directorul penitenciarului, ofiţerul politic
nota în darea de seamă: „La Penitenciarul Principal am colaborat într-o
măsură bună cu tovarăşul director în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor,
atât pe linie politică, cât şi pe linie profesională. Am căutat împreună să
întocmim programul săptămânal, ca să nu sufere nici munca politică şi nici
cea profesională”.24
În cadrul şedinţei Organizaţiei de Bază25 din 30 septembrie 1951 au
fost aleşi delegaţii la conferinţa raională, respectiv la conferinţa de partid de
la Direcţia Generală a Penitenciarelor.26 Cu această ocazie, au fost abordate şi
diverse probleme referitoare la organizarea şi funcţionarea supravegherii din
penitenciar27, dar şi despre divergenţele existente între membrii organizaţiei
de bază şi comandantul penitenciarului, cei dintâi fiind deranjaţi de atitudinea
de superioritate a lui Vasile Ciolpan. Astfel, în cadrul procesului-verbal al
şedinţei au fost consemnate nemulţumirile contabilului Gheorghe Borca, care
considera că Vasile Ciolpan ,,subapreciază organizaţia de bază în calitate de
conducător al instituţiei şi propunerile acesteia, prin faptul că s-au luat măsuri
în care organizaţia de bază nu a fost consultată. Deasemeni tov. Ciolpan are
anumite lipsuri personale, ca acelea că pleacă în timpul serviciului lipsind
din penitenciar, timp în care avem nevoie de dânsul. Există într-o oarecare
măsură familiarism faţă de miliţienii din comuna sa natală şi mai ales faţă
23 Ibidem, ff. 105-109.
24 Referitor la situaţia de la Penitenciarul Raional, locţiitorul politic a notat: „La Penitenciarul Raional se prezintă
cam aceeaşi situaţie, numai că starea disciplinară este mult mai bună decât la Principal” (Ibidem, f. 109).
25 Dintre realizările Organizaţiei de Bază în prima jumătate a anului 1951 au fost amintite: „Membrii
s-au preocupat atât de problemele din viaţa de partid cât şi de bunul mers al instituţiei, şi-au achitat
regulat cotizaţiile arătând că se simt legaţi de partid, şi-au ridicat în bună parte nivelul politic, prin
participarea regulată la toate şedinţele, iar Organizaţia de Bază şi-a arătat rolul de forţă conducătoare
în instituţie prin colaborarea strânsă cu conducerea, rezolvându-se multe din problemele acesteia”.
Dintre lipsuri erau menţionat că „nu s-a dus suficient munca de agitaţie în rândurile miliţienilor pentru
a-şi însuşi cât mai perfect instrucţia militară” şi că „nu s-a dat suficientă atenţie gazetei de perete”
(Ibidem, ff. 155-162, 128).
26 Prin vot secret pentru Biroul Organizaţiei au fost aleşi Mihai Rusneac şi Vasile Costin, pentru
Conferinţa de Raională de Partid Raională a fost desemnat Iosif Lungu, iar pentru Conferinţa de
Partid de la Direcţia Generală a Penitenciarelor au fost aleşi Vasile Ciolpan şi Vasile Costin (Ibidem,
ff. 110-119).
27 În cadrul şedinţei a fost discutat cazul gardianului Petru Neneştean, atenţionat să nu-şi părăsească
postul de portar întrucât „a părăsit poarta mergând pe secţie pentru a controla posturile, ceea ce nu era
în competenţa lui. De asemenea, ar trebui să fie mai precaut şi să nu dea loc miliţienilor nemembrii de
partid să comenteze anumite lipsuri observate: ca dispariţia săpunului care, de fapt, a fost luat de tov.
Neneştean pentru a face ulterior o baie, însă aceştia au profitat de ocazie şi au considerat că tovarăşul
fură din penitenciar”. Gardianul în cauză a recunoscut că a adormit în post ,,dar aceasta se datoreşte
programului prea încărcat ce a fost înainte de reorganizarea făcută în ultimul timp a serviciului de
pază” (Ibidem, ff. 111).
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de comandantul de gardă, care este din aceeaşi comună. La fel, în timpul
serviciului, frecventează restaurantul când se întâlneşte cu cunoscuţii
din comuna natală”.28 Se pare că atitudinea comandantului de a frecventa
localurile în timpul serviciului a fost luată drept exemplu şi de alţi angajaţi,
întrucât în procesul-verbal al şedinţei Organizaţiei de Bază se menţiona că
,,tov. Borca (Gheorghe, contabilul penitenciarului - n.n.) arată că dânsul are
o lipsă personală prin faptul că şi dânsul frecventează cârciumile în timpul
serviciului molipsit de acest fapt de către tov. Ciolpan Vasile”.29
În cursul lunii decembrie 1951 au fost luate măsuri pentru înfiinţarea
cursului de limba rusă pentru angajaţii penitenciarului. În acest scop,
comandantul unităţii a luat legătura cu conducerea Liceului Ucrainean şi
cu filiala A.R.L.U.S. pentru „obţinerea unui profesor care să stabilească
un program de predare pe zile şi ore”.30 În cadrul şedinţelor de partid31 se
discutau probleme de natură organizatorică, dar şi diverse aspecte de natură
ideologică şi propagandistică. Printre subiectele dezbătute în cursul anului
1951 s-a numărat „Rolul organizaţiilor de partid din formaţiunile M.A.I.”,
„Societatea Sovietică Socialistă”, „Familia Unită a Popoarelor Sovietice”.32
În cadrul şedinţelor de partid au fost prelucrate „tot a treia zi”, Directivele
C.C. al P.M.R cu privire la alegerile organelor conducătoare de Partid (6
şedinţe), ,,Statutul P.M.R.” (5 şedinţe), „Calitatea de membru şi democraţia
internă de partid” (4 şedinţe), precum şi diverse articole de presă.33
Principiul criticii şi autocriticii funcţiona extrem de bine, iar de multe
ori, discuţiile din cadrul şedinţelor, sub pretextul evidenţierii realizărilor sau
a lipsurilor, nu erau altceva decât o modalitate de a se denunţa unii pe alţii. De
exemplu, în şedinţa din luna decembrie 1951, secretarul organizaţiei, Vasile
Costin, îşi făcea următoarea autocritică: „Încă nu am reuşit să fiu un exemplu
în punctualitate la serviciu, considerând că dacă serviciul se face zilnic de la
orele 8 la 14 şi de la 17 la 21, pot să lipsesc pentru bărbierit 15-30 minute sau
eventual a face baie o dată la o lună măcar”.34 După care, trecând la capitolul
critică, continua: „Tov. Rusneac Mihai35 îndeplineşte numai de formalitate
28
29
30
31
32
33
34
35

Ibidem, f. 112
Ibidem.
Ibidem, f. 156
Membrii Organizaţiei de Bază considerau şedinţele de partid drept ,,o şcoală comunistă, un îndreptar
în munca noastră de zi cu zi” (Ibidem, f. 155).
Ibidem, ff. 120-121
Ibidem, ff. 120-121
Ibidem, f. 155.
A fost şi oficiantul sanitar al Penitenciarului Sighet Principal.
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funcţia de ajutor secretar, ocupându-se mai mult de cantină şi infirmerie, iar
la sarcinile Biroului organizatoric se mărgineşte a spune că nu se pricepe,
necunoscând limba. O altă lipsă este a tov. Ciolpan, aceea de a privi ca foarte
neplăcut critica şi de a se folosi cu stângăcie de autocritică. Niciodată nu şi-a
făcut autocritica că îi place să plece de la birou în timpul programului pentru
a da ajutor la cumpărăturile soţiei sale sau a lua prânzul acasă după ora 9.
Aceste lipsuri va trebui să le lichideze şi să dea exemplu şi celorlalţi membrii
de disciplină în munca lor profesională. Atâta timp cât nu va lichida cu ele,
nu va putea da dovadă de adevărat conducător, de adevărat comunist şi până
atunci vor continua să existe lipsuri şi în unitatea pe care o comandă. Tov.
Ciolpan trebuie să ştie că numai atunci o unitate ajunge la înălţimea sarcinilor
sale când comandantul este în fruntea sa cu cunoştinţele sale, cu hotărârea sa,
cu voinţa sa. Tov. Lungu Iosif (medicul penitenciarului - n.n) având sarcina
de a pregăti conferinţa pentru 21 decembrie, în loc să pregătească această
conferinţă pe bază de referat s-a mulţumit să-şi facă câteva notiţe de pe care
predarea a fost defectuoasă şi greoaie. În raport cu pregătirea sa şi cu nivelul
său politic, pregătirea conferinţei respective a fost destul de slabă. Se vede
unde duce încrederea de sine, care şi acesta este o mare slăbiciune. O altă
slăbiciune este aceea că se lasă cam invitat de către salariaţi pentru a le da
câte ceva medicamente atunci când aceştia cer pentru ei sau pentru familiile
lor. De aici rezultă că ar trebui să se simtă mai aproape de popor şi nevoile
sale de bun comunist, să nu uite acest lucru niciodată. Numai în acest fel
noi comuniştii vom câştiga dragostea faţă de popor şi poporul la rândul său
dragostea faţă de partid. Tov. Maxim Aurel în loc să dea exemplu din ceea ce
a învăţat la Şcoala de Ofiţeri, că noul tip de ofiţer este stăpân pe sine, pe voinţa
lui şi este hotărât, s-a lăsat înşelat de o femeie ca Petrician Ana36, miliţiancă
subalternă şi a dat drumul liber slăbiciunilor sentimentale, ca apoi acestea săi coboare prestigiul în faţa miliţienilor. Mai mult s-a dovedit nesincer faţă de
comandant şi nepătruns de spiritul autocritic. Prin această faptă tov. Maxim
a dovedit că partidul s-a înşelat atunci când a pus încrederea în dânsul de a-l
crede capabil şi corespunzător noului tip de ofiţer”. 37
La 22 iulie 1952 s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Biroului
Organizaţiei de Bază din penitenciar, la care a participat, pentru prima dată,
36 Petriceanu Ana a fost repartizată la 20 mai 1950 de organele locale de Securitate la popota gardienilor
de la Penitenciarul Principal Sighet. La sfârşitul lunii februarie 1952 a fost mutată de la penitenciar
întrucât a întreţinut relaţii sexuale cu mai mulţi angajaţi ai unităţii (AANP, fond Cadre, dosar 982,
neprelucrat).
37 AN MM, fond Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar 23/1951, ff. 156-157.
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un delegat al Direcţiei Politice38 din cadrul D.G.P., locotenentul Iosipescu
Zamfir.39 Pe ordinea de zi a figurat expunerea făcută de reprezentantul
Direcţiei Politice privind reforma monetară, „devierea de dreapta” a lui
Vasile Luca, Ana Pauker şi Teohari Georgescu, discuţii pe baza articolelor
din ziarului „Scânteia”, alături de diverse problemele curente ale organizaţiei.
Comandantul penitenciarului, Vasile Ciolpan considera că „aceasta este
o şedinţă din care putem învăţa multe, cu devierea de dreapta a lui Luca,
care a căutat pactizarea cu duşmanul de clasă, în rândurile partidului
fiind numeroase elemente care sunt duşmănoase partidului şi au căutat să
submineze partidul”.40 Însă, Vasile Ciolpan s-a arătat extrem de indignat
datorită criticilor care i s-au adus din partea membrilor organizaţiei de bază41,
într-o şedinţă la care participa un reprezentant al centrului. În intervenţia sa,
comandantul penitenciarului a încercat să-şi justifice „lipsurile” (i se reproşa
că nu a participat la studiul Statutului P.M.R, a întocmit în mod superficial
referate, nu a gestionat corect problemele ivite în rândul personalului cu
ocazia preschimbării banilor) pentru care era acuzat în cadrul şedinţelor de
partid: „Tovarăşul secretar avea atitudini apăsătoare faţă de comandant şi
datorită acestui fapt a căutat să-mi traseze sarcini mai multe, spunând că şi eu
îi dau ordini şi astfel şi dânsul să nu fie mai prejos decât mine”.42 O situaţie
delicată pentru Vasile Ciolpan a fost abordarea în cadrul şedinţei a problemei
generate de intervenţia comandantului în favoarea cumnatului său, Ion Năsui

38 Într-un referat din 8 mai 1951 se semnala faptul că existau penitenciare unde, de mai bine de un an
nu s-au făcut controale din cauza lipsei de personal în Direcţia Politică (ACNSAS, fond Documentar,
dosar 10320, f. 3).
39 Începând cu data de 1 februarie 1951, locotenentul Zamfir Iosipescu a fost transferat de la Direcţia
Generală Politică a M.A.I. la Direcţia Politică din cadrul D.G.P. (ACNSAS, fond Documentar, dosar
10320, f. 8).
40 AN MM, fond Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar 87/1953, f. 8.
41 În cadrul unei şedinţe anterioare, din 17 mai 1952, Vasile Ciolpan solicita un răspuns din partea
membrilor Organizaţiei de Bază la următoarele întrebări: „Dacă autoritatea comandantului a fost
întărită şi dacă O.B. a dus oarecare muncă în această privinţă; dacă ordinele comandantului sunt
primite cu drag sau cu răceală de către membri OB”. Răspunsul membrilor Organizaţiei de Bază a fost
următorul: „Tovarăşii membri ai organizaţiei respectă pe tov. Comandant, iar organizaţia s-a preocupat
de această problemă, arătându-se importanţa sarcinilor date pe linie de comandă precum şi faptul că
comandantul nu poate fi criticat la ordinele date. Ordinele comandantului sunt executate, însă felul
cum sunt privite acestea de către subordonaţi, nu se ştie” (Ibidem, dosar 53/1952, ff. 2-3).
42 Ibidem, dosar 87/1953, f. 9.
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din Vişeul de Jos, arestat pentru delapidare.43 „Sigur că am avut o mare
greşeală – menţiona Ciolpan – pentru care mi-am primit pedeapsa. Însă de
acest lucru nu a avut cunoştinţă nimeni din Organizaţia de Bază, întrucât l-am
făcut fără să ştie cineva, până când a fost descoperit de Direcţiunea Generală,
pentru care am şi fost pedepsit”.44 A fost o şedinţă tensionată, impregnată
de neînţelegerile personale, la sfârşitul căreia locotenentul Iosipescu Zamfir
concluziona: „Prelucrarea din această unitate a avut unele rezultate pozitive
şi s-au analizat lucrurile care se frământau în unitate şi în cadrul Organizaţiei
de Bază. Au fost unele tendinţe de a nu suporta critica, s-a observat acele
fracţiuni între secretar şi alţi membri de partid, datorită acestor fracţiuni
stagnează munca. Este justă critica ce s-a făcut unor tovarăşi, printre care
şi tov. Ciolpan, dar nu este justă poziţia luată de dânşii, căci tindea numai
la divergenţe între ei. Întreb Organizaţia de Bază ce poziţie a luat faţă de
atitudinea tov. Ciolpan Vasile, care a dat mâna cu duşmanul. Abaterile cu
reforma bănească cum s-a permis ca abia acum să iasă la iveală. Vă atrag
atenţia că se pedepsesc acei tovarăşi care înăbuşe critica şi autocritica. Să
nu se mai admită fracţiuni în sânul Organizaţiei de Bază, să se arate fiecare
manifestaţie a tovarăşilor, ori să se lase de partid dacă are aceste manifestaţii
duşmănoase partidului”.45
În vara anului 1952, cu scopul ,,de a întări şi dezvolta munca internă
de partid”46, Organizaţia de Bază a desfăşurat diverse activităţi: organizarea
unor discuţii colective, vizionarea a 16 filme din totalul de 24 ce au rulat în
Sighet, citirea zilnică a ziarului ,,Scânteia”(cu excepţia intervalului de timp
,,când o mare parte din personal a fost internat în spital pentru hepatită”)47,
amenajarea unui teren de sport în curtea unităţii „pentru sărituri lungime,
bară pentru gimnastică şi teren de volei-ball”.48
La 25 octombrie 1952, la şedinţa Organizaţiei de Bază participă din
43 Referitor la acest aspect, în primăvara anului 1955, Vasile Ciolpan a declarat în faţa comisiei de
anchetă: „Eu personal am intervenit pe lângă Tribunal ca să văd care este situaţia lui, nu ar fi fost
prea mare bucluc, mai rău a fost că, greşit am procedat atunci când am depus cerere la Procuratura
Raionului Sighet ca el să fie pus în libertate şi să-şi rezolve singur problema. Totuşi nu a fost pus în
libertate, ci dus la Penitenciarul Raional, unde eu personal i-am dus câteva perechi de ciorapi şi o pâine
albă. Pentru aceste fapte am fost pedepsit de fostul col. [Ioan] Baciu cu 10 zile de arest pe care le-am
executat la D.P.L.C.” (AANP, fond Cadre, dosar 1302, neprelucrat).
44 AN MM, fond Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar 53/1952, f. 14.
45 Ibidem, ff. 15-16.
46 Ibidem, f. 31.
47 Ibidem, ff. 32-33
48 Ibidem, f. 33.
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nou un reprezentant al Direcţiei Politice, locotenentul Gheorghe Zmeu.49
Principalul punct pe ordinea de zi îl constituia infirmarea secretarului
organizaţiei de bază şi înlocuirea acestuia. Organizaţia de Bază l-a desemnat
pentru această funcţie pe contabilul Gheorghe Borca, însă propunerea nu a fost
validată de conducerea Direcţiei Politice. Motivul respingerii a fost explicat
de locotenentul Zmeu: „În timpul cât a fost la Biroul repartizării braţelor de
muncă, înainte de 1944, Borca Gheorghe a favorizat pe cei bogaţi primind
de la aceştia bani şi trimiţând la munci numai pe cei săraci. În anul 1947,
fiind sublocotenent la Securitatea (de fapt, Siguranţa - n.n.) Statului nu a dat
dovadă de conştiinţă în sarcinile primite. A avut anumite abateri, ocupânduse de petreceri în timpul misiunilor avute de a fila anumite persoane. Pe lângă
acestea tov. Borca a avut manifestări mici burgheze de servilism în raporturile
faţă de superiori. Cam acestea sunt punctele principale pentru care nu poate
fi secretar al Organizaţiei de Bază”.50 În aceste condiţii, s-a trecut la alegerea
noului secretar. Întrucât la adunare au participat doar cinci membri, prin vot
deschis, a fost ales secretar al organizaţiei, Mihai Rusneac51, iar ca ajutor/
locţiitor secretar, dr. Iosif Lungu, „căruia şi aşa îi place să îndrume şi să dea
lămuriri la tovarăşi în legătură cu linia partidului”.52
Pentru buna desfăşurare a diverselor forme de învăţământ politic în
anii 1952 - 1953 în cadrul penitenciarului au fost organizate patru grupe
de studii: cercul politic P.M.R. (conducător dr. Iosif Lungu, ajutor Mihai
Rusneac); grupa marxist-leninistă (conducător lt. Vasile Popescu, ajutor lt.
Vasile Ciolpan); grupa de lecţii politice cu sergenţi (conducător serg. Pop
Vasile) şi grupa de lecţii politice cu miliţienii (conducător Victor Şerban).53
În prima parte a anului 1953, membrii Organizaţiei de Bază au

49 Începând cu data de 1 februarie 1951, locotenentul Gheorghe Zmeu a fost transferat de la Direcţia
Generală Politică a M.A.I. la Direcţia Politică din cadrul D.G.P. (ACNSAS, fond Documentar, dosar
10320, f. 8).
50 AN MM, fond Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar 53/1952, f. 34.
51 În prealabil a fost interogat de reprezentantul Direcţie Politice ,,în ce măsură a lichidat cu lipsurile
sale, cum trăieşte cu familia sa şi dacă mai trăieşte cu alte femei”. La aceste întrebări, Mihai Rusneac a
răspuns: „Când am fost verificat de comisia de partid mi-am luat angajamentul ca să nu mai trăiesc cu
alte femei, lucru ce l-am şi făcut şi deci de atunci convieţuiesc în sânul familiei. Ca lipsuri sunt faptul
că nu pun accent şi nu am dat importanţă pentru ridicarea nivelului politic, nu am învăţat şi citit mult,
bazându-mă că un muncitor trebuie să muncească şi iar să muncească, fără multă vorbărie şi atunci
când are timp trebuie să se ocupe şi de politică” (Ibidem, f. 36).
52 Ibidem.
53 Pentru detalii referitoare la activitatea grupurilor de studii a se vedea Ibidem, ff. 44-51.
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încercat să îndeplinească sarcinile existente în planul de muncă54, să fie
,,organul conducător şi mobilizator în unitate”, fiind preocupaţi de organizarea
şi desfăşurarea muncii politice din penitenciar.55 În primăvara anului 1953 sau desfăşurat trei şedinţe colective, în care s-a prelucrat cu întreg personalul
regulamentul disciplinei militare: vigilenţa, secretul militar şi de stat, dar şi
aplicarea strictă a regulamentului din penitenciar.56 De asemenea, au avut
loc mai multe discuţii pe diverse teme: „Vigilenţa şi disciplina militară”;
„Importanţa Festivalului Mondial a Tineretului şi cum ne pregătim noi”,
s-au prelucrat lecţii politice cu teme ca: ,,Gospodăriile Agricole Colective,
pârghiile transformării socialiste a agriculturii”; „Cooperaţia şi rolul ei în
atragerea ţărănimii pe drumul socialismului” sau „Alianţa dintre clasa
muncitoare şi ţărănimea muncitoare baza puterii populare”.57 Locţiitorul
politic al penitenciarului considera că în urma activităţilor politice susţinute
„s-a putut observa la tovarăşii militari din corpul de pază că sunt mult mai
strâns legaţi de serviciu”.58
Mihai Rusneac, secretarul Organizaţiei de Bază a expus într-o „dare
de seamă” referitoare la activitatea organizaţiei în perioada mai-iulie 1953
problemele cu care se confrunta în munca de zi cu zi: „Tov. Colder Vasile,
deşi, în mai multe şedinţe a fost criticat pentru delăsarea sa în ceea ce priveşte
pregătirea politică şi profesională, nu a înţeles şi nu a căutat să-şi însuşească
criticile aduse, căutând să meargă şi mai departe pe panta delăsării, mai ales
că în această perioadă când nu a avut nicio sarcină trasată de către Organizaţia
de Bază, a uitat complet că este membru de partid şi de sarcinile principale ale
unui membru de partid. Tov. Ciolpan Vasile ca şi comandant al acestei unităţi
şi ca membru în Organizaţia de Bază din această unitate nu a căutat să ajute
îndeajuns pe secretarul Organizaţiei de Bază pentru a-şi putea duce munca
54 Amintind despre ,,lipsurile în munca organizaţiei de bază”, secretarul Mihai Rusneac nota: „Eu am
avut o mare lipsă şi slăbiciune că nu am luat în mod mai serios munca şi sarcinile de partid şi nu am
cerut mai cu insistenţă tovarăşilor membri de partid să se achite de sarcinile trasate de organizaţia de
bază, întocmai şi la timpul prevăzut în planul de muncă. O slăbiciune a mea a fost că deşi am cerut
unor tovarăşi sprijinul în muncă şi văzând că tovarăşii nu au plăcerea să mă ajute, eu totuşi am lăsat
acest lucru la o parte, fără să fi luat în considerare că prin aceasta pot dăuna muncii întregii organizaţii
de bază. Ca exemplu: am cerut de mai multe ori sprijinul tovarăşului Borca Gheorghe să mă ajute la
întocmirea planurilor de muncă şi a dărilor de seamă lunare la care tovarăşul întotdeauna a căutat să
arate ceva motiv şi să spună că nu este numai el membru de partid în această unitate. Deasemeni ca o
slăbiciune şi o lipsă a mea este că am lăsat un membru de partid fără să-i fi dat şi lui o sarcină concretă,
fapt care a făcut ca tovarăşul să se simtă jenat de acest lucru” (Ibidem, dosar 87/1953, ff. 15-19).
55 Ibidem, f. 15.
56 Ibidem, f. 17.
57 Ibidem, ff. 31-33.
58 Ibidem, f. 18.
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cât mai bine la îndeplinire, a stat pasiv faţă de toate sarcinile ce au fost trasate
membrilor de partid în planul de muncă al Organizaţiei de Bază. Dacă i-am
cerut sprijinul a promis, dar nu a făcut, datorită muncii pe care a socotit-o
mai importantă şi care cereau un termen fix. Tov. Borca Gheorghe are o mare
slăbiciune că se fereşte pur şi simplu de anumite sarcini ale Organizaţiei de
Bază şi se fereşte mult de a da sprijin vreunui membru de partid care este mai
slab pregătit decât el, motivând întotdeauna că are mult de muncă pe linie
profesională. Tov. Tâmp Gheorghe deşi a avut sarcina de mare importanţă că
a fost ales ca şef de club al acestei unităţi nu a căutat să se achite întocmai de
această sarcină lăsând munca de club foarte moale de câtva timp pe motiv că
a fost personal puţin în unitate şi că nu are cu cine să muncească”.59
Una din sarcinile importante ale organizaţiei de partid era de a
prelucra cu personalul militar şi civil din unitate însemnătatea sărbătorilor
comuniste. Iată cum a fost marcată ziua de 1 mai 1953: „Tov. Ciolpan Vasile
a ţinut o conferinţă cu titlul Importanţa zilei de 1 mai. Tov. Tâmp Gheorghe a
citit din ziarul Scânteia în legătură cu discursul lui Auzehover (Eisenhowern.n.). S-au mai dat citire la câteva articole în legătură cu sărbătoarea de 1
mai şi realizările obţinute de poporul nostru. În cercul de marxism-leninism
s-a ţinut o lecţie de tov. Borca Gheorghe. Întrucât nu am primit material
de la Direcţia Politică din Bucureşti nu s-au mai ţinut lecţiile de marxismleninism. Deasemeni s-a făcut o convorbire colectivă cu întreg personalul în
legătură cu bogăţiile ţării noastre şi s-a discutat despre aşezarea ţării noastre
pe globul pământesc”.60 Ziua de 23 august 1953 a fost sărbătorită în rândul
cadrelor din penitenciar printr-o conferinţă cu tot personalul, urmată de
audierea radiofonică a discursului lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.61
Între atribuţiile Organizaţiei de Bază se număra dezbaterea şi
popularizarea în rândul cadrelor a unor momente considerate esenţiale de
propaganda comunistă din cadrul relaţiilor internaţionale. Astfel, în timpul
şedinţelor de partid au fost citite şi discutate diverse articole din „Scânteia”:
„Încetarea focului din Coreea”; „Comunicatul Agenţiei Tass cu privire la
bomba cu hidrogen”; „Grevele din Franţa” sau „Importanţa Marii Revoluţii
Socialiste din Octombrie” .62

59
60
61
62

Ibidem, ff. 15-19.
Ibidem, f. 16.
Ibidem, ff. 31-33.
Ibidem, f. 19.
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La 17 decembrie 1953, în prezenţa primului secretar raional63, sa desfăşurat şedinţa Organizaţiei de Bază în care urma să se aleagă noua
conducere.64 După discuţii îndelungate, funcţia de secretar a fost ocupată de
Ioan Rusneac65, ajutat, în calitate de locţiitor, de Mihai Rusneac.66 La sfârşitul
şedinţei, primul secretar a concluzionat: „Sunt convins că după alegeri viaţa
de partid se va întări. Aveţi datorii importante aici în unitate. Munca politică
trebuie să fie mai presus de cea profesională. Noua conducere, în frunte cu
locţiitorul politic [Ioan] Sindiştrean67, trebuie să ţină seama de lipsurile vechii
conduceri. Cereţi întotdeauna colaborarea comandantului. Să fie o conducere
colectivă. Tov. Ciolpan să-şi menţină prestigiul în rândurile salariaţilor. Viaţa
de partid trebuie ridicată tot mai sus”. 68
În cursul anului 1954 se intensifică controlul organelor de partid
asupra activităţii Ministerului Afacerilor Interne. Prin Hotărârea Biroului
Politic al C.C. al P.M.R, nr. 774/1954 privitoare la îmbunătăţirea muncii
organizaţiilor de bază ale partidului din M.A.I. şi la intensificarea controlului
63 Activitatea Organizaţiei de Bază din penitenciar a fost criticată de primul secretar: „Darea de seamă
nu este aşa de vie şi concretă. O.B. nu s-a ghidat în felul cum trebuie să fie făcută darea de seamă. Nu
s-a preocupat de ridicarea nivelului de trai al salariaţilor şi de ridicarea nivelului politic. Trebuie pus
mai întâi elementul politic şi pe urmă cel profesional” (Ibidem, f. 32).
64 Ibidem, f. 31.
65 În cursul anului 1953, Ioan Rusneac a participat la cursurile Şcolii de educatori politici de la Oradea.
66 AN MM, fond Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar 87/1953, f. 32.
67 Născut la 29 septembrie 1928 în comuna Băiţa (regiunea Baia Mare), a absolvit patru clase primare
după care a lucrat ca zilier şi muncitor forestier în zona natală. Din anul 1946 până în octombrie
1949, când a fost încorporat, a lucrat ca dulgher şi vagonetar la Mina Băiţa. În 1951, după lăsarea la
vatră, s-a angajat la Mina ,,7 Noiembrie” de la Valea Nistrului unde a lucrat până în anul 1952, când
a fost scos din producţie şi trimis la Şcoala de Partid de şase luni de pe lângă Comitetul Regional
P.M.R. Baia Mare. După absolvire a fost numit activist la Comitetul Regional de Partid Baia Mare,
iar în septembrie 1953 a fost încadrat în M.A.I. cu gradul de sublocotenent şi numit locţiitor politic
la Penitenciarul Sighet Principal. Într-o declaraţie redactată în toamna anului 2006, Ioan Sindriştean
menţiona principalele sale atribuţii în cadrul penitenciarului: ,,Eu aveam atribuţii de a face educaţie
politică cadrelor şi soldaţilor care lucrau la aceste penitenciare (răspundea atât de Penitenciarul
Principal, cât şi de Penitenciarul Raional - n.n). După repartiţie mi s-a adus la cunoştinţă faptul că în
Penitenciarul Sighet Principal sunt numai deţinuţi politici contrarevoluţionari, iar ulterior am aflat că
deţinuţii de drept comun erau la Penitenciarul Raional Sighet. Nu mi s-a trasat nici o sarcină cu privire
la educarea deţinuţilor politici. În paralel cu activitatea pe care o desfăşuram la penitenciar, mi-am
continuat şi studiile personale întrucât nu aveam decât 4 clase, până la 7 clase. Aveam obligaţia să
fiu periodic la Bucureşti pentru instructaje. La aceste instruiri ni se specifica faptul că aceşti deţinuţi
politici să fie supravegheaţi permanent şi cu seriozitate pentru a nu dispărea întrucât erau consideraţi
oponenţii revoluţiei. Eu aveam obligaţia să instruiesc gardienii şi restul cadrelor cu privire la economia
politică şi istoria partidului”. În iunie 1956, a fost trecut în rezervă ca urmare „a reducerii efectivelor”
prin ordinul ministrului de Interne, Alexandru Drăghici (Andrea Dobeş, Reprimarea elitelor interbelice.
Colonia „Dunărea” Sighet (1950-1955), Editura Valea Verde, 2010, pp. 140-141.
68 AN MM, fond Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar 87/1953, f. 33.
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din partea organelor de partid69, se stabilea că primul secretar al comitetului
regional de partid are drept de control asupra întregii activităţi a organelor
M.A.I. din regiune, iar şeful direcţiei regionale M.A.I. era obligat să-l
informeze pe primul-secretar al comitetului regional de partid despre întreaga
activitate a organelor M.A.I. din regiune.70 De asemenea, şefii organelor
raionale ale M.A.I. informau personal şi în mod sistematic pe primii secretari
ai comitetelor raionale de partid despre „acţiunile duşmanului de clasă,
precum şi despre problemele care necesită intervenţia de partid”.71 Pentru
îmbunătăţirea muncii politice, în cursul anului 1954 au fost preconizate
următoarele măsuri: „Stimularea criticii şi autocriticii de jos până sus,
educând pe comunişti în spiritul unei atitudini intransigente faţă de lipsuri
în munca de partid; îmbunătăţirea învăţământului politic al comuniştilor,
înfăptuindu-se, zi de zi, de către organele de partid controlul asupra însuşirii
de către comunişti a cunoştinţelor marxist leniniste; combaterea cu cea
mai mare hotărâre a atitudinii de nepăsare şi de gură-cască, pălăvrăgeala
şi lăudăroşenia în familie sau în cercul de prieteni, comuniştii trebuie să fie
educaţi în spiritul păstrării cu stricteţe a secretelor de partid şi de stat, prin
dezbaterea unor cazuri caracteristice de lipsă de vigilenţă; se va desfăşura
în mod sistematic munca politică educativă, ca toţi comuniştii să asigure
respectarea disciplinei de partid şi profesionale, să fie exemplu în muncă şi
în ridicarea calificării profesionale, să vegheze la respectarea cu stricteţe a
legalităţii populare”.72
Într-un raport redactat la 29 aprilie 1954 de căpitanul Dionisie
73
Peter din cadrul Direcţiei Închisori şi Penitenciare în urma unui control
efectuat în Penitenciarul Sighet Principal se semnalau câteva din cauzele
care îngreunează activitatea politică din penitenciar: „Această unitate este
încadrată cu doi ofiţeri, plus un ofiţer informativ, 30 de sergenţi reangajaţi şi
doi funcţionari civili. În şedinţa de analiză făcută asupra muncii politice au
participat comandantul, locţiitorul politic şi ofiţerul operativ, iar secretarul
69 Liviu Daniel Grigorescu, Reforma ministerului forţelor armate şi a ministerului afacerilor interne,
atent supravegheată de partidul muncitoresc român”, în „Analele Sighet 9: Anii 1954-1960. Fluxurile şi
refluxurile stalinismului”, Romulus Rusan (ed.), Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000, p. 194.
70 Ibidem.
71 ***, Securitatea. Structuri-cadre: obiective şi metode, vol. I (1948-1967), Florica Dobre (coord.),
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006, pp. 367-368.
72 Ibidem.
73 Peter Dionisie, căpitan, şeful Serviciului Politic din D.I.P. (ianuarie - august 1954); şef al Serviciului
Politic din D.P.L.C. (noiembrie 1954) (Burcea, Mihai, Stan, Marius, Bumbeş, Mihail, Dicţionarul
ofiţerilor şi angajaţilor civili ai Direcţiei Generale a Penitenciarelor. Aparatul central (1948-1989),
Iaşi, Polirom, 2009, p. 361).
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Organizaţiei de Bază fiind lipsă din unitate, nu a luat parte la această
şedinţă. În şedinţă a reieşit că, în această unitate există câteva cadre care nu
corespund din punct de vedere al originii şi a activităţii lor desfăşurate în
trecut. Astfel, contabilul Borca Gheorghe a fost ofiţer al Siguranţei fasciste.
De asemenea, doctorul unităţii (Iosif Lungu - n.n.) este de origine burgheză
şi are legături prin corespondenţă cu un frate al lui, fugit în Franţa. După
spusele comandantului, doctorul a fost ridicat şi de organele Securităţii, iar
mai târziu a fost pus din nou în această muncă, cu toate că el nu prezintă nicio
garanţie asupra păstrării secretului în această unitate. Alt caz este cel al serg.
Sas [Ioan] care provine din ţărani mijlocaşi şi în timpul cât a făcut serviciu la
penitenciar şi-a cumpărat o casă în oraş, porci, vaci şi în prezent are 12.000 lei
pe care intenţionează să cumpere cai şi căruţă, iar în momentul de faţă cazul
lui este în cercetare fiind bănuit că este în legătură cu deţinuţii.74 Asemenea
cazuri mai sunt în această unitate. Faţă de cele raportate propun să fie trimis
organul de anchete care să cerceteze această situaţie şi să întocmească
materialul necesar pentru înlăturarea acestor elemente care constituie un
balastru în desfăşurarea muncii în această unitate”.75
În cursul anilor 1954-1955, majoritatea şedinţelor Organizaţiei
de Bază din penitenciar au fost marcate de discuţii aprinse, generate de
animozităţile şi divergenţele existente în rândul personalului. Astfel, în
şedinţa din 30 iunie 1954, locţiitorul politic Ioan Sindiştrean a expus diverse
probleme legate de activitatea comandantului Vasile Ciolpan76 şi a ofiţerului
informativ Alexandru Satmari77, dar şi anumite probleme organizatorice din
74 La 10 martie 1954, sergentul Sas Ioan şi-a prezentat demisia, cu următoarea motivaţie: „Pământul
trebuie lucrat şi cota de pe el dată către stat şi nu aş vrea ca să fiu ameninţat că am pământ şi nu pot ca
să-l muncesc cu serviciul pe care-l prestez în prezent, căci cu serviciu şi cu pământ nu pot ca să mai fac
faţă, mai bine cer să fiu trimis în câmpul muncii la gospodăria mea”. La 30 aprilie 1954 a fost trecut
în rezervă (AANP, fond Cadre, dosar 1675, neprelucrat).
75 AANP, fond Cadre, dosar 1807, neprelucrat.
76 Locţiitorul politic îi reproşa comandantului penitenciarului următoarele: „Tov. Ciolpan nu este destul
de exigent în munca sa. În ceea ce priveşte cererile cadrelor tov. Ciolpan nu dă răspuns, spune doar
<Vom vedea>, aşa le spune cadrelor. A extras alimente din raţia deţinuţilor afară de cele ce s-a arătat
în şedinţa anterioară. Nu este justă afirmaţia pe care tov. Ciolpan mi-a spus-o: <Dacă nu-ţi convine,
ia loc>” Vasile Ciolpan a răspuns astfel criticilor aduse: „În legătură că nu răspund la unele cereri ale
cadrelor este adevărat că spun că vom vedea însă şi tovarăşii sunt pretenţioşi. Tov. Sindiştrean este
un element tânăr şi înainte era timid, însă la această şedinţă a venit cu probleme bune, însă ar fi bine
ca înainte să le judece mai mult şi pe urmă să vină cu ele în Organizaţia de Bază” (AN MM, fond
Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar 120/1954, f. 90).
77 „Nu este just ca soţia tov. Satmari să se amestece în serviciul nostru – afirma Ioan Sindiştrean spunând că de ce dăm drumul la soţiile cadrelor să intre în penitenciar, şi ei nu, căci o să spună soţului
acest lucru”. Ofiţerul informativ a replicat imediat, precizând că ,,nu este de acord, când se dă un ordin
ori să se dea pentru toţi, nu numai pentru unii” (Ibidem, ff. 87-88).
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unitate, fapt ce a generat nemulţumiri în rândul membrilor organizaţiei. În
finalul şedinţei, Vasile Ciolpan a propus ca ,,în viitor, să se discute numai în
jurul problemelor privind viaţa de partid, de felul cum se desfăşoară munca
politică în unitate şi nu probleme administrative”.78
Trebuie amintit că la scurt timp după transferul său la Penitenciarul
Sighet Principal (noiembrie 1953), Alexandru Satmari a intrat în conflict
cu directorul închisorii.79 Aceste neînţelegeri sunt uşor de sesizat în cadrul
discuţiilor din şedinţele Organizaţiei de Bază.80 Ulterior ofiţerul informativ
a preferat să-şi exprime nemulţumirile prin intermediul rapoartelor trimise
superiorilor săi de la Bucureşti, în care prezenta anumite ilegalităţi săvârşite
de comandantul penitenciarului.81 Edificatoare pentru atmosfera din timpul
şedinţelor de partid este următorul fragment din procesul-verbal al şedinţei
din 4 februarie 1954: ,,Vasile Ciolpan a arătat că el ca şi comandant, dar şi
alţi tovarăşi au avut sarcini care au fost îndeplinite aproape în totalitate, însă
nu putem să ascundem lipsurile care există în cadrul Organizaţiei de Bază
şi trebuie să fim sinceri faţă de partid. Critica adusă tovarăşului (Ciolpan n.n) personal a fost justă, acesta recunoaşte că a plecat din unitate, de multe
ori, fără nici un rost. Nu a fost el însuşi vinovat. E drept, de multe ori a
fost brutal faţă de cadre, nu a dat răspunsuri la tovarăşi. Dar de multe ori
tov. Satmari Alexandru a venit peste el, dând ordine ceea ce nu este just.
Tov. Satmari nu a căutat să ceară sprijinul tov. comandant Ciolpan, precum
nici să-i dea sprijin”.82 Alexandru Satmari şi-a motivat astfel amestecul în
treburile comandantului: „Tovarăşul Ciolpan nu a luat măsurile cuvenite în
cazuri de abateri şi împreună cu locţiitorul politic, căutau să fie indulgenţi
faţă de cadre”.83 De altfel, locţiitorul politic Ioan Sindiştrean menţiona într-un
raport din 18 martie 1954, câteva din neajunsurile activităţii comandantului:
„Pe linie profesională şi militară îşi face datoria într-o oarecare măsură, mai
slabă tocmai datorită faptului că se bazează numai pe experienţa pe care o
are şi îi lipseşte puţină pregătire militară pentru a cunoaşte mai de aproape
78 Ibidem, f. 90
79 În cadrul unui dialog purtat în cursul anului 2003, Alexandru Satmari a precizat: ,, Lui Ciolpan numai
de mine îi era frică şi eu eram cel mai mare duşman al lui”(Informaţii orale oferite de Alexandru
Satmari lui Robert Fürtös, iunie 2003).
80 Ion Mureşan, membru al Organizaţiei de Bază a menţionat că ,,atunci când s-a certat tov. Comandant
cu Alexandru Satmari, cadrele în dos au râs şi au spus că cine ştie ce este între ei” (AN MM, fond
Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar 159/1955, ff. 137-138).
81 Pentru amănunte a se vedea Andrea Dobeş, Anchete în sistemul penitenciar românesc. Studiu de caz:
Vasile Ciolpan (1955), în „Acta Musei Napocensis”, Historica, 41-44, II, 2004-2007, pp. 187-200.
82 AN MM, fond Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar 159/1955, ff. 137-138.
83 Ibidem, f. 142
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regulamentele militare şi în special cel disciplinar. S-a văzut în nenumărate
ori că militarii din subordinea lui au comis o serie de abateri (adormiri în
post, neglijenţă în serviciu şi întârzieri de la program), ceea ce a dovedit că
nu a luat măsuri disciplinare suficiente, nu a aplicat regulamentul întocmai
şi la timp pentru ca militarii să se îndrepte. Au fost militari care au avut câte
3-4 abateri şi nu au fost pedepsiţi, iar dacă se aplica Regulamentul Militar
aceştia ajungeau la Tribunalul Militar. De asemenea, are o serie de lipsuri:
nu se orientează suficient pentru ca munca profesională şi militară să decurgă
mai bine, ba mai mult lipseşte de la programul de instrucţie când se face la
câmp, şi chiar dacă vine până la câmp stă pe margine şi merge la unitate. Mai
are o lipsă serioasă că există un familiarism între el şi unii tov. miliţieni care
sunt din comună.84 În şedinţele de partid când este criticat suportă critica
în mod bolşevic, se supără, se enervează, caută să-şi facă scuză. Munceşte
individualist şi nu ţine legătura cu şefii de birou”.85
În cadrul penitenciarului existau neînţelegeri nu doar între
comandantul unităţii şi ofiţerul informativ, acesta din urmă fiind prost văzut
şi de o parte a membrilor Organizaţiei de Bază. Alexandru Satmari a fost
criticat de secretarul de partid Mihai Rusneac că nu plăteşte cotizaţia, iar „cu
banii de cotizaţie de multe ori dădea pe la restaurant şi eu umblam după el ca
să-mi plătească cotizaţia, deşi eu ştiu ce salar are, deşi se ţine secret faţă de
noi”.86 Cu un alt prilej, secretarul de partid l-a acuzat că ,,pune mai presus
interesele personale faţă de cele ale organizaţiei (de partid-n.n.), întrucât nu
este aşa ocupat cu serviciul şi ar putea da mai mult ajutor membrilor de
partid. Nu este just cum s-a manifestat faţă de cadre cu cuvântul de gardian,
ceea ce nu există în armata R.P.R., iar cu acest cuvânt înjosim pe cadrele”.87
Neînţelegerile dintre membrii Organizaţiei de Bază erau atât de evidente88
încât secretarul Comitetului Raional de Partid Sighet a menţionat la finalul unei
84 Problema a fost dezbătută şi în anii anteriori în cadrul şedinţelor Organizaţiei de Bază: „Mai multă
atenţie şi dragoste se arată din partea tovarăşului Ciolpan Vasile unor tovarăşi ca Pop Vasile şi Pop
Gavril care îi sunt săteni şi cu care se simte bine, încât din partea restului de miliţieni se discută
despre familiarism. Tovarăşul Ciolpan ar trebui să arate o dragoste tovărăşească, să ne privească pe
toţi mai tovărăşeşte, să ceară sprijinul nostru mai mult, iar noi să executăm ordinele sale cu mai multă
convingere şi dragoste. Motivul pentru care miliţienii nu vorbesc despre aceste familiarisme este acela
că le este frică să nu fie transferaţi la alte unităţi sau pe la Canal (Ibidem, dosar 87/1953, f. 17).
85 AANP, fond Cadre, dosar 1302, neprelucrat.
86 AN MM, fond Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar 159/1955, f. 142.
87 Ibidem.
88 Secretarul Organizaţiei de Bază remarca că ,,există duşmănie între membrii de partid, care se ceartă
mereu; la fel nu există o strânsă legătură între tov. lt. maj. Satmari Alexandru şi tov. lt. maj. Ciolpan”
(Ibidem, dosar 120/1954, f. 88).
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şedinţe: „Nu pot să înţeleg ce anume au de împărţit comandantul, operativul,
locţiitorul politic şi secretarul.89 Din contră, trebuie să fie o înţelegere pentru
a vă putea face serviciul, întrucât în această unitate aveţi duşmanii cei mai
periculoşi pe care-i păziţi. În mare măsură este lipsa Biroului Organizaţiei de
Bază că nu au luat în discuţie aceste frecuşuri”.90
În şedinţa Organizaţiei de Bază din 4 februarie 1955, la care a
participat şi secretarul Comitetului Raional de Partid Sighet, s-a ales noua
conducere a organizaţiei şi a fost desemnat un delegat la Conferinţa raională.91
Pentru postul de secretar au fost propuse două candidaturi: Alexandru Satmari
(„dacă lichidează cu lipsurile pe care le-a avut”) şi Mihai Rusneac („întrucât
are experienţă că a mai fost secretar”).92 La Conferinţa raională de partid,
iniţial a fost propus Mihai Rusneac93, dar „întrucât nu poate să ia notiţe
mai repede”94, în locul său a fost nominalizat Ioan Sindiştrean.95 În urma
votului secret a fost validat Mihai Rusneac, atât în funcţia de secretar, dar şi
ca delegat la Conferinţa Raională. În finalul şedinţei, secretarul Comitetului
Raional de Partid Sighet a concluzionat: „Se poate că în unităţi militare ca a
Dvs. să fie oameni care nu ştiu carte? Ştim cu toţii că analfabetismul trebuie
să fie lichidat. Este greu a învăţa carte la vârsta mai mare, însă prin ajutorul
dvs. îi veţi putea ajuta să înveţe. Problema certurilor96, este foarte nejust, nu
putem să atragem noi membrii de partid, dacă însăşi membrii de rând nu sunt
exemplu. Consider că aceste certuri au fost făcute sub influenţa duşmanului
de clasă şi acestora trebuie pus capăt. Întrucât au fost cazuri de ameninţări
cu demisii din această sarcină pe care aţi primit-o din partea partidului în
89 Existau divergenţe serioase între locţiitorul politic Ioan Sindriştean şi secretarul Organizaţiei de
Bază, Mihai Rusenac, acesta din urmă precizând în cadrul şedinţei: „Tovarăşul locţiitor politic nu
mă priveşte cu ochi buni deşi şi el este doar un simplu muncitor miner, iar eu sunt strungar; tovarăşul
locţiitor politic nu are acte de vitejie, pe când eu am fost în situaţie. Când s-au făcut propuneri pentru
avansare în grad a fost împotriva mea prin faptul că eu nu sunt pregătit” (Ibidem, dosar 159/1955, f.
142).
90 Ibidem, f. 140.
91 Pentru amănunte referitoare la desfăşurarea şedinţei a se vedea procesul-verbal din 4 februarie 1955
în Ibidem, ff. 139-146.
92 Ibidem, f. 143.
93 Propunerea era astfel motivată: „Întrucât îi va folosi în munca lui, deoarece va vedea metodele
de muncă pe care le întrebuinţează secretarii organizaţiei de partid din raion, precum şi lipsurile
Comitetului raional de partid şi a tuturor organizaţiilor de bază de unde va putea trage învăţăminte”
(Ibidem, f. 143).
94 Ibidem.
95 Ibidem.
96 În cadrul unei şedinţe din primăvara anului 1955, Mihai Rusneac, secretarul Organizaţiei de Bază fiind
criticat că nu citeşte destul, a afirmat: „Să se meargă la bibliotecar şi să se vadă cine citeşte mai mult,
eu ca secretar sau locţiitorul politic” (Ibidem, f 142).
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această muncă, trebuie să fiţi mândri de aceste posturi încredinţate. Partidul
v-a dat grade de ofiţeri şi aşa mai departe, iar voi veniţi cu demisii? Este
ruşinos tovarăşi acest lucru”.97
În cursul anului 1955, Direcţia Politică a Ministerului de Interne a
publicat „Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea învăţământului
politic în formaţiunile Direcţiei Penitenciare, Lagăre şi Colonii în anul 19551956”, destinat educării ofiţerilor şi subofiţerilor din penitenciare şi colonii
de muncă. Printre temele ce urmau să fie expuse de ofiţerul politic în faţa
cadrelor se număra şi prelegerile intitulate „Regimul democrat-popular –
formă a dictaturii proletariatului” şi „Clasele şi lupta de clasă în ţara noastră
în etapa actuală”.98 Un rol mai important în cadrul activităţilor politice urma
să fie acordat „gazetei de perete şi studierii de către toţi membrii de partid
a proiectului de statut, pentru ca membri de partid să fie mai activi şi să
studieze mai mult, să participe la toate formele de învăţământ, profesionale,
militare şi politice”.99
La 5 iulie 1955, după transferul deţinuţilor politici, cele două
penitenciare din Sighet au fost unificate în clădirea Penitenciarului Sighet
Principal.100 În cadrul şedinţei de partid desfăşurată la sfârşitul lunii iulie
1955, secretarul Organizaţiei de Bază a menţionat schimbările majore ce au
avut loc în penitenciar: „În cursul lunii iulie, Penitenciarul Principal şi cel
Raional, din ordinul forului superior s-au unificat. Concomitent cu aceasta,
cadrele de la Penitenciarul Raional au trecut la Penitenciarul Principal. Cu
această ocazie au venit în această unitate cu formele legale de mutare un
număr de 9 membri de partid şi 4 candidaţi de partid. În total, Organizaţia
de Bază din Penitenciarul Principal cuprinde 19 membrii de partid şi 18
candidaţi, adică 37 de tovarăşi. Este necesar, conform statutului, alegerea
unui nou Birou al Organizaţiei de Bază, compus din 5 persoane”.101
În prima jumătate a anilor `50, organizaţia de partid din cadrul
Penitenciarului Sighet Principal avea rolul de a induce în rândul gardienilor
97 Ibidem, f. 146.
98 Dicţionarul penitenciarelor…, p. 41.
99 AN MM, fond Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar 159/1955, f. 158;
100 La 15 iulie 1955, prin ordinul ministrului de Interne, Alexandru Drăghici, Penitenciarul Sighet Raional a fost
desfiinţat, iar ,,schema de personal s-a trecut asupra Penitenciarului Sighet Principal” (AANP, fond Secretariat,
dosar 1/1955, vol. 1, f. 22).
101 Alegerea noii conduceri a organizaţiei de partid era astfel motivată: „Pentru a cuprinde întreaga
activitate şi pentru mobilizarea membrilor de partid şi a candidaţilor, pentru aplicarea hotărârilor
partidului şi guvernului, pentru realizarea sarcinilor profesionale, pentru pregătirea politică şi
militară, pentru întărirea capacităţii de apărare a scumpei noastre patrii, Republica Populară Română”
(SJMMAN, fond Comitetul Raional P.M.R Sighet, dosar 159/1955, f. 170).
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sentimentul ,,vigilenţei revoluţionare”, dar şi de a menţine şi dezvolta o
atitudine de ură faţă de deţinuţi. De altfel, comandantul penitenciarului,
Vasile Ciolpan a definit în cadrul unei şedinţe de partid din primăvara anului
1955, rolul şi rostul Organizaţiei de Bază: „În munca noastră de zi cu zi avem
de a face cu duşmanii cei mai înrăiţi ai poporului şi de aceea trebuie să ne
pregătim în continuu şi să ne ascuţim vigilenţa revoluţionară”.102

102 Ibidem, f. 140.
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Aspects Regarding the Activity of the Basic
Organization from Sighet Prison
(May 1950 – July 1955)
(Summary)

Key words: penitentiary system; Sighet
Prison, basic organization, political
officer, political studies.

Within the administrative staff of Sighet Prison, between May 1950
and July 1955, a distinct category was represented by the political officers.
Called „The eye of the Party”, the political officer’s duty was the
„political education” of the staff by organizing political studies. Its activity
was coordinated by the Bureau of the Basic Organization. Previously under
the coordination of the Regional Committees, in 1951, the political activity
of the penitentiary was transferred to the Political Direction of the General
Direction of the Penitentiaries. In the 50’s, the staff of the Bureau had 7 to
10 members, working on different levels. They met in ordinary meetings,
and occasionally, in special or extraordinary meetings, managed by the
secretary of the organization. The president of the meeting, as well as the
one to lay down the minute was elected by voting. The issues on agenda were
followed by discussions on daily problems. Periodically, the administration
of the penitentiary got propaganda stuff by the Political Direction. These
were to be discussed within the meetings, the political officers having to
organize lectures upon them, sometimes followed by radio auditions and
films. Sometimes there were heated debates, generated by the animosities
and frictions of the staff.
Generally, at Sighet Prison, the role of the Party organization was to
induce „revolutionary vigilance” and to develop and maintain hate towards
the prisoners.
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informative

I

nfluenţa sovietică din Europa
Centrală şi Răsăriteană a fost cunoscută
şi de statul român la sfârşitul celui deal Doilea Război Mondial. Instaurarea
regimului comunist în România a
cunoscut două perioade distincte din
punct de vedere al practicilor întreprinse
pentru ducerea la finalitate a acestui
proces de către liderii comunişti. Este
vorba de transformarea României într-un
stat satelit al Uniunii Sovietice cu ajutorul
guvernelor succesive, de coaliţie şi apoi
total aservite comuniştilor (23 august
1944 – 30 decembrie 1947), şi trecerea
la forma finală a comunizării, prin
sovietizarea României, fapt ce se referă
la aservirea politică, socială, economică

Tema colectivizării agriculturii în Judeţul Maramureş, respectiv Regiunea Baia Mare a fost dezbătută
în multe studii şi articole generale, în volume de documente şi de istorie orală, dintre care amintim
Andrea Dobeş, Gheorghe Mihai Bârlea, Robert Fürtös, Colectivizarea în Maramureş. Contribuţii
documentare (1949-1962), volumul I, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2004 şi Robert Fürtös,
Gh. Mihai Bârlea (coord.), Colectivizarea în Maramureş. Mărturii de istorie orală, Bucureşti, Fundaţia
Academia Civică, 2009. În acest studiu ne vom referi la aspecte privind unele forme de rezistenţă la
colectivizarea agriculturii din Judeţul Maramureş şi Regiunea Baia Mare. Avem în vedere astfel Legea
nr. 5 din 6 septembrie 1950 prin care au fost desfiinţate cele 58 de judeţe, acestea fiind înlocuite cu 28
de regiuni, între care şi Regiunea Baia Mare.
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şi nu în ultimul rând culturală, Uniunii Sovietice.
Începuturile colectivizării agriculturii din România trebuie să le
căutăm încă de la instaurarea guvernului Petru Groza din 6 martie 1945. Ne
referim la reforma agrară din 23 martie 1945, când, sub pretextul sprijinirii
ţăranului român au fost expropriate aproximativ 1,5 milioane hectare (în
continuare ,,ha’’) de pământ, în România devenind astfel predominante
proprietăţile agricole sub 5 ha. Scopul acestei reforme nu era consolidarea
micilor proprietăţi ţărăneşti, ci distrugerea marilor proprietăţi agricole.
Un alt pas înspre comunizarea ţării, desfăşurat tot în timpul guvernării lui
Petru Groza a fost surpriza încălcării normelor statului de drept. Ne referim,
bineînţeles, la falsificarea alegerilor din 19 noiembrie 1946 în favoarea
comuniştilor, care, doar aparent, au preluat legitim conducerea guvernului
României. Reducerea ţării la starea de obedienţă faţă de Uniunea Sovietică sa realizat mai ales prin intermediul sistemului politic, dar şi al sistemului de
învăţământ şi al sindicatelor. Pe plan intern s-a urmărit distrugerea structurilor
sociale existente, cu repercusiuni puternice şi asupra ţărănimii, după cum
vom vedea în acest studiu. Actul final al preluării definitive a puterii de către
comunişti a fost abdicarea silită a Regelui Mihai, la 30 decembrie 1947, sub
ameninţarea unui război civil. Cu această ocazie a fost proclamată Republica
Populară Română, care nu era expresia unei voinţe populare, exprimată în
manieră liberă, ci rezultatul hotărârii unui grup politic care s-a manifestat ca
o marionetă a ,,stăpânului din exterior.’’
După ce au reuşit să acapareze puterea şi să-şi consolideze structurile
proprii unui regim comunist, dar mai ales după naţionalizarea în iunie 1948
a mijloacelor de producţie, a fabricilor şi marilor întreprinderi siderurgice,
autorităţile au trecut începând cu anul 1949 la colectivizarea propriu-zisă a
	
	

	
	

Joseph Rothschild, Întoarcerea la diversitate, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Antet, 1997, pp. 15-45.
Dumitru Şandru, Reforma agrară din 1945 în România, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, 2000; Gheorghe Iancu, Virgiliu Ţârău. Ottmar Traşcă, Colectivizarea agriculturii în
România. Aspecte legislative (1945-1962), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000; Andrea
Dobeş, Gh. Mihai Bârlea, Robert Fürtös, Colectivizarea în Maramureş. Contribuţii documentare
(1949-1962), vol. I, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2004, studiul introductiv ,,Colectivizarea
în Maramureş. Procesualitate, consecinţe şi particularităţi’’.
Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2006, pp. 8586.
Este vorba de legea din 11 iunie 1948 care prevedea naţionalizarea întreprinderilor industriale, a
societăţilor de asigurare, a băncilor, minelor şi societăţilor de transport. Din punct de vedere economic
statul urmărea să transforme economia bazată pe piaţa privată într-o economie planificată de la
centru.
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agriculturii. Aceasta a fost una dintre cele mai lungi (1949-1962) şi mai
dificile campanii desfăşurate de regimul comunist din România. Obiectivul
declarat al acestui proces era modernizarea agriculturii româneşti şi
introducerea structurilor socialiste la sate. Colectivizarea a afectat întreaga
populaţie rurală a ţării, care, în 1948 reprezenta majoritatea populaţiei din
România, este vorba de aproximativ 12 milioane de locuitori, dintr-un total
de 16 milioane. În urma colectivizării agriculturii un număr considerabil
de ţărani au fost spoliaţi, maltrataţi, închişi şi uneori chiar ucişi. Mărturie a
acestei campanii criminale stau zeci de mii de pagini de documente, sentinţe
judecătoreşti de condamnare la ani grei de închisoare a ţăranilor care nu
făceau altceva decât să-şi apere proprietatea, rapoarte şi note informative
emise de Direcţia Generală a Securităţii Poporului şi de conducerea Partidului
Muncitoresc Român, dar şi mărturiile orale aparţinând ţăranilor implicaţi
direct în procesul de colectivizare a agriculturii.
Oficial, transformarea socialistă a agriculturii a fost demarată cu
ocazia Plenarei Comitetului Central al P.M.R. de la Bucureşti din 3-5 martie
1949 când s-a hotărât crearea gospodăriilor agricole colective. Crearea
acestor gospodării anula practic reforma agrară din martie 1945 de care am
pomenit anterior. Acum se indica o nouă direcţie care trebuia să fie urmată de
ţărani, prin colectivizarea agriculturii. S-a urmărit divizarea colectivităţilor
ţărăneşti şi spargerea solidarităţii sociale, prin introducerea luptei de clasă şi
la sate. Partidul Muncitoresc Român împărţea la acea dată locuitorii satelor
din România în cinci categorii: 1) ţăranii lipsiţi de pământ care reprezentau
2,5% din totalul populaţiei; 2) ţăranii săraci, 57%; 3) ţăranii mijlocaşi, 34%;
4) chiaburii (ţăranii bogaţi); 5) resturile moşierimii, ultimele două categorii
reprezentând 7% din populaţia ţării.10 Comparativ cu Plenara Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice din 1929 care cerea lichidarea culacilor,
Plenara din martie a avut ca scop ,,îngrădirea’’ chiaburimii, urmând să se
treacă la ,,desfiinţarea completă a exploatării chiabureşti la sate, mobilizând
în această luptă întreaga ţărănime muncitoare, atunci când condiţiile vor fi
	

Procesul de colectivizare s-a desfăşurat în 2 mari etape: 1949-1953 şi 1953-1962, vezi Comisia
Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, Bucureşti, 2006,
(varianta în pdf), pp. 430-431.
	 Dan Cătănuş, Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică (19491953), vol. I, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2000.
	 Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, op. cit., p. 428.
	 Ibidem, p. 429, chiabur – cuvânt de origine turcă ,,chibar’’ ce însemna nobil sau om bogat, de vază.
10 Gh. Gheorghe-Dej, Articole şi cuvântări, Editura pentru Literatura Politică, Bucureşti, 1953, p. 261
apud Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, op. cit., p. 429.
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pregătite’’.11 Aşadar, chiaburimea nu putea să fie lichidată până în momentul
în care regimul comunist nu era sigur de alianţa cu ţărănimea săracă,
pregătindu-se în acest sens întregul proces al colectivizării.
După această descriere a obiectivelor autorităţilor comuniste, asupra
cărora nu ne-am oprit foarte mult întrucât în spaţiul românesc există o
literatură de specialitate bogată care tratează tema colectivizării agriculturii,
vom trece la particularizarea fenomenului în Maramureş, cu accente asupra
cazurilor de rezistenţă, de nesupunere a ţăranilor la schimbările impuse
de Partid. În acest sens am încercat să valorificăm o serie de acte oficiale
păstrate la Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), emise de
Comitetul Regional Maramureş al P.C.R. şi de comitetele raionale de partid,
Sighet, Vişeu în perioada 1949-1962.
În Maramureş, conform raportului Comitetului Judeţean al
P.M.R. Sighet din 7 ianuarie 1950, comunele cele mai adecvate înfiinţării
gospodăriilor agricole colective erau Câmpulung la Tisa, Ieud, Săpânţa şi
Remeţi.12 Dintr-o scurtă analiză a acestui raport se poate uşor deduce faptul
că cele patru comune erau considerate de către elitele politice comuniste, ca
fiind unele dintre cele mai bogate din Judeţul Maramureş, atât în terenuri
arabile, livezi (Câmpulung la Tisa), cât şi în păduri şi vite (Săpânţa, Remeţi,
Ieud). În fiecare comună, în vederea convingerii cât mai rapide a ţăranilor
au fost trimişi câte 3-4 activişti din P.M.R., Frontul Plugarilor, U.T.M. şi
sindicate.
Comuna Ieud, potrivit autorităţilor din Maramureş, avea un trecut
reacţionar important, ce se datora în primul rând numărului mare de chiaburi
care o populau.13 Existenţa unei chiaburimi însemnate în Ieud a determinat
conducerea P.M.R. să intensifice, chiar să grăbească apariţia gospodăriei
colective în această comună: ,,A influenţat foarte mult situaţia politică din
comună chiaburii şi reacţionarii fugari din comună, care trăiau în munţi,
terorizau populaţia din comună şi răspândeau zvonuri.’’14 Aşadar, datorită
acestui fapt, în rândul ţărănimii ieudene a fost cultivată de către autorităţi
o ,,ascuţită luptă de clasă’’ îndreptată împotriva chiaburilor, care avea ca

11 Ibidem.
12 Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), Fond Comitetul Judeţean Maramureş (Sighet)
al P.M.R., dosar nr. 95/1950, ff. 1-3.
13 Ibidem.
14 Ibidem, f. 4.
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obiectiv final izolarea, chiar eliminarea definitivă a acestora15: ,,Ţărănimea
muncitoare, fiind exploatată în trecut şi de moşieri şi de chiaburi, are
un sprijin sănătos de luptă de clasă ce se dovedeşte şi prin faptul că din
adunarea populară ţărănimea muncitoare alungă pe chiaburi dând chiar
cu pumnul în ei. Dând o educaţie politică ţărănimii muncitoare, vom putea
să întărim şi mai mult acest spirit de luptă de clasă.’’16 Din punct de vedere
politic, organizaţia cea mai puternică din comună era Frontul Plugarilor cu
378 de membrii, dintre care 80 vor depune cereri de înscriere în G.A.C.,
conform raportului Comitetului Judeţean al P.M.R. din 14 ianuarie 1950.17
De asemenea, din acelaşi raport aflăm că cei 40 de membri ai Uniunii
Tineretului Comunist din comună au depus cereri de înscriere în G.A.C. fără
aprobarea părinţilor, cerându-şi partea lor de avere pentru a se putea înscrie
cât mai repede.18
În urma acestor demersuri ale autorităţilor, care se bazau în principal
pe ,,munca de lămurire’’ a ţăranilor înscrişi în organizaţiile de masă
comuniste19, s-a ajuns la inaugurarea primului G.A.C. din Maramureş cu
denumirea de ,,Scânteia’’, la Ieud în 5 martie 1950.20 Odată cu înfiinţarea
acestui G.A.C., nu au întârziat să apară şi primele forme de rezistenţă şi de
nesupunere la planurile întreprinse cu atâta însufleţire de conducerea P.M.R.
Rezistenţa la realizarea colectivizării agriculturii, respectiv la
înfiinţarea şi funcţionarea în condiţii cât mai bune a gospodăriilor colective,
în comunele din Maramureş nu a fost una organizată, susţinută, ea
compunându-se din diverse incidente la care au luat parte atât ţăranii, cât
şi cei care conduceau G.A.C.-urile. Aşa s-a întâmplat la Ieud în 8 martie
1950, când preşedintele ,,colhozului’’ de aici a fost atacat de chiaburii care
15 La începutul procesului de colectivizare din Maramureş au avut de suferit în primul rând chiaburii sau
ţăranii înstăriţi, cărora li s-au confiscat averile, multe din terenuri fiindu-le luate pe motivul completării
suprafeţelor gospodăriilor colective.
16 Ibidem.
17 Ibidem, ff. 5-6.
18 Ibidem
19 Ibidem, ff. 6-7; pentru convingerea cât mai rapidă a ţăranilor s-au prezentat la adunările populare
broşurile ,,Zece întrebări zece răspunsuri’’, ,,Statutul Model al gospodăriilor agricole colective’’
,,Colhozul Vladimir Ilici Lenin’’, precum şi filmul ,,Vizita delegaţiei de ţărani muncitori din R.P.R.
în U.R.S.S.’’. Cu acelaşi scop au fost intensificate activităţile cercurilor de citit şi a cercurilor de
alfabetizare.
20 Acest G.A.C. se compunea din 78 de gospodării ţărăneşti, 163 de braţe de muncă şi 321 de suflete;
ţăranii săraci erau în număr de 70, mai exista un proletar agricol (fără pământ) şi 7 ţărani mijlocaşi;
AN MM, Fond Comitetul Raional Vişeu al P.C.R., dosar nr. 2/1950, f. 58; AN MM, Fond Comitetul
Judeţean Maramureş (Sighet) al P.M.R., dosar nr. 95/1950, f. 20
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se ascundeau în pădure.21 În urma acestui incident de la centru s-a dictat
,,întărirea vigilenţei, lupta de clasă, demascarea chiaburilor şi statutul.’’22
Într-o notă a Comitetului Judeţean Maramureş al P.M.R. se prezenta
faptul că în cadrul G.A.C. ,,Scânteia’’, membrii nu au fost disciplinaţi, la
întrecerile socialiste dovedindu-se slabi, nu veneau regulat la muncă, iar o
parte din chiaburii comunei au lansat zvonuri care încetineau funcţionarea
normală a colectivului: ,,[…] Chiaburii satului în timpul când se recolta ceapa
verde au lansat că se smulge ceapa că vin americanii. La completarea celor
25 de ari de pământ pentru Gospodăria ajutătoare la membrii Gospodăriei
Colective, chiaburii au lansat zvonul că aceasta este totul ceea ce li se cuvine
unui membru din Gospodăria Colectivă, iar recolta de pe restul pământului
o va lua Statul. Chiaburii mergând prin alte comune au lansat zvonul că la
Gospodăria Colectivă se spânzură oameni de foame, că oamenii mănâncă
la cazan cu porţia…’’23 Bineînţeles că la toate aceste acte de indisciplină au
fost luate măsuri, atât împotriva chiaburilor care au fost reduşi la tăcere, fiind
anchetaţi, uneori chiar închişi, ei constituind principalul ,,duşman de clasă’’,
dar şi împotriva ţăranilor săraci şi mijlocaşi, reinstaurându-se disciplina în
colectiv, prin schimbarea preşedintelui şi a şefilor de brigăzi cu unii care s-au
dovedit mult mai aprigi.
Un alt incident grav s-a petrecut în comuna Rozavlea în septembrie
1950, când doi ,,flăcăi reacţionari’’ care aduceau ,,strigături duşmănoase
împotriva regimului de democraţie populară şi împotriva G.A.C.’’, fiind
înfruntaţi de un ţăran colectivist, l-au agresat, punându-şi în gând să-l omoare:
,,Într-una din serile lui 18-19 IX a.c. cei doi 2 flăcăi duşmani l-au aşteptat
pe Tov. U.T.M. Mârza Vasile, pe când se întorcea de la muncă agricolă spre
casă, şi l-au lovit cu un par peste cap, dându-i direct în gură, crăpându-i
buzele şi sărindu-i toţi dinţii din gură, tânărul a căzut jos ca mort fiind aflat
de nişte ţărani l-au dus acasă şi apoi la spital, cu slabe speranţe de viaţă. Cei
doi ucigaşi au fost prinşi şi arestaţi de miliţia din comună’’24.
În aprilie 1951, în Săliştea de Sus, un număr de 16 ţărani au trecut
la aratul propriilor terenuri comasate în G.A.C., 6 dintre ei ajungând să fie
daţi în judecată pentru această acţiune duşmănoasă înfăptuită sub influenţa
chiaburilor.25 În aceeaşi notă-raport emisă de Comitetul Raional Vişeu al
21
22
23
24
25

Ibidem, f. 21.
Ibidem.
Ibidem, ff. 45-46.
AN MM, Fond Comitetul Raional Vişeu al P.C.R., dosar nr. 2/1950, f. 5.
Idem, dosar nr. 8/1951, f. 69.

https://biblioteca-digitala.ro

274

Revista Arhivei Maramureşene

P.M.R. se raportează faptul că 100 de persoane au refuzat actul de schimb a
terenului intrat în G.A.C., susţinând că nu doresc să muncească decât terenul
care le aparţinea.26
Din cauza incidentelor, a aspectelor negative27 petrecute în Raionul
Vişeu, în nota Comitetului Raional din 26 ianuarie 1951 se sublinia faptul
că predarea cotelor nu s-a făcut la timp. Un număr de 22 de chiaburi au
fost daţi în judecată, iar 4 chiaburi au fost înaintaţi Procuraturii.28 O situaţie
asemănătoare se raporta şi de Comitetul Raional Sighet.
Nepredarea cotelor sau întârzierea acestora au fost alte cauze care au
adus suferinţe lumii rurale maramureşene, făcându-se o serie de confiscări la
ordinul Partidului pentru acoperirea valorii cotelor pe care ţăranii trebuiau să
le predea G.A.C.-urilor.29 Astfel s-a ajuns la confiscări ale animalelor, dar şi
ale obiectelor de ordin material din curţile şi casele celor care nu au reuşit
să-şi predea cotele. Bineînţeles, acesta a fost unul din abuzurile Partidului
asupra proprietăţii ţărăneşti, însă au existat şi cazuri în care, pentru nepredarea
cotelor, un număr însemnat de ţărani au fost anchetaţi de autorităţi.
Pentru evitarea conflictelor ţărăneşti, s-a trecut la o nouă formă
de colectivizare care implica realizarea întovărăşirilor agricole din 1952,
terenurile rămânând în proprietatea ţăranilor care se asociau. Cu toate
acestea, nemulţumirile în rândul ţăranilor nu au fost atenuate. Astfel, în
comuna Onceşti, Raionul Sighet, ţăranii s-au opus întovărăşirilor ieşind
înaintea tractoarelor în mai multe rânduri în perioada 1956-1958.30
În Regiunea Baia Mare, respectiv în comunele din raioanele care nu
făceau parte din Maramureşul istoric rezistenţa la colectivizare a antrenat
grupuri mai mari de nemulţumiţi, acest fapt explicându-se prin intensificarea
procesului de înscriere în colectiv a ţăranilor, fiind uneori utilizată şi forţa în
26 Ibidem.
27 Ne referim şi la faptul că atunci când s-au făcut propunerile pentru predarea cotelor nu s-a ţinut cont
de calitatea terenului sau de posibilitatea oamenilor.
28 AN MM, Fond cit., dos. nr. 8/1951, ff. 59-60.
29 Vezi în acest sens AN MM, dosarele 51/1952, 33/1952.
30 Interviul autorului cu Drăguş Anuţa din comuna Onceşti, realizat în 2011; aceasta relatează că în anii
1956-1958, în repetate rânduri, cu ocazia arăturilor de primăvară, împreună cu copiii şi cu ţăranii din
comună s-au aşezat în faţa tractoarelor, refuzând orice formă de întovărăşire; vezi şi AN MM, Fond
Comitetul Regional Maramureş al P.C.R., dos. nr. 41/1956, ff. 73-74: ,,(…) în dimineaţa zilei de 23
aprilie a.c. (1956), pe la orele 6 când tractorul, care se găsea de 2 zile în comună, a vrut să treacă la
aratul mai sus menţionat, s-au adunat şi au barat drumul tractorului circa 60-80 de femei printre care
şi bărbaţi şi au început să facă scandal şi să plângă că ei nu au nevoie ca tractorul să le are pământul
lor şi că ei nu sunt de acord cu întovărăşirea agricolă, şi să se ia măsuri ca tractorul imediat să plece
din comună.’’.
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acest sens. În comuna Sălsig din Raionul Cehul Silvaniei în 16 octombrie
1950, locuitorii au organizat o răscoală împotriva G.A.C.:
,,După ce tractorul a sosit la locul respectiv în care era şi
preşedintele Gospodăriei Agricole Colective – pentru a executa arăturile
pentru însămânţările de toamnă – în acel moment au apărut cca. 8-10 femei
cu bâte în mână, care adresau preşedintelui canu cumva să încerce să are
pământul pentru că va păţi rău. Tot în acest moment au apărut şi bărbaţii,
astfel că în câteva minute s-au strâns cca. 70 de ţărani, femei şi tineri, care
apoi au luat pe preşedintele G.A.C. şi l-au bătut. Preşedintele a reuşit să
scape fugind la Comitetul Provizoriu unde apoi s-au adunat din comună
peste 200 de ţărani: bărbaţi, femei şi tineri, manifestând şi strigând ca să
lase preşedintele de la G.A.C.
Sub această presiune preşedintele a fost nevoit să iasă pe ascuns şi
să părăsească comuna.’’31
În comuna Cărăşeu din Raionul Satu Mare, Regiunea Baia Mare cei
care nu au vrut să semneze cererile de intrare în gospodăria agricolă colectivă
au fost numiţi într-un raport din 19 aprilie 1951 ,,reacţionari’’. Datorită
acestora înfiinţarea gospodăriei în 1949-1950 a eşuat:
,,Semnarea schimbului de teren s-au făcut în urma muncii de lămurire
în care am avut greutăţi mari, fiindcă reacţiunea au căutat să zădărnicească
înfiinţarea Gospod. Agr. Col. ei au lansat diferite zvonuri pentru intimidarea
ţărănimii muncitoare ca de exemplu: să nu semneze până la 10 Mai că se
va face schimbări şi atunci va vedea acei cari au intrat în G.A.C., chiaburi
au lansat zvonuri că dacă nu vor semna toţi 100% va lua fiinţă Gosp. Agr.
Col. însă duşmanii au fost demascaţi în faţa ţărănimii muncitoare, s-au făcut
caricaturi şi au fost arătate faptele lor din trecut.
,,Reacţionarii cei mai înverşunaţi din această comună sunt, preotul
reformat care totodată este şi chiabur şi crâşmarul Rogojan Gheorghe,
care a declarat în faţa membrilor înscrişi în G.A.C. că u toate că Partidul
trimite activişti bine plătiţi şi instruiţi din diferite şcoli de Partid, el este şi
tare şi fără şcoală şi fără salariu. Aceşti indivizi şi slugile lor au răsturnat
crearea G.A.C. în această comună, în anul 1949 şi 1950 prin acţiunile lor
reacţionare.’’32 În cele din urmă, după depunerea muncii de lămurire situaţia
s-a îmbunătăţit în comuna Cărăşeu, mulţi dintre ţăranii muncitori declarând
că vor intra în G.A.C. odată cu venirea toamnei cu condiţia ca membrii să
31 AN MM, Fond Comitetul Regional Maramureş al P.C.R., dos. nr. 22/1950, f. 102.
32 Idem, dosar nr. 51/1951, f. 68.
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poată să le asigure pâinea.33
Presiuni asupra ţăranilor din Regiunea Baia Mare s-au făcut de către
autorităţi şi prin verificarea componenţei gospodăriilor agricole colective
în vederea identificării chiaburilor care s-au înscris la constituirea acestora.
În 22 mai 1951 fost realizat un chestionar care să ajute la ,,identificarea
chiaburilor’’ din G.A.C:
,,Chestionar
1. Identificarea chiaburilor din G.A.C.
- Cu ce avere a intrat
- Ce avere a avut înainte, dacă a avut parte din batoze sau cazan de
fiert ţuică, băcănie sau cârciumă
- De când şi până când a avut servitor
- În ce măsură a dat pământul în parte
- Ce câştig a avut anual
- Din punct de vedere politic trecutul şi prezentul lui
2. Cine ocupă postul de conducere în cadrul G.A.C. ca Brigadier,
Socotitor, magaziner sau în consiliul de conducere
Să fie puşi în G.A.C. toţi cei cari sunt salariaţi la Sfaturile
Populare, situaţia cu acei cari nu vor să rămână în muncă
Baia Mare, la 22 mai 1951.’’34
Această muncă de verificare trebuia să fie terminată până la data
de 30 mai 1951. Chestionarul a stârnit agitaţie în satele aparţinătoare de
Regiunea Baia Mare, întrucât măsurile care au fost luate până la acea dată
împotriva ţăranilor consideraţi chiaburi de către P.M.R. nu au fost trecute
cu vederea de ceilalţi ţărani săraci şi mijlocaşi. Asemenea verificări nu s-au
realizat doar în anul 1951, ele au continuat până în 1953 şi nu s-au oprit doar
asupra ţăranilor din G.A.C., ci au avut în vedere şi pe cei care administrau
anumite sectoare ale gospodăriei. Într-un referat al Comitetului Regional
Baia Mare al P.M.R., ne sunt prezentate un număr de 6 persoane încadrate la
Sfatul Raional Şomcuta Mare, Secţia Agricolă, care au fost arestate în aprilie
1953.35 Aceştia au fost trimişi în judecată şi arestaţi din cauza unor abateri
profesionale pe linie agricolă: ,,…s-a făcut pe baza de motive întemeiate şi
nu chiar de preşedintele Sfatului Popular Raional tov. Urda Gheorghe, ci de
miliţia economică, de tov. Micula delegat al C.C. în campania de seceriş sau
33 Ibidem.
34 AN MM, Fond Comitetul Regional Maramureş al P.C.R., dos. nr. 50/1951, f. 59.
35 Idem, dosar nr. 59/1953, ff. 101-102, vezi şi fondul Sfatul Popular al Raionului Şomcuta Mare, seria
Secţia Agricolă (1949-1968).
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de tov. Kedves, vice-preşedintele Sfatului Popular Raional.’’36
Un alt incident care a împiedicat buna desfăşurare a muncilor din
G.A.C. s-a petrecut în comuna Ariniş din Raionul Cehul Silvaniei (vezi harta
de la sfârşitul lucrării), unde membrii au refuzat să participe la muncile de
toamnă, la însămânţări şi la recoltat, făcându-se din această cauză şi aici
trei arestări37: ,,Astfel, la însămânţat lucrează un singur tractor al S.M.T.ului Pribileşti, însă care nu are nici un ajutor din partea colectiviştilor,
fiind ajutaţi de diferiţi tehnicieni şi alţi delegaţi de la raion, s-a reuşit ca
să se însămânţeze până în prezent un teren de 25 ha din cele peste 60 ha
planificate, în urma căruia semănătoarea sa defectat şi în felul acesta va fi
periclitată executarea însămânţărilor pe suprafaţa rămasă.’’38
În ultima parte a procesului de transformare socialistă a agriculturii
s-au desfăşurat incidente de aceeaşi intensitate (refuzuri de a mai munci
pământurile din gospodăria colectivă, ameninţări de ieşire din G.A.C.) atât în
unele comune din Maramureşul istoric (Bârsana, Remeţi), dar şi din regiunea
Baia Mare (Lăpuş, Dorolţ, Porumbeşti, Peleşul Mare).39
Într-o adresă a Sfatului Comunal Lăpuş din 16 aprilie 1956,
autorităţile accentuează asupra greutăţilor pe care le întâmpină în impunerea
şi organizarea întovărăşirii agricole ,,Steagul Roşu’’, faptul că unii ţărani
prezintă ,,manifestări duşmănoase’’, trecând la aratul terenurilor din
întovărăşire în mod abuziv, fără aprobare.40 În aceeaşi comună, chiaburii care
s-au opus colectivizării agriculturii au fost trimişi în judecată şi condamnaţi
de Tribunalul Militar Teritorial Oradea la 20-25 ani muncă silnică şi 10 ani
degradare civică pentru încălcarea art. 209, p. 3, ,,uneltire contra ordinii
sociale’’ şi art. 304 din Codul Penal.41
Încheierea oficială a colectivizării agriculturii în aprilie 1962 nu
a însemnat şi sfârşitul nemulţumirilor din rândul ţăranilor maramureşeni
sau din alte regiuni. Dăm exemplu în acest Buletinul Informativ Special
cu privire la unele manifestări şi acţiuni negative în cadrul gospodăriilor
agricole colective, întocmit de Ministerul Afacerilor Interne la 4 noiembrie
1964, în care erau semnalate diverse nemulţumiri ale ţăranilor. A circulat în
Ibidem.
AN MM, Fond cit., dos. nr. 54/1955, f. 207.
Ibidem.
Un ţăran din satul Porumbeşti, comuna Halmeu, raionul Satu Mare a fost molestat şi obligat să intre în
G.A.C. de către un membru de partid al S.M.T., vezi AN MM, Fond cit., dosar nr. 39/1961 (cu toate
incidentele din rândurile ţăranilor).
40 AN MM, Fond Primăria Comunei Lăpuş, dosar nr. 4/1952-1956, f. 158, 160.
41 Ibidem, ff. 248-252.
36
37
38
39
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rândul acestora zvonul că G.A.C.-urile se vor destrăma, iar ei vor reprimi
pământurile, animalele sau atelajele cu care au intrat în gospodăriile colective,
iar alţii sperau că vor primi mai mult pământ decât cel cu care s-au înscris
în G.A.C.42
În Maramureş, cu toate că rezistenţa la colectivizarea agriculturii
nu s-a desfăşurat la o scară foarte mare, ea compunându-se, după cum am
văzut în aceste câteva pagini, din numeroase incidente care au fost repede
trecute la tăcere prin intervenţia autorităţilor, respectiv a membrilor P.M.R.
şi a organizaţiilor de masă, totuşi acest proces rămâne în memoria ţăranilor
maramureşeni ca una din campaniile cele mai aprige ale regimului comunist,
fiind anihilat ataşamentul faţă de viaţa rurală, prin pierderea proprietăţii de
drept asupra pământurilor şi uneori chiar prin pierderea libertăţii individuale,
dacă avem în vedere numărul mare de arestări din rândurile ţărănimii
,,reacţionare’’.

Regiunea Baia Mare, 6 septembrie 1950

42 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond C.C. al P.C.R., Secţia Administrativ-Politică, dosar
nr. 17/1962 apud Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii din România, op. cit., p. 432.
Nemulţumirile ţăranilor după 1962 au fost nu numai pentru că acestora le fuseseră confiscate
pământurile sau animalele, ci şi pentru faptul că aceştia munceau terenurile gospodăriilor aproape
gratis. Astfel, au devenit frecvente furturile de la G.A.C.-uri, sau refuzurile de a munci intenţionat
terenurile, sau de a le munci calitativ.
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Some documentary notes over the resistance
at the agriculture collectivization in Maramures
(Summary)

Keywords: collectivization, agriculture,
peasants, the Romanian Workers’ Party,
notes (reports) information

The collectivization of agriculture was one of the communist
processes which affected Romanian rural world without exception. These
phenomena took place over a long period of time (1949-1962) and had
negative influences on the peasants who dared to resist the changes imposed
by communist leaders.
This study was written with the aim of valorization documents stored
at the National Archives Maramures, which relate only to resistance situations
of to Maramures peasants at the forming and proper functioning of collective
farms, respective the association together. We studied some particular cases
from the historical villages of Maramures (Ieud, Rozavlea, Oncesti, Salistea
Upper), but also from Baia Mare region (Salsig, Cărăşeu etc.).
We hope that the few documents from this study showed once again
that the communist regime, through the practices undertaken followed
the destruction of social order based on capitalism, on private property,
and by arresting a large number of peasants who opposed collectivization
of agriculture has proved the criminal side, condemned many times after
December 1989.
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Domeniul său de interes vizează metodele şi mijloacele de instaurare şi instituţionalizare a comunismului în România, cu precădere următoarele teme:
sistemul concentraţionar, colectivizarea agriculturii, structurile judeţene ale
partidului comunist.
	
	

Cuvinte cheie: episcop greco-catolic,
sistem penitenciar, dosar de urmărire
informativă, Securitate, activitate
greco-catolică clandestină, Episcopia
Greco-Catolică de Maramureş.

M

ăsurile adoptate de guvernul
comunist în intervalul 1945-1948
exprimau foarte clar că ierarhii Bisericii
Greco-Catolice din România erau puşi
în situaţia de a alege colaborarea cu noul
regim sau suprimarea. În faţa acestei
provocări, episcopii şi preoţii uniţi au
dat dovadă de o extraordinară demnitate,
curaj şi fidelitate pentru crezul lor.
Demersul nostru încearcă să
surprindă câteva aspecte ale acţiunii
de urmărire informativă desfăşurată
de Securitate în cazul episcopul grecocatolic Ioan Dragomir, fost protopop de
Satu Mare, consacrat în clandestinitate ca
episcop auxiliar al diecezei de Maramureş.
După moartea episcopului Alexandru
Rusu în luna mai 1963, Ioan Dragomir a
devenit episcop titular al fostei eparhii a

Pentru metodele şi mijloacele folosite de autorităţi în acţiunea de suprimare a Bisericii Greco-Catolice
a se vedea Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului
comunist, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003, pp. 140-162.
Câteva repere esenţiale referitoare la biografia episcopului Ioan Dragomir se găsesc la pr. Velea
Gheorghe, Episcopul dr. Ioan Dragomir (1905-1985) în ,,Viaţa Creştină”, Cluj-Napoca, I/XVI (nr.
11), pp. 21-22; II/XVI (nr. 12), p. 12.
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Maramureşului, aflată de la sfârşitul anului 1948 în clandestinitate.
După instaurarea guvernului Groza, la 6 martie 1945, Ioan Dragomir,
în acea perioadă protopop greco-catolic de Satu Mare, a manifestat deschis
o atitudine ostilă la adresa autorităţilor comuniste, iar rapoartele întocmite
de Biroul de Siguranţă Satu Mare semnalau în mod repetat acest lucru: ,,În
ziua de 2 martie 1947 după slujba religioasă, protopopul Dragomir Ioan în
predica sa a sfătuit pe credincioşi să ţină post întrucât la Paşti, Dumnezeu
va aduce la cârma ţării un alt guvern şi va fi curăţat gunoiul care este astăzi
la conducere. În mod frecvent cu ocazia slujbelor religioase pe care le ţine
la biserică sau în diferite alte ocazii, protopopul Dragomir se foloseşte de
situaţia lui de preot şi face din biserică o oficină politică reacţionară manistă,
provocând diversiune în rândul credincioşilor”.
Datorită atitudinii sale critice la adresa autorităţilor, protopopul Ioan
Dragomir a fost arestat la 28 octombrie 1947 întrucât ,,cu ocazia predicilor
a aţâţat la război şi a făcut propagandă antidemocratică”. La 31 martie 1948,
prin Sentinţa nr. 169/1948, Tribunalul Satu Mare l-a condamnat la 3 luni şi
20 zile închisoare corecţională, fiind eliberat la 23 aprilie 1948.
După interzicerea Bisericii Greco-Catolice, la 1 decembrie 1948,
protopopul Ioan Dragomir a fost urmărit permanent pentru ,,activitatea
desfăşurată împotriva unificării”. Autorităţile au încercat să-l aresteze, dar
nu au reuşit, deoarece, realizând că este urmărit, Ioan Dragomir a părăsit
oraşul Satu Mare, a stat ascuns un timp în Ariniş, comuna sa natală, după care
	

	
	

	
	
	

Rapoartele Siguranţei Satu Mare se bazau pe notele informative furnizate de anumiţi participanţi la
slujbele oficiate de protopopul Ioan Dragomir, un exemplu fiind delaţiunea unui miner maramureşean,
stabilit în Satu Mare: ,,În cursul anului 1947, în nenumărate rânduri m-am dus la biserica greco-catolică
unde dl. protopop Dragomir Ioan după terminarea slujbei religioase în predica dumnealui ataca în
mod drastic guvernul dr. Petru Groza, aducând insulte la adresa miniştrilor actuali exprimându-se în
mod jignitor că guvernul actual este compus din elemente borfaşe şi din gunoaie. Încheia predica cu
următoarele: Să ne rugăm Atotputernicului să aducă la cârma ţării elemente capabile şi cinstite să fie
măturată pleava actuală din fruntea poporului român” (Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii [în continuare, ACNSAS], fond P, dosar 79, vol. 4, f. 96).
Ibidem, fond I, dosar 3560, vol. 9, f. 21.
În rapoartele Siguranţei Satu Mare e menţionată ca dată a arestării 3 ianuarie 1948, dar, în realitate,
Ioan Dragomir a fost arestat la 28 octombrie 1947, după cum rezultă dintr-o scrisoare trimisă de
episcopul greco-catolic al Maramureşului, Alexandru Rusu, primului-ministru Petru Groza în care
solicita sprijinul premierului în favoarea eliberării protopopului Dragomir, căruia ,,nu i s-a acordat,
cum s-a făcut cu alţii, măcar pentru Sfintele Sărbători, bucuria unui cât de scurt popas de libertate
(Ibidem, fond P, dosar 79, vol. 4, f. 99).
Ibidem, fond I, dosar 3560, vol. 9, f. 69.
Ibidem, ff. 69-70.
Ibidem, fond P, dosar 79, vol. 4, f. 108.
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a plecat la Bucureşti. O perioadă a fost găzduit în clădirea Nunţiaturii, iar
apoi, prin intermediul preotului Ştefan Tătaru, la diverse adrese din oraş.10
Regimul comunist a încercat să prevină organizarea rezistenţei
greco-catolice prin reţinerea episcopilor şi a preoţilor, crezând că astfel va fi
împiedicată supravieţuirea canonică a bisericii. În aceste condiţii, hirotonirea
de episcopi şi preoţi clandestini a devenit imperios necesară, nunţiul Patrick
O’Hara fiind autorizat de Vatican să consacre în secret episcopi auxiliari,
recomandaţi de cei şase episcopi arestaţi.11 Printre aceştia s-a numărat şi Ioan
Dragomir, consacrat de nunţiul O’Hara la 6 martie 1949, în capela Nunţiaturii
din Bucureşti.12
La 19 iulie 1950, episcopul Ioan Dragomir a fost arestat13 în clădirea
Nunţiaturii din Bucureşti14 şi internat administrativ pentru 12 luni, conform
Deciziei M.A.I. 218 din 21 decembrie 1950.15 Ulterior, prin Sentinţa nr. 396
din 23 aprilie 1952 a Tribunalului Militar Bucureşti a fost condamnat la 20
	

10
11

12
13

14
15

Într-o declaraţie din 9 septembrie 1950, episcopul Ioan Dragomir menţiona motivele care l-au
determinat să plece la Bucureşti: ,,În cursul anului 1948, după eliberarea mea din închisoare, m-am
stabilit în comuna natală unde simţind că sunt urmărit din nou de organele Securităţii, m-am refugiat
în Bucureşti la Nunţiatura Apostolică. M-am prezentat la Nunţiu şi i-am explicat situaţia în care mă
găsesc, cerându-i să mă adăpostească în localul Nunţiaturii până ce îmi voi găsi un loc în oraş. Mi s-a
aprobat cererea şi am locuit cinci luni în incinta Nunţiaturii” (Ibidem, f. 121v).
Ibidem, fond I, dosar 3560, vol. 1, f. 27.
Alături de Ioan Dragomir, în această perioadă au fost consacraţi în clandestinitate următorii episcopi
auxiliari: Ioan Ploscaru (pentru Dieceza de Lugoj) la 30 noiembrie 1948; Iuliu Hirţea (pentru Dieceza
de Oradea) la 28 iulie 1949; Ioan Cherteş (pentru Dieceza de Cluj-Gherla) şi Tit Liviu Chinezu (pentru
Bucureşti) în decembrie 1949; Alexandru Todea (pentru Dieceza de Alba Iulia şi Făgăraş) în noiembrie
1950 (Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc.19481965, Editura Polirom, Iaşi, 2001, pp. 81-84).
ACNSAS, fond P, dosar 79, vol. 1, f. 72.
După mai bine de patru ani de la arestarea sa, într-o sinteză din 30 octombrie 1954, redactată de
lt. Ioan Grecu din cadrul Securităţii Baia Mare se propuneau câteva măsuri care ,,să contribuie la
găsirea fugarului Dragomir Ioan”: ,,Identificarea de noi rude, prieteni şi cunoscuţi ai fugarului şi
încadrarea lor informativă pentru a stabili dacă corespondează cu fugarul şi locul unde se găseşte
acesta; identificarea numitei Dragoş Aurelia din comuna Ariniş şi interogarea acesteia în legătură
cu fugarul, întrucât aceasta a fost împreună cu Dragomir în Baia Mare înainte de dispariţia sa; în
cadrul supravegherii mănăstirilor şi schiturilor să se stabilească dacă nu cumva fugarul se află ascuns;
identificarea preotului [János] Doboş din Satu Mare şi interogarea lui asupra celor ce cunoaşte în
legătură cu dispariţia fugarului; studierea posibilităţii de recrutare a unui informator, sau dirijarea unui
informator existent pe lângă fosta concubină a fugarului pentru a stabili dacă nu cumva aceasta îl ţine
ascuns pe fugar” (Ibidem, fond I, dosar 3560, vol.1, ff. 14-17).
Episcopul Ioan Dragomir a fost găsit întâmplător în clădirea Nunţiaturii în cadrul unei ample operaţiuni
a Securităţii de arestare a unor călugăriţe şi călugări catolici din Bucureşti, acţiune desfăşurată în
cursul nopţii de 19/20 iulie 1950 (Ibidem, fond P, dosar 79, vol. 7, ff. 43; 70).
Ibidem, vol. 9, f. 4.
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muncă silnică pentru ,,uneltire contra ordinii sociale”.16 În timpul detenţiei,
Ioan Dragomir a trecut prin închisorile Jilava (iulie 1950-aprilie 1952),
Sighet (aprilie 1952-20 martie 1955), Râmnicu Sărat (22 martie 1955-7
noiembrie 1957)17, Jilava (7-11 noiembrie 1957), Piteşti (11 noiembrie 195711 noiembrie 1960)18, Jilava (11-18 noiembrie 1960), Galaţi (18 noiembrie–6
decembrie 1960) şi Botoşani (6 decembrie 1960- 29 iulie 1964).19
O notă informativă din 18 octombrie 1962, furnizată în penitenciarul
Botoşani de agentul ,,Tică Alexandru” este ilustrativă pentru atitudinea
adoptată de episcopul Ioan Dragomir în perioada anilor de temniţă20: ,,După
ce am fost transferat în camera 18, primul care m-a izbit prin ascendenţa
morală care se părea că o exercită asupra celorlalţi a fost deţinutul Dragomir
Ioan, preot greco-catolic de la Baia Mare, căruia toţi deţinuţii îi zic Prea
Sfinţitul Episcop. Acest preot doreşte ca din fiecare deţinut să facă un catolic.
De două ori pe zi, la număr, dimineaţa şi seara, spune cu voce tare rugăciuni.
(…) M-am interesat de la alţi deţinuţi despre activitatea acestui deţinut până
la venirea mea în camera 18. Mi s-a spus că niciodată nu lega prietenii cu
preoţii ortodocşi care de multe ori îi propuneau să facă rugăciuni împreună.
Răspundea că el nu face rugăciuni cu cei rătăciţi, adică cu ortodocşii pentru
că el face parte din biserica Romei, care este singura valabilă. Prin închisorile
şi prin camerele pe unde a trecut a căutat să organizeze pe greco-catolici şi le
spunea să reziste faţă de actul revenirii din 1948. Este un element periculos şi
trebuie urmărit pas cu pas”.21 La 29 iulie 1964, Ioan Dragomir a fost eliberat
din penitenciarul Botoşani, fiind graţiat conform Decretului Consiliului de
16 Ibidem, vol. 3, ff. 75-76.
17 Pe parcursul încarcerării în penitenciarul din Râmnicu Sărat, Ioan Dragomir a fost pedepsit de mai
multe ori cu izolarea datorită unor abateri de la regulament cum ar fi refuzul mesei, nerespectarea
programului de somn, rostirea unor rugăciuni sau ,,atitudine necuviincioasă faţă de şeful de secţie”
(Ibidem, vol. 10, ff. 42-50).
18 Într-un raport din 6 aprilie 1958, sergentul Mirescu Ion, gardian la penitenciarul Piteşti a propus
pedepsirea episcopului unit întrucât l-a surprins ,,vorbind la calorifer”. Pentru această abatere, Ioan
Dragomir a fost pedepsit cu şapte zile de arest sever (Ibidem, f. 28).
19 Şeful Grupei ,,K” din cadrul Securităţii Suceava, căpitanul M. Vidraşcu preciza într-o notă din 9 februarie
1964 că în timpul detenţiei la penitenciarul Botoşani, episcopul Ioan Dragomir ,,a fost semnalat de un
agent că făcea prozalism (sic!) în rândul deţinuţilor de a reveni la religia greco-catolică, afirmând că el
nu recunoaşte actul de desfiinţare a bisericii greco-catolice în ţara noastră, iar din conţinutul notei rezultă
că este un element fanatic religios” (Ibidem , fond I, dosar 3560, vol. 1, f. 9)
20 Într-o ca racterizare din 29 iulie 1964, atitudinea episcopului Dragomir în timpul detenţiei era sintetizată
astfel: ,,A fost pedepsit în nenumărate închisori, totalizând un număr de 22 zile de izolare pentru refuzul
hranei, atitudine obraznică faţă de cadre şi instigare în rândul celorlalţi deţinuţi” (Ibidem, f. 2).
21 Ibidem, vol. 2, ff. 30-30v.
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Stat al R.P. R. nr. 411 din 24 iulie 1964.22
După eliberare, episcopul unit s-a stabilit la fratele său în comuna
Ariniş, intrând automat în vizorul organelor locale şi regionale de securitate.
La scurt timp după momentul sosirii la Ariniş, maiorul Dionisie Giurgiu,
şeful Secţiei Raionale Cehu Silvaniei a Securităţii îşi informa superiorii
despre situaţia lui Ioan Dragomir: ,,De la data stabilirii în comuna Ariniş,
numitul Dragomir Ioan a fost internat o lună în spital la Cluj, iar pe baza
rezultatelor analizelor, personalul medical din comună îi face tratamentul
necesar. În această perioadă a mai făcut unele deplasări în oraşele Baia
Mare şi Satu Mare, ocazie cu care a fost contactat de unii agenţi ai organelor
noastre şi din materialul furnizat de aceştia rezultă că desfăşoară activitate pe
linia cultului greco-catolic. Raportăm că în comuna Ariniş nu dispunem de
agentură capabilă care să urmărească activitatea susnumitului23 şi nici agenţi
care să poată fi marşrutizaţi pe lângă el”.24
Mulţi dintre clericii greco-catolici eliberaţi în cursul anului 1964 sau reîntors în fostele lor parohii, reluându-şi activitatea pastorală, desfăşurată
acum în mod clandestin într-un cadru mult mai restrâns. Din acest motiv
au fost catalogaţi de autorităţi drept ,,persoane periculoase” aflându-se în
permanenţă în atenţia organelor de securitate şi miliţie.25 A fost şi cazul
episcopului Ioan Dragomir, căruia la 20 mai 1965 i s-a deschis un dosar
de verificare, fiind suspectat de ,,spionaj pentru Vatican sub masca fostului
cult greco-catolic şi de restabilire a activităţii clandestine a acestui cult”.26
La 23 decembrie 1965, dosarul de verificare27 a fost înlocuit cu o acţiune
informativă individuală cu numele de cod ,,Dogaru Iov”, deoarece în timpul
verificărilor s-a stabilit că ,,Ioan Dragomir desfăşoară activitate clandestină
şi este iniţiatorul acestei activităţi ilegale, spre el fiind îndreptată atenţia
clandestinităţii greco-catolice din fosta eparhie de Maramureş”.28
22 Ibidem, fond P, dosar 79, vol.10, f. 2.
23 Într-o notă a Direcţiei Regionale Maramureş a Securităţii din 4 mai 1965 se preciza că agentura şefului
de post din comuna Ariniş este formată din ,,simpli ţărani, care nu pot face treabă” (Ibidem, fond I,
dosar 3560, vol. 2, f. 10).
24 Ibidem, vol. 7, f. 163.
25 Cristian Vasile, Situaţia episcopatului greco-catolic în deceniul 1960-1970 în ,,Analele Sighet 9 - Anii
1961-1972: Ţările Europei de Est între speranţele reformei şi realitatea stagnării”, editor Romulus
Rusan, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2001, p. 49.
26 ACNSAS, fond I, dosar 3560, vol. 2, ff. 2-4.
27 În timpul acţiunii de verificare au fost folosiţi agenţii ,,Popescu Adrian”, ,,Mare Mihai”, ,,Barbu
Ioan”, ,,Radu Dragnea”, ,,Kardos Geza”, ,,Petre Fin”, precum şi controlul secret al corespondenţei
(Ibidem, f. 5).
28 Ibidem, ff. 5-6.
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Într-o notă de analiză din 28 noiembrie 1966, semnată de maiorul
Aurel Ardeleanu, şeful Serviciului III din cadrul Securităţii Maramureş,
sunt sintetizate aspectele esenţiale ale activităţii episcopului Ioan Dragomir:
,,Este principalul iniţiator al acţiunii de reînfiinţare a cultului greco-catolic,
exploatând în interesul intensificării activităţii anumite pretinse schimbări
care ar fi intervenit în politica partidului şi statului nostru faţă de religie. În
discuţiile pe care le poartă cu unii foşti preoţi greco-catolici şi călugăriţe din
Baia Mare, afirmă că el este liniştit şi încrezător că până la urmă totul va
fi bine, numai ei să fie cuminţi, să aibă grijă cu cine şi ce vorbesc, să nu se
angajeze la nimic fără ştirea lui şi să fie foarte atenţi şi neîncrezători faţă de
cei care vin cu diferite veşti şi propuneri de acţiune şi organizare”.29
La 13 octombrie 1967, episcopul Ioan Dragomir a fost vizitat la Ariniş
de ofiţerii Securităţii Maramureş care i-au solicitat ,,ca prin comportarea
sa, să nu atragă atenţia foştilor greco-catolici, menţinându-şi pentru el
părerea personală privind situaţia cultului”.30 Potrivit raportului întocmit în
urma atenţionării, ierarhul unit ,,s-a angajat că nu va face nimic ce ar fi în
contradicţie cu interesele statului român”.31
Întrucât a continuat să întreţină legături cu foştii preoţi uniţi, la 8 iulie
1968, episcopul Ioan Dragomir a fost chemat la sediul Securităţii din Baia
Mare pentru a fi prevenit asupra consecinţelor pe care le-ar putea suporta
în urma activităţii greco-catolice clandestine. Potrivit raportului Securităţii
Maramureş din 12 iulie 1968, Ioan Dragomir ar fi declarat că ,,este conştient
şi vede realist situaţia politică, economică şi socială din ţară, şi deşi regretă
că nu s-a găsit încă o soluţie în favoarea bisericii greco-catolice, totuşi nu
a întreprins şi nici nu va întreprinde niciodată vreo acţiune care să lezeze
interesele statului. A declarat că, deşi punându-i în vedere poziţia statului în
problemele ce-l preocupă i-am spulberat iluziile, speră totuşi că mai devreme
sau mai târziu statul să repare greşeala făcută în 1948”.32
În condiţiile în care episcopul Ioan Dragomir concentra în jurul său
o bună parte a activităţii greco-catolice din fosta eparhie a Maramureşului,
Direcţia I a Securităţii a elaborat în toamna anului 1970 un plan de măsuri cu
scopul ,,izolării şi compromiterii” sale: ,,Informatorul Bădescu în contactele
pe care le va avea cu unii preoţi greco-catolici din exterior care-l cunosc pe
Dragomir Ion să-i facă acestuia o caracterizare nefavorabilă; să se urmărească
29
30
31
32

Ibidem, ff. 263-264.
Ibidem, vol. 3, f. 11.
Ibidem, ff. 12-13.
Ibidem, vol. 7, f. 237.
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adâncirea disensiunilor dintre el şi preoţii greco-catolici care nu-l recunosc
ca episcop; credincioşii să cunoască că Dragomir Ion duce o viaţă lipsită de
griji, graţie ajutoarelor pe care acesta le primeşte de la ei; să fie contactat în
continuare de către organele de securitate pentru a fi menţinut sub influenţă;
pe baza unor informaţii ce vor fi obţinute în procesul contactării, se va trece
la contactarea unor preoţi dându-le să înţeleagă că organele noastre cunosc
aceste aspecte de la Dragomir Ion şi să lase impresia că acesta ne furnizează
anumite informaţii”.33
O notă de analiză a Securităţii Maramureş din 16 octombrie 1972
menţiona câteva din informaţiile rezultate din acţiunea de urmărire a
episcopului Ioan Dragomir34: ,,Urmăritul este preocupat în continuare de
posibilitatea reînfiinţării fostului cult greco-catolic, iar în acest scop menţine
legături directe sau prin corespondenţă cu diferiţi exponenţi ai fostului cult
greco-catolic sau deservenţi catolici de peste hotare, faţă de care îşi exprimă
părerea că măsura interzicerii acestui cult a fost ilegală, anticonstituţională
şi că este numai o chestiune de timp până se va acorda din nou să activeze
legal. Urmăritul în discuţiile pe această temă se menţine pe o poziţie de
fanatism excesiv, susţinând aceste idei şi în discuţiile cu organele noastre
cu ocazia contactărilor”.35 În finalul notei se precizau câteva din măsurile
întreprinse de Securitate în cazul ,,Dogaru”, numele de cod al ierarhului unit,
fără ca acestea, după cum recunoştea autorului raportului, să aibă efectul
dorit: ,,Organele noastre au întreprins unele măsuri de a contacta unele
legături pe care urmăritul le vizita la domiciliu pentru a crea o atmosferă
necorespunzătoare şi a-l pune în imposibilitatea de a-şi continua activitatea.
Tot în scopul compromiterii şi izolării am iniţiat transmiterea peste hotare a
unor date care l-ar discredita în sensul că este un element nepopular, arogant,
că ar dori să aibă o funcţie de conducere din orgoliu şi mândrie personală, că
se plânge de lipsurile materiale şi persecuţii cu toate că are o stare materială
bună, că i s-a oferit un serviciu de contabil şi l-a refuzat. Dar aceste măsuri
iniţiate de noi nu sunt suficiente şi nu şi-au atins scopul, mai ales pentru că
nu avem surse cu influenţă pe lângă deservenţii catolici din exterior, iar din
alte judeţe nu am primit sprijin suficient”.36
În cursul lunii mai 1973, Ioan Dragomir a fost din nou contactat
33 Ibidem, vol. 3, ff. 174-177.
34 Potrivit raportului, episcopul Ioan Dragomir era urmărit informativ ,,pe mai multe linii, pus în filaj,
urmărit prin mijloacele Direcţiei a VI-a şi periodic, contactat de organele noastre” (Ibidem, f. 265).
35 Ibidem.
36 Ibidem, f. 268.
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de ofiţerii Securităţii Maramureş cu scopul ,,temperării activităţii sale pe
linia clandestinităţii greco-catolice”.37 În referatul întocmit cu această ocazie
se preciza că episcopul unit a solicitat fără succes să fie primit în audienţă
de Nicolae Ceauşescu, pentru a-şi expune punctul de vedere referitor la
,,repunerea în drepturi a bisericii greco-catolice, asumându-şi loialitatea
faţă de orânduirea socialistă din partea foştilor preoţi greco-catolici”.38
Solicitarea episcopului Dragomir era făcută în contextul vizitei pe care
Nicolae Ceauşescu urma să o efectueze în Italia, ierarhul greco-catolic
exprimându-şi disponibilitatea de a sprijini delegaţia ,,în baza relaţiilor pe
care le are cu persoane marcante din Italia, care ne-ar putea favoriza în multe
domenii”.39 Vizita lui Nicolae Ceauşescu de la sfârşitul lunii mai 1973 în Italia
şi la Vatican a generat în rândul unora dintre episcopii uniţi (Ioan Dragomir,
Ioan Ploscaru) speranţe privind o posibilă restabilire a cultului, însă aceste
speranţe s-au dovedit foarte curând a fi doar nişte simple iluzii.40
La mijlocul lunii iunie 1973, conducerea Ministerului de Interne
a aprobat închiderea dosarului referitor la ,,problema greco-catolică”, dar
clericii şi credincioşii uniţi continuau să fie atent supravegheaţi41 fiind
catalogaţi drept ,,elemente ostile ce îşi desfăşoară activitatea în rândul
cultelor”.42 Acţiunile permanente de urmărire, filaj şi tracasările repetate ale
Securităţii au generat nemulţumirea episcopului Ioan Dragomir. Cu ocazia
unei contactări acesta i-a spus ofiţerului de securitate că ,,este purtat pe
drumuri, urmărit, deşi a dovedit de atâtea ori că este patriot, că are merite
deosebite din trecut [în timpul administraţiei maghiare dintre 1940-1944] şi
acum în statul român nu se bucură de libertate deplină. Dacă nu i se acordă
libertate cere să i se fixeze domiciliu obligatoriu, să fie pus la zid şi împuşcat,
dar să nu se procedeze astfel cu el”.43
În urma analizării dosarului de urmărire informativă la nivelul
Ibidem, vol. 7, f. 334.
Ibidem.
Ibidem, ff. 334 – 334v.
Semnificativ în această privinţă este comunicatul Vaticanului dat publicităţii la sfârşitul audienţei în
care se amintea extrem de puţin despre situaţia Bisericii Catolice din România, iar problema grecocatolică nu a fost nici măcar menţionată (Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul
comunist: 1945-1989. Documente şi mărturii, Editura Polirom, Iaşi, pp. 42-43).
41 Într-o discuţie purtată cu un informator al Securităţii, episcopul Ioan Dragomir aminteşte cu tristeţe
persecuţiile la care erau supuşi preoţii şi credincioşii greco-catolici: ,,E o durere că în propria ţară sunt
loviţi în cap de fraţii lor, dar orice se va face, adevărul şi dreptatea vor învinge. E doar o chestiune de
timp” (ACNSAS, fond I, dosar 3560, vol. 3, f. 267).
42 Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin…, p. 275.
43 ACNSAS, fond I, dosar 3560, vol. 3, f. 267.
37
38
39
40
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decizional al Securităţii, la 12 iunie 1973, conducerea Direcţiei I a solicitat
Inspectoratului de Securitate Maramureş contactarea episcopului Dragomir
pentru a i se pune în vedere următoarele lucruri: ,,Problema bisericii grecocatolice a fost soluţionată definitiv în interesul statului român şi orice acţiune
prezentă împotriva acestei rezolvări înseamnă o acţiune lipsită de loialitate
pentru stat în condiţiile şi contextul evenimentelor politice actuale; dacă
doreşte binele ţării, aşa cum spune, atunci să asculte şi să se abţină de la orice
comentarii şi discuţii contrare intereselor statului; să i se atragă atenţia să-şi
vadă de treabă, să se încadreze indicaţiilor date de organele statului şi nu celor
primite pe diferite căi de la Vatican; să sfătuiască şi legăturile sale apropiate
să se abţină de la anumite acţiuni, preocupări sau legături de natură să lezeze
interesul statului nostru”.44 În pofida acestor sugestii ale Securităţii, ierarhul
unit şi-a intensificat în cursul anului 1973 acţiunile în favoarea legalizării
cultului greco-catolic. Activitatea sa consta în redactarea şi trimiterea unor
memorii conducerii de partid, intensificarea contactelor cu foştii preoţi şi
călugăriţe, dar şi în hirotoniri clandestine de preoţi. Ioan Dragomir nutrea
speranţa că anul 1973, când se împlineau 25 de ani de la interzicerea Bisericii
Unite va însemna ,,ieşirea Bisericii Greco-Catolice din mormânt”.45
Autorităţile comuniste au tolerat în anii `70 trimiterea din partea
Vaticanului sau a altor organizaţii caritabile din Occident a unor ajutoare
materiale pentru preoţii şi ierarhii uniţi aflaţi în clandestinitate.46 Evident că
Securitatea era mereu la curent cu aceste ajutoare, inspectoratele judeţene
întocmind periodic rapoarte cu sumele exacte primite de clericii greco-catolici
aflaţi în raza lor de activitate.47 Într-un raport al Inspectoratului Judeţean de
Securitate Maramureş din 1 martie 1977 se preciza că în cursul anului 1975,
Ioan Dragomir ,,a primit peste 5.000 dolari, reprezentând contravaloarea unui
apartament de 3 camere şi continuă să-i parvină curent asemenea stimulente”.48
Utilizând ajutorul financiar primit din Occident, episcopul Dragomir s-a
stabilit în Baia Mare, iar Securitatea a introdus imediat în apartamentul său
tehnică operativă pentru a cunoaşte ,,conţinutul discuţiilor pe care acesta le
poartă cu legăturile sale din Baia Mare şi din alte localităţi”.49 Din raţiuni de
ordin operativ-informativ, Securitatea a agreat mutarea lui Ioan Dragomir
Ibidem, vol. 7, f. 337.
Ibidem, vol. 3, f. 350.
Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin…, p. 278.
Pentru ajutoarele financiare primite din Occident de preoţii şi călugăriţele greco-catolice din judeţul
Maramureş în cursul anilor 1975-1976 a se vedea ACNSAS, fond I, dosar 3560, vol. 4, f. 277.
48 Ibidem, vol. 8, f. 22v.
49 Ibidem, vol. 10, ff. 1-2.
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din Ariniş la Baia Mare, contribuind la această decizie a episcopului, după
cum rezultă dintr-o notă de analiză din 28 noiembrie 1966: ,,Cunoscând că la
Ariniş, la fratele său, copiii îl enervează şi îl deranjează în lectură, meditaţie
şi rugăciune, am luat măsuri pentru crearea unei atmosfere improprii de
locuit lui Dragomir Ioan la Ariniş, să-l obsedeze această situaţie pentru a se
decide mai repede în privinţa plecării lui din această comună, lucru care ar
uşura supravegherea lui informativă”.50
În anii `70, Ioan Dragomir împreună cu ceilalţi episcopi uniţi, a
redactat şi trimis numeroase şi argumentate memorii adresate conducerii
de stat şi de partid prin care solicitau legalizarea cultului greco-catolic.
Referindu-se la problema memoriilor redactate de episcopii greco-catolici,
o notă din 25 februarie 1981, semnată de generalul Aron Bordea, şeful
Direcţiei I a Securităţii preciza că ,,cel mai activ dintre aceştia s-a dovedit
a fi Dragomir Ioan din Baia Mare, în vârstă de 76 de ani, care continuă să
menţină legături cu diferiţi străini şi greco-catolici din emigraţia română”.51
La 23 februarie 1977, ofiţerii Serviciului I din cadrul Securităţii
Maramureş au întocmit o ,,notă de analiză” referitoare la stadiul urmăririi
informative în cazul episcopului Dragomir: ,,Cu toate că are o vârstă
înaintată, iar pe lângă aceasta este şi bolnăvicios, se dovedeşte a fi foarte activ
şi influent pe linia clandestinităţii greco-catolice făcând deplasări frecvente
la Cluj, Bucureşti, Satu Mare şi alte localităţi, ocazie cu care contactează
anumiţi reprezentanţi ai fostului cult cum sunt Ploscaru Ioan din Lugoj,
Prunduş Augustin din Cluj şi alţii, pe care îi îndeamnă şi îi încurajează în
desfăşurarea activităţii clandestine, lucru rezultat şi din corespondenţa pe
care o poartă cu aceste persoane.52 Se declară convins că fostul cult grecocatolic va fi reînfiinţat, iar pentru aceasta acţionează intens în direcţia de a
imprima această convingere cu orice prilej şi celorlalţi adepţi ai săi. (…)
După cum rezultă din exploatarea surselor speciale se dovedeşte a fi ostil
orânduirii noastre socialiste având manifestări duşmănoase grave la adresa
politicii partidului şi a comunismului în general. Astfel că nu se dovedesc
50 Ibidem, vol. 1, f. 265.
51 Ibidem, vol. 8, f. 140.
52 Într-un raport al Inspectoratului Judeţean de Securitate Maramureş din 1 martie 1977, adresat Direcţiei
I a Securităţii se menţiona rolul important jucat de episcopul Ioan Dragomir în coordonarea activităţii
clandestine greco-catolice din zonă: ,,Activitatea este coordonată pe plan local de episcopul clandestin
Dragomir Ioan, cunoscut cu poziţie duşmănoasă şi lucrat în dosar de urmărire informativă. Acesta, în
ciuda unor măsuri operative de temperare, caută prin toate mijloacele ce-i sunt la îndemână să întreţină
în rândul foştilor clerici catolici şi a celorlalţi credincioşi un spirit ostil faţă de actuala reglementare a
cultului şi speranţa în revenirea la situaţia de până la 1948” (Ibidem, f. 22).
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utile contactările periodice care i s-au făcut de către organele noastre în scopul
influenţării sale pozitive”.53 Într-o nouă încercare de temperare a activităţilor
sale clandestine, Ioan Dragomir a fost din nou avertizat la sediul Securităţii
din Baia Mare la 12 aprilie 1977.54
Publicarea, în toamna anului 1980, a unui memoriu redactat de
ierarhii uniţi din România în revista pariziană ,,Catacombes”, a cărui text a
ajuns şi la Papa Ioan Paul al II-lea a dus la atenţionarea ofiţerilor de securitate
responsabili cu ,,problema greco-catolică”. Printre cei vizaţi era şi şeful
Serviciului de informaţii interne din cadrul Securităţii Maramureş, precum şi
ofiţerul care îl avea ,,în lucru” pe episcopul Dragomir, deoarece nu au reuşit
să prevină trimiterea memoriului în Occident.55 Referitor la acest episod,
printr-un ordin din 6 martie 1981, generalul Aron Bordea, şeful Direcţiei
I a Securităţii solicita şefului Inspectoratului de Securitate Maramureş
contactarea episcopului Dragomir pentru a oferii explicaţii referitoare
la ,,întocmirea şi difuzarea acestui memoriu”, iar în funcţie de ,,poziţia şi
atitudinea pe care se va situa în cadrul discuţiilor”, urma să fie sancţionat
administrativ în baza Legii 23/197156, fiind totodată atenţionat că ,,în viitor
vor fi luate şi alte măsuri împotriva sa”. 57
La 24 martie 1982, Ioan Dragomir a fost chemat la sediul Securităţii
din Baia Mare şi avertizat de colonelul Anghel Toma din cadrul Direcţiei I a
Securităţii din Bucureşti pentru ,,activitatea clandestină şi ostilă statului”.58
Cu acest prilej, ierarhul unit a semnat o declaraţie prin care se angaja ,,să
se abţină a dezvolta acţiuni în cadrul rezistenţei greco-catolice, contrare
normelor şi legilor statului”.59
De teamă ca acţiunea desfăşurată în favoarea legalizării cultului
greco-catolic să nu fie asociată unor demersuri de natură politică îndreptate
împotriva regimului comunist din România, episcopul Ioan Dragomir a optat
pentru o atitudine extrem de precaută. Această opţiune a ierarhului unit rezultă
şi dintr-un raport al Securităţii din 17 noiembrie 1978, bazat pe relatarea
informatorului ,,Mihăilescu Călin”. Documentul se referă la vizita jurnalistului
Ibidem, ff. 20-20v.
Ibidem, f. 30.
Ibidem, ff. 140-140v.
Conform articolului 5 din Legea 23/1971 era interzis ,,scoaterea, difuzarea sau publicarea în străinătate
a lucrărilor sau scrierilor de orice fel, care ar putea prejudicia interesele statului român”(Cristian
Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist…, p. 44).
57 ACNSAS, fond I, dosar 3560, vol. 8, ff. 142-142v.
58 Ibidem, vol. 7, f. 502.
59 Ibidem.
53
54
55
56
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Etienne Durand în judeţul Maramureş pentru a se documenta în problema
Bisericii Greco-Catolice. Cu acest prilej, ziaristul francez a avut o discuţie cu
episcopul Dragomir, la finalul întrevederii solicitându-i documente pe care
ar putea să le folosească în Occident în cadrul unei campanii de sprijinire
a legalizării cultului greco-catolic în România. Potrivit notei informative,
Ioan Dragomir a refuzat să-i furnizeze documentele solicitate, invocând
faptul că ,,de mai mult timp şi episcopii catolici din Occident i-au reproşat
de ce nu internaţionalizează problema lor ca să-i poată ajuta mai mult cei din
străinătate, la care Dragomir a susţinut că ei, greco-catolicii nu dau problema
lor în străinătate ca să nu-i dea caracter politic, iar, pe de altă parte, ei nu luptă
împotriva guvernului şi a statului, ca alţii, ei cer numai legalizarea cultului
greco-catolic”.60 De altfel, aşa cum remarca istoricul Cristian Vasile, această
linie precaută, care evita contestarea regimului comunist era îmbrăţişată de
întreg episcopatul unit, ea menţinându-se constant până la evenimentele din
decembrie 1989.61
În anii `80, Securitatea a încurajat integrarea credincioşilor grecocatolici în cadrul unei aşa-numite Biserici Catolice româneşti, lucru confirmat
şi de generalul de securitate Nicolae Pleşiţă: ,,Am discutat cu Ştefan Andrei,
ministrul de Externe, să-l convingă pe Ceauşescu să le contrapunem
maghiarilor o Biserică Romano-Catolică românească. Cu ocazia asta,
rezolvăm şi problema greco-catolicilor. (…) Papa insistă pentru legalizarea
Bisericii Greco-Catolice. Tergiversăm mereu pentru a-i oferi o Biserică
catolică a românilor”.62 Autorităţile urmăreau să ,,rezolve” problema grecocatolică prin contopirea uniţilor în cadrul unei Biserici Catolice româneşti,
fapt care ar fi condus şi la limitarea folosirii limbii maghiare în lăcaşurile de
cult catolice, în conformitate cu politica promovată de autorităţi la sfârşitul
anilor `80.63
Episcopul Ioan Dragomir s-a opus vehement64 ideii de îmbrăţişare

60 Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist…, p. 118.
61 Ibidem.
62 Idem, Combaterea ,,iredentismului” maghiar pe tărâm confesional în România comunistă, 1968-1989
în ,,Arhivele Securităţii”, Editura Nemira, Bucureşti, 2004, p.158.
63 Ibidem, p. 159.
64 Referitor la acest aspect, părintele greco-catolic Simion Mesaroş din Baia Mare, apropiat al episcopului
Ioan Dragomir în anii `70-`80, susţine că acesta ,,după ce s-a sfătuit cu principalii săi consilieri locali,
a ajuns la o formulă foarte înţeleaptă: Eu nu vă trimit în Biserica romano-catolică, dar nici nu vă
opresc”, iar interdicţiile pronunţate ,,vizau exclusiv câţiva preoţi nominalizaţi, care începuseră să sară
calul” (Simion Mesaroş, Reflecţii şi dezvăluiri, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004, pp. 91; 111).
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vremelnică a ritului latin65, considerând că această măsură ar duce în final
la dispariţia Bisericii Greco-Catolice.66 Ilustrativă în acest sens este o notă
informativă din 12 februarie 1981, furnizată de agentul ,,Puiu Vasile” care
descrie opoziţia ierarhului unit faţă de frecventarea de către credincioşii
greco-catolici din Baia Mare a unei biserici romano-catolice din cartierul
Ferneziu, unde slujba se oficia în limba română: ,,Faptul că preoţii nereveniţi
şi călugăriţele frecventează acea biserică, îl nemulţumeşte pe episcopul
clandestin Dragomir Ioan, care la mai mulţi dintre ei le-a atras atenţia să
nu mai frecventeze biserica respectivă, argumentând prin aceea că Vaticanul
cunoaşte situaţia greco-catolicilor din România şi va interveni în direcţia
refacerii fostului cult, astfel să aştepte sau să frecventeze bisericile romanocatolice în care se face serviciul religios în limba maghiară”.67
Pe acest fundal, ofiţerii Inspectoratului de Securitate Maramureş
au încurajat crearea şi accentuarea unor tensiuni între foştii preoţi uniţi şi
episcopul Ioan Dragomir, fapt ce rezultă şi dintr-o notă a Securităţii Maramureş
din 3 decembrie 1982: ,,În urma măsurilor întreprinse de organele noastre,
s-a ajuns la crearea unor disensiuni între episcopul clandestin Dragomir
Ioan şi o parte a preoţilor nereveniţi, a foştilor călugări şi călugăriţe grecocatolice. Aceştia îl consideră pe episcop ca fiind depăşit de evenimente, că
nu apreciază just condiţiile social-politice existente în ţară, sperând fără
temei şi acţionând în consecinţă în direcţia reînfiinţării cultului greco-catolic,
acţiune care, după părerea multora din cei nereveniţi nu se poate realiza,
iar legalizarea lor o văd numai în cadrul cultului romano-catolic. La crearea
acestor disensiuni s-a acţionat prin sursele Puiu Vasile, Popescu Adrian,
Walter Otto şi Elisabeta, prin contactările periodice ale unor greco-catolici
cu influenţă efectuate de noi, iar ca bază de acţiune a constituit-o şi măsura
care s-a luat pe linia Departamentului Cultelor, care a aprobat efectuarea
65 O notă informativă furnizată de sursa ,,Ardeleanu Ileana” reproduce o relatare a preotului grecocatolic Vasile Hotico din Sighet privitoare la incertitudinea existentă în rândul credincioşilor uniţi
din Maramureş: ,,Circulă un zvon conform căruia greco-catolicii ar urma să se unească cu romanocatolicii, formând o biserică catolică românească unită, dar atitudinea faţă de această situaţie este
foarte diversă, mergându-se de la acceptare fără rezerve, în acest mod greco-catolicii legalizându-se,
având o biserică; moderaţii nu ştiu încotro să o ia, iar intransigenţii, cei ce resping această idee ca fiind
o trădare a cauzei pentru care s-au jertfit înaintaşii. Aceştia sunt o parte din foştii preoţi grupaţi în jurul
episcopului Dragomir Ioan din Baia Mare şi câţiva intelectuali greco-catolici.” (ACNSAS, fond I,
dosar 3560, vol. 8, f. 260).
66 Episcopul Ioan Dragomir l-a catalogat în repetate rânduri pe canonicul orădean Coriolan Tămâian,
unul din cei mai înfocaţi susţinători ai apropierii greco-catolicilor nereveniţi de Biserica romanocatolică, drept ,,groparul Bisericii Greco-Catolice” (Ibidem, vol. 7, f. 506).
67 Ibidem, vol. 6, f. 104.
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actelor de cult în limba română la o biserică romano-catolică din cartierul
Ferneziu din Baia Mare”.68 De altfel, la 6 aprilie 1983, colonelul Gheorghe
Goran, şeful Securităţii Maramureş şi-a luat angajamentul în faţa superiorilor
săi de la Bucureşti că va acţiona în mod sistematic în vederea ,,accentuării
disensiunilor, care să ducă în final la izolarea şi compromiterea episcopului
clandestin Dragomir Ioan”.69
Supravieţuirea clandestină a Bisericii Greco-Catolice a fost marcată
şi de existenţa unor tensiuni la nivelul ierarhiei cultului, amplificate de gestul
lui Ioan Dragomir de a numi trei episcopi pentru eparhiile de Cluj-Gherla
(Emil Riti), Maramureş (Octavian Cristian) şi Bucureşti (Justin Ştefan
Paven).70 Acţiunea lui Dragomir a stârnit nemulţumirea celorlalţi ierarhi
uniţi (Alexandru Todea, Ioan Cherteş şi Ioan Ploscaru), care au considerat că
numirile făcute de episcopul Dragomir s-au făcut fără respectarea canoanelor
Bisericii Catolice.71 Deşi, în literatura istorică postdecembristă s-a sugerat
că aceste consacrări clandestine de episcopi, realizate în mod unilateral de
Ioan Dragomir ,,ar fi fost o manevră abilă pusă la cale de către Securitate”72,
documentele de arhivă accesibile până în acest moment al cercetării nu
confirmă această variantă. Evident că Securitatea a profitat de tensiunile
existente la nivelul ierarhiei greco-catolice, la adâncirea cărora a contribuit
din plin73, fiind interesată de slăbirea coeziunii cultului.74
După o lungă şi grea suferinţă, episcopul Ioan Dragomir a decedat
la Bucureşti, la 25 aprilie 1985, exprimându-şi în prealabil dorinţa de a fi
îngropat în cimitirul din Ariniş alături de părinţii săi.75
68
69
70
71

72
73

74
75

Ibidem, vol. 7, f. 504.
Ibidem, f. 507.
Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin…, p. 305.
Pentru o informare corectă asupra acestui moment delicat din perioada ilegalităţii Bisericii GrecoCatolice, a se vedea şi versiunea lui Emil Riti în Mircea Remus Birtz, Episcopul Emil Riti (19262006). Tentativa unei recuperări istoriografice (cu documente inedite), Editura Napoca Star, ClujNapoca, 2006, pp. 22-26.
A se vedea, de exemplu, Episcopul, Hitler şi Securitatea. Procesul stalinist împotriva ,,spionilor
Vaticanului” din România, ediţie îngrijită de William Totok, Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 276.
Extrem de sugestivă în această privinţă este o notă de analiză din 25 august 1988, semnată de maiorul
Gheorghe Mărieş, şeful Securităţii Mureş, document ce se găseşte în dosarul de urmărire informativă
,,Tudor”, numele de cod al mitropolitului Alexandru Todea (ACNSAS, fond I, dosar 3470, vol. 5, ff.
20-21).
Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin…, pp. 305-308.
În numărul din 28 aprilie 1985 al ziarului ,,Pentru Socialism” a apărut un scurt necrolog: ,,Cu inimile
zdrobite de durere, anunţăm încetarea din viaţă a iubitului nostru unchi, episcop IOAN DRAGOMIR.
Funeraliile vor avea loc marţi, 30 aprilie 1985, orele 14, în localitatea Ariniş. Familia îndoliată”
(ACNSAS, fond I, dosar 3560, vol. 7, ff. 147-148).
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Imediat după aflarea veştii morţii episcopului Dragomir, în rândul
credincioşilor greco-catolici din Baia Mare exista teama că autorităţile nu
vor permite înhumarea ierarhului unit în satul natal, după cum rezultă dintr-o
notă informativă din 27 aprilie 1985, semnată de sursa ,,Kozma Gheorghe”:
,,Numai aşa în secret vorbesc preoţii şi credincioşii să nu se întâmple aşa ceva
ce s-a întâmplat la Bucureşti, când a murit episcopul Iuliu Hossu, iar rudenia
lui a înştiinţat autorităţile din Cluj că va fi înmormântat la Cluj. Autorităţile
au poruncit ca în ziua următoare să fie înmormântat la Bucureşti de preoţii
romano-catolici să nu fie dus la Cluj şi să ştie lumea”.76
La mijlocul anilor `80, în contextul unei anumite atitudini de
tolerare a clandestinităţii greco-catolice, autorităţile au permis organizarea
unei ceremonii funerare de mari dimensiuni la care au participat peste 300
de persoane din diverse părţi ale ţării, în frunte cu episcopii uniţi. Ofiţerii
Inspectoratului de Securitate Maramureş au supravegheat atent întreaga
ceremonie desfăşurată la Ariniş la 30 aprilie 198577 şi au trimis în aceeaşi
zi, prin telex, Direcţiei I a Securităţii un raport privind modul în care s-a
desfăşurat înhumarea episcopului Dragomir: ,,Ceremonia a început la ora
14 şi s-a terminat la ora 17, fiind efectuată de episcopul clandestin Todea
Alexandru din Reghin, asistat de episcopul Ploscaru Ioan din Lugoj şi
episcopul Cherteş Ioan din Năsăud. Au fost prezenţi aproximativ 350
persoane din localitate şi din alte localităţi. Dintre preoţii nereveniţi au fost
mai mulţi din Baia Mare, Tămâian Coriolan din Oradea, Prunduş Augustin
din Cluj şi alţii. Ceremonialul religios a fost destul de simplu, episcopul Todea
precizând faptul că defunctul a cerut ca prohodul să fie citit şi nu cântat, iar
predica ţinută de acest episcop s-a referit la viaţa şi activitatea lui Dragomir
76 Ibidem, f. 148.
77 O notă a Serviciului de Filaj din cadrul Securităţii Maramureş din 3 mai 1985, descrie modul în care
a decurs ceremonia funerară de la Ariniş: ,,La funeralii au participat cca. 250-300 de persoane din mai
multe judeţe ale ţării, printre care Satu-Mare, Timiş, Alba, Bihor, Maramureş, Prahova şi municipiul
Bucureşti. Ceremonia a fost oficiată de către episcopii de Blaj şi Lugoj, iar pe parcursul desfăşurării
ei, au mai luat cuvântul şi alţi preoţi prezenţi. Toată ceremonia s-a desfăşurat conform perceptelor
cultului catolic. Unul din preoţii care a cuvântat a dat citire unei scrisori lăsate de defunct pentru a fi
citită la înmormântarea sa, scrisoare în care se arăta despre suferinţele îndurate de defunct în timpul
cât biserica catolică a fost prigonită, iar el se afla în închisoare, precum şi cererea sa de a fi pomenit
în rugăciunile lor de către credincioşi, pe care, în final, îi îndeamnă la acţiune în scopul unificării
bisericii. Din discuţiile purtate de participanţi a mai rezultat că preotul din comuna Ariniş a refuzat
să-l înmormânteze pe Dogaru [numele de cod al episcopului Ion Dragomir], iar preotul din Cluj a fost
supărat pe autorităţile din localitate deoarece nu i-au admis să instaleze staţia de amplificare adusă la
locul ceremoniei pentru ca aceasta să fie auzită de toţi participanţii”. La finalul notei se preciza că pe
parcursul ceremoniei funerare au fost realizate 40 de fotografii şi o listă cu numerele autoturismelor
folosite de participanţi (Ibidem, f. 149).
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Ioan, greutăţile prin care a trecut, fără a face referiri la situaţia actuală a fostei
biserici greco-catolice şi nici nu a folosit cuvinte prin care să încurajeze pe
cei prezenţi a se menţine pe poziţie de clandestinitate. Episcopul Ploscaru
Ioan s-a limitat la faptul de a da citire iertăciunilor, după cum se obişnuieşte
la asemenea ceremonialuri, iar episcopul Cherteş Ioan nu şi-a făcut apariţia
în public în curte, rămânând în casă din cauza stării lui de sănătate. Nu şi-a
făcut prezenţa nicio persoană din străinătate, iar după înhumare toţi cei veniţi
din alte localităţi au plecat spre domiciliile lor”.78
După decesul lui Ioan Dragomir, conducerea Inspectoratului de
Securitate Maramureş a aprobat, la 20 iunie 1985, închiderea dosarului de
urmărire informativă ,,Dogaru”, deschis ierarhului unit la 23 decembrie
1965.79
Intrat în atenţia Securităţii imediat după eliberarea din detenţie,
episcopul Ioan Dragomir a fost atent supravegheat datorită atitudinii
sale active, dar şi a poziţiei ocupate în ierarhia greco-catolică aflată în
clandestinitate. În paralel cu supravegherea informativă, ofiţerii Securităţii
Maramureş au exercitat numeroase presiuni şi atenţionări, combinate cu
diverse măsuri de ,,influenţare pozitivă” menite a tempera acţiunile sale. Fiind
extrem de influent în rândul clandestinităţii greco-catolice din fosta eparhie
a Maramureşului, Securitatea a recurs la diverse mijloace de compromitere,
dar şi la crearea şi accentuarea unor disensiuni între Ioan Dragomir şi foştii
preoţi uniţi. Conştient de consecinţele nefaste cauzate cultului greco-catolic
de adoptarea vremelnică a ritului latin, episcopul Ioan Dragomir s-a opus
vehement, având speranţa că în urma presiunilor externe, Biserica GrecoCatolică va fi repusă în drepturi.

78 Ibidem, ff. 513-513v.
79 Ibidem, f. 161.
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Anexe

Episcopul Ioan Dragomir (1905-1985)
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Fotografii realizate de Securitatea din Baia Mare în timpul acţiunii de filaj
(martie 1966)
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Fotografii realizate de Securitate în timpul înmormântării
episcopului Ioan Dragomir
(Ariniş, 30 aprilie1985)
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(Sursa: Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
fond Informativ, dosar 3560)
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Bishop Ioan Dragomir
in the „Securitate” Files (1965-1985)
(Summary)

Key words: Greek-Catholic Bishop, penitentiary system, informative tracking
file, Securitate, Greek-catholic clandestine activity, Greek-Catholic Diocese of
Maramures.

The measures adopted by the communist government between 19451948 showed very clearly that the hierarchs of the Greek-Catholic Church in
Romania had to choose between the co-operation with the new regime and the
suppression. Facing this challenge, the hierarchs and the united priests proved
an extraordinary dignity, courage and loyalty for their beliefs.
Our research is trying to shed some light over a few aspects of the
informative pursuit proceeded by the `Securitate` regarding the Greek-catholic
bishop Ioan Dragomir, former archpriest of Satu Mare, secretly established as
auxiliary bishop of the Maramures diocese.
Brought to the `Securitate`s attention, immediately after his release
from detention, bishop Ioan Dragomir was strictly watched thanks to his active
attitude in the former cult, but also to his position in the clandestine Greekcatholic hierarchy. At the same time with the informative surveillance, the
`Securitate` exerted a lot of pressure and warnings combined with different
measures of `positive influence` due to moderate his actions. Being extremely
influential in the clandestine Greek-catholic hierarchy of the former diocese of
Maramures, the `Securitate` restored to different compromise methods, but also
to provoking and increasing certain misunderstandings between Ioan Dragomir
and the former united priests. Being aware of the ill-fated consequences for the
Greek-catholic cult, by temporary adopting the Latin rite, bishop Ioan Dragomir
opposed to it firmly, hoping that the Greek-Catholic Church will regain its rights
as a result of the external pressure.
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Camera de Comerţ şi Industrie Sighet
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Cuvinte cheie: fond arhivistic, Camera
de Comerţ şi Industrie, Oficiul Sighet,
firme, comercianţi, evrei

Începuturile activităţii Camerelor

de Comerţ şi Industrie în cadrul
Imperiului Habsburgic se conturează
încă de la mijlocul secolului al XIX-lea,
când prin Patenta imperială din 18 martie
1850 împăratul Franz Iozef a promulgat
Legea privind constituirea Camerelor
de Comerţ şi Industrie, cu scopul de a
reprezenta interesele oamenilor de afaceri
şi industriaşilor. Odată cu instaurarea
dualismului austro-ungar, autorităţile maghiare au elaborat Legea VI/04 mai
1868 ce prevedea înfiinţarea Camerelor de Comerţ şi Industrie (TörvényCzikk a kereskedelmi és iparkamarákról), conform căreia instituţiile amintite
erau subordonate direct Ministerului Agriculturii, Industriei şi Comerţului.
Potrivit legii menţionate, printre obiectivele Camerelor se numără:
promovarea dezvoltării comerţului şi industriei, urmărirea nevoilor firmelor,
deservirea municipalităţilor cu informaţii şi propuneri referitoare la comerţ
şi industrie, culegerea şi centralizarea datelor statistice privind activităţile
comerciale şi industriale şi înaintarea acestora către minister, precum şi
delegarea unor membri la adunările generale sau comisiile convocate.
Numărul Camerelor, sediile acestora şi teritoriile subordonate au fost
stabilite prin decretul 19223/28 mai 1868. Astfel, s-au constituit 8 Camere
printre care se număra şi cea de la Debrecen cu jurisdicţie asupra comitatelor
	

Magyar Törvénytár, 1836 – 1868, Törvényczikkek, Budapest, 1896, pp. 369-370.
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Beregh, Ugocsa, Maramureş, Békés, Bihor,
Szabolcs, Satu Mare, Crasna şi Solnocul de
Mijloc. Camera de Comerţ şi Industrie din
Debrecen avea 10 oficii din care unul era la
Sighet. Oficiul Camerei de Comerţ Sighet
delega periodic 3 reprezentanţi la adunările
Camerei de Comerţ de la Debrecen, unul
pentru industrie şi doi pentru comerţ. În
paralel, înmatriculările firmelor individuale
se făceau şi la Tribunalul Regal Sighetu
Marmaţiei, într-un registru care avea
caracter public. În anul 1896, pentru
Expoziţia internaţională de la Budapesta,
menită să evoce un mileniu de existenţă
a statului ungar, Camera de Comerţ
şi Industrie din Debrecen şi-a anunţat
Ceasornicăria lui Solomon
participarea cu 409 expozanţi, din care 38
Katz Sighetu Marmaţiei
erau din Sighetu Marmaţiei.
Pe fondul evenimentelor din anul
1918, odată cu destrămarea Imperiului Austro-Ungar şi în contextul Marii
Uniri, activitatea firmelor individuale de pe teritoriului Maramureşului a fost
coordonată de Camera de Comerţ şi Industrie din Oradea. În luna iulie 1920
s-a înfiinţat la Sighetu Marmaţiei o reprezentanţă a Camerei de Comerţ şi
Industrie Oradea, numită ,,Expozitură’’, menită să îi reprezinte în chestiunile
economice pe toţi cei interesaţi, să asigure eliberarea adeverinţelor,
certificatelor şi referinţelor solicitate, precum şi preluarea reclamaţiilor şi
cererilor, să le soluţioneze sau să le transmită nemijlocit şi operativ.
Anul 1925 a adus transformări majore în structura Camerelor
de Comerţ şi Industrie din Regatul României. Astfel, la 12 martie 1925
a intrat în vigoare Legea pentru Reorganizarea Camerelor de Comerţ
şi Industrie, promulgată cu Decretul No. 1450/1925 şi publicată în
Monitorul Oficial No. 102/12 mai 1925. Legea menţionată a fost votată
de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 1925 şi Senat în şedinţa

	
	
	

Magyarországi Rendeletek Tára Második Folyam 1868, Pest, 1871, pp. 552-557.
O. Mica, Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare. O istorie în acte şi fapte, Ed. Lamura, 1998, p. 37.
Ibidem, p. 7.
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din 28 martie 1925. Potrivit noii legi, Camerele de Comerţ şi de Industrie
sunt instituţii publice create în vederea apărării şi susţinerii intereselor
comerţului şi industriei, precum şi a reprezentării lor în stat. Ele aveau
rol de organe consultative şi administrative cu scopul de a contribui la
progresul economic, în armonie cu interesele generale ale ţării, având
personalitate juridică. Organele Camerelor de Comerţ şi Industrie erau
reprezentate de Adunarea generală, Adunările pe secţiuni, Consiliul
de administraţie, Comitetul de direcţie şi Cenzorii. În vederea punerii
în practică a dispoziţiilor actului normativ menţionat, a fost elaborat
Regulamentul de Aplicare a Legii Camerelor de Comerţ şi de Industrie,
sancţionat cu Decretul No. 1714/16 mai 1925 şi publicat în Monitorul
Oficial No. 118/2 iunie 1925, cu modificările din 10 iulie 1925 şi 8 august
1925. În conformitate cu prevederile ,,TABELEI A’’ a Regulamentului,
judeţul Maramureş aparţinea de Camera de Comerţ şi Industrie Oradea
Mare, alături de judeţele Bihor şi Satu Mare, numărul membrilor aleşi în
Consiliul Camerei ridicându-se la 40 de persoane.
Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 2473/1926 si Decretului
Regal nr. 3802, publicat în “Monitorul Oficial” din 26 noiembrie 1926 a luat
fiinţă Camera de Comerţ si Industrie Satu Mare, cu sediul în Satu Mare
având jurisdicţie şi asupra teritoriului Maramureşului.10 În acest context
a funcţionat Oficiul Camerei de Comerţ şi Industrie Sighet, instituţie
care reprezenta interesele comercianţilor şi industriaşilor maramureşeni.
Comisia interimară, însărcinată cu formalităţile de constituire a
Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare includea şi comercianţi şi
industriaşi din Maramureş: George Man, preşedintele organizaţiei
industriaşilor din Sighetu Marmaţiei, Stern Fischel, mare comerciant
din Sighet şi Emil Stoica, director de bancă la Maramureşeana SA din
Sighet.11 În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea Camerelor de
Comerţ şi Industrie, acestea erau grupate în două secţiuni: secţiunea
comercială şi secţiunea industrială. În anii ´30 Krantz Karol, farmacist
C. Hamangiu, Codul General al României. Legi Noui de Unificare, vol. XI-XII 1922 – 1926, Librăria
„Universala” Alcalay&Co, p. 755.
	 Ibidem, p. 755.
	 Ibidem, p. 758.
	 Ibidem, p. 770.
	 Ibidem, p. 794.
10 I. Corneanu, Lacrima-Camelia Teocan, Evreii sătmăreni. Istorie şi destin, „Vasile Goldiş” University
Press, Arad, 2010, p.102.
11 O. Mica, Op. Cit., pp. 32-33.
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din Dragomireşti şi Pop Simion, comerciant din Sighet se regăseau
printre membrii Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare cu drept de a
vota la Secţiunea Comercială, Categoria a II-a, posedând totodată şi cărţi de
membru.12
Pentru a sprijini activitatea Camerelor de Comerţ şi Industrie, în 1925
s-a constituit Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie cu sediul permanent
la Bucureşti, cu scopul de a exercita prin acţiunea colectivă a Camerelor „o
înrâurire legitimă asupra îndrumării politicii naţionale în materie de comerţ
şi de industrie, în conformitate cu interesele economice generale ale ţării”.
Atribuţiile acestei uniuni erau prevăzute în Statutul Uniunii Camerelor
de Comerţ şi Industrie din 9 februarie 1926, sancţionat prin Decretul
No.496/1926, publicat în Monitorul Oficial No. 32/9 februarie 1926. Statutul
prevedea că Uniunea avea rol de a îndruma şi coordona activitatea şi studiile
Camerelor, se pronunţa în probleme industriale şi comerciale de ordin
general şi urmărea atingerea rezultatelor pe care le-ar putea obţine acestea.13
Adunarea Generală a Uniunii includea delegaţii tuturor Camerelor de Comerţ
şi Industrie, desemnaţi de Consiliul de Administraţie al fiecărei Camere şi
din membrii de drept ai Comitetului de Direcţie.14
Prin Decretul Nr. 1162 din 19 mai 1936 publicat în Monitorul
Oficial nr. 115/20 mai 1936, Ministerul de Industrie şi Comerţ a stabilit
circumscripţiile Camerelor de Comerţ şi Industrie, astfel că pentru Oficiul
Sighet al Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare cadrul juridic din anul
1925 a rămas acelaşi.15
În perioada 1940–1944 activitatea Camerei a fost suspendată,
reluându-se la sfârşitul anului 1944, după eliberarea judeţului. După anul
1946 Camera de Comerţ si Industrie Satu Mare, Oficiul Sighetu Marmaţiei
avea sediul pe strada I. V. Lenin nr. 9, funcţia de şef oficiu fiind exercitată
de Eugen Dunca, iar cea de şef birou de Augustin Toma. Redactarea
documentelor create de instituţie era făcută de către dactilografa Maria Toma.
Oficiul Camerei de Comerţ şi Industrie Sighet a funcţionat pană la adoptarea
Decretului nr. 74, publicat in “Monitorul Oficial” nr. 47 din 25 februarie
1949, când atribuţiile acestuia au fost preluate de Direcţiile comerciale
judeţene nou înfiinţate.16
12 Arhivele Naţionale Maramureş (în continuare AN MM), Fond Camera de Comerţ şi Industrie Satu
Mare. Oficiul Sighetu Marmaţiei, dosare 123/1947-1948, 167/1946-148.
13 C. Hamangiu, Op. Cit. vol. XV-XVI, 1926 – 1929, p.35.
14 Ibidem, p. 36.
15 Monitorul Oficial al României Nr. 115/20 mai 1936, Partea I, p. 4328.
16 Ibidem Nr. 47/25 februarie 1949, Partea I, p. 1442.
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Fondul creat de Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, Oficiul
Sighetu Marmaţiei, aflat în păstrarea Arhivelor Naţionale Maramureş, cu
anii extremi 1944 – 1950, este mai puţin cunoscut, cercetat şi valorificat.
Documentele din acest fond au intrat în păstrarea Arhivelor maramureşene
în anul 1975, ca urmare a depunerii acestora de către Consiliul Popular al
Municipiului Sighetu Marmaţiei. Până în anul 2002, actele menţionate au
fost păstrate în depozitul de la Sighet, după care în urma desfiinţării acestuia
au fost transferate la Baia Mare, unde se regăsesc şi azi. La o primă vedere
aceste documente par mai mult de ordin administrativ şi tehnic, reprezentând
în marea lor majoritate dosare ce cuprind cereri de înmatriculare, de înscriere
modificatoare, procese verbale de constatare, certificate şi alte acte referitoare
la comercianţii din fostul judeţ Maramureş, precum şi acte privind veniturile
şi cheltuielile oficiului, copii ale ordinelor Ministerului şi corespondenţă.
Cu toate acestea, materialul documentar constituie un izvor important în
studierea evoluţiei industriei şi comerţului în perioada imediat următoare
celui de-al Doilea Război Mondial, oglindind pe larg activitatea economică
maramureşeană. Bineînţeles că studiul de faţă nu poate reda multitudinea de
probleme care pot fi surprinse în acest fond, de aceea ne-am îndreptat atenţia
doar înspre câteva.
Nu se cunoaşte cu exactitate numărul firmelor înregistrate, la
Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare, Oficiul Sighetu Marmaţiei după
anul 1944. Cert este faptul că s-au păstrat peste 270 de dosare ale firmelor
individuale ordonate alfabetic după numele proprietarului, care au funcţionat
în toate domeniile, fapt care dovedeşte eforturile depuse de maramureşeni
pentru revigorarea economică după marea conflagraţie mondială, care şi-a
pus amprenta asupra vieţii oamenilor şi a atras schimbări majore în toate
sferele de activitate. În perioada 1945 – 1948, dintre firmele care au solicitat
autorizaţia şi legitimaţia de funcţionare, se remarcă cele care aveau ca şi
obiect de activitate comerţul mixt cu amănuntul şi mărunţişuri în număr de
65, morăritul cu 54 de mori, cârciumăritul cu 35 de cârciumi, comerţul cu
coloniale cu 23 de magazine şi măcelăriile în număr de 13. La acestea se
adaugă comerţul cu produse alimentare, modă şi galanterie, textile şi confecţii,
brutăriile, comerţul cherestea, lemn de foc şi de construcţii, articole tehnice,
fierărie şi vopsele, fructe şi îngheţată, ceasornicăria, tăbăcăria şi comerţul
cu piei, precum şi tipografiile, farmaciile, comerţul cu cereale, încălţăminte,
produse chimice, flori, pălării, vechituri, precum şi activitatea bancară,
hotelieră, uzinele electrice, băile minerale, dar şi altele.
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Nr.
crt.

Obiectul de activitate

Nr.
firme

Nr.
crt.

Obiectul de activitate

Nr.
firme

1

Articole alimentare, mâncări reci
şi calde

8

19

Fructe, îngheţată, legume,
zarzavaturi

5

2

Articole de bazar

2

20

Hotelier

1

3

Articole de modă, galanterie, haine

7

21

Băi minerale

1

4

Articole tehnice, fierărie, vopsele

5

22

Încălţăminte

2

5

Băuturi nespirtoase

1

23

Librar

2

6

Brutari

6

24

Măcelari

13

7

Cârciumi

35

25

Morari

54

8

Ceasornicari

4

26

Parfumerie, sport,
produse chimice

2

9

Cereale

2

27

Pălării

1

10

Cherestea, lemn de foc şi
construcţii

6

28

Piatră de var, var ars,
cărbuni

3

11

Coloniale

23

29

Piei, tăbăcărie

4

12

Bancheri

1

30

Produse petroliere

1

13

Comerţ mixt cu amănuntul şi
mărunţişuri

65

31

Sifon

3

14

Comerciant cu perii

1

32

Textile, confecţii

7

15

Fabrică de oţet

1

33

Tipografi

3

16

Farmacie

2

34

Uzină electrică

1

17

Floricultor

1

35

Vechituri

1

18

Fotograf

1

36

Zaharicale

1

După cum se poate observa şi din lista firmelor redată mai sus,
activitatea comercială la nivelul judeţului Maramureş era una foarte variată
după Al Doilea Război Mondial. Cert este faptul că numărul firmelor care
funcţionau era mult mai mare. Multe din ele au fost înfiinţate încă în secolul
al XIX-lea, o bună parte din proprietarii acestora exercitându-şi activitatea şi
înainte de 1918. Spre exemplu, familia tipografului Kaufman Alexandru din
Sighet deţinea brevet de comerţ eliberat de Primărie în anul 1863.17
Prin studiul documentelor care se regăsesc în dosare cercetătorul
17 AN MM, Fond cit., dosar 106/1945-1947.
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interesat poate reconstitui demersul făcut
de patroni în complexul proces al autorizării
societăţilor pe care le conduceau. Astfel, se
poate trage concluzia că, pe lângă Camera
de Comerţ şi Industrie erau implicate mai
multe instituţii, de la Primării care eliberau
certificatele ce dovedeau proprietatea
şi cetăţenia, extrasele din registrele
de stare civilă, acordau autorizaţii de
funcţionare pentru anumite spaţii din
oraş, mai ales pentru gherete, la şcoli
care acordau certificatele de şcolaritate şi
până la instituţiile juridice care probau cu
documente existenţa cazierului judiciar,
numirea curatorilor în lipsa proprietarului
în fapt sau alte situaţii mai rar întâlnite. Prăvălia lui Moise Spitzer din
Autorizaţiile de funcţionare se solicitau la Sighet - Articole de modă şi
galanterie
orice modificare survenită în cadrul firmei,
adăugare sau restrângere de activitate,
asociere sau ieşire din asociere, schimbare de emblemă etc. Pentru a obţine
autorizarea, fiecare solicitant trebuia să-şi dovedească experienţa de cel puţin
trei ani, fie printr-o adeverinţă eliberată de către un alt patron la care a făcut
practică comercială, fie prin declaraţia pe propria răspundere a doi martori în
lipsa „meşterului coordonator”. În acest context merită amintiţi Ieger Mihai
– Henrik, comerciant cu băuturi nespirtoase din Sighet, care „a făcut practică
în branşa comercială în branşa textile la firma «Rosenberg şi Markovits» din
Sighet din 1933 până la deportarea sa în 1944”18 sau Iosif Kahan, comerciant
cu galanterie, care a făcut practică la patronul Stauber Herman din Sighet în
perioada 1934-1940.19 Majoritatea comercianţilor erau calificaţi în domeniul
de activitate pe care îl exercitau. Spre exemplu, farmacistul Krantz Augustin
din Dragomireşti avea diplomă obţinută la Cluj, Katz Solomon din Sighet
deţinea carte de meşter ca şi ceasornicar, giuvaeriu, optician de la Camera de
Muncă Oradea Oficiul Sighet, Löbl Adalbert poseda carte de meşter pentru
meseria de fotograf, eliberată de Ministerul Muncii Sănătăţii şi Ocrotirilor
Sociale, Direcţia Generală a Muncii, iar Ţiplea Gheorghe şi-a obţinut cartea
18 Ibidem., dosar 94/1945-1948.
19 Ibidem., dosar 111/1945-1948.
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de meşter pentru meseria de tipograf20, şi
lista poate continua.
Pentru unele domenii de activitate
se cereau autorizaţii suplimentare.
Cârciumarii trebuiau să obţină autorizare
de vânzare a băuturilor alcoolice de la
Ministerul Finanţelor şi Administraţiei
Comerciale a Monopolului Alcoolului
şi a Taxelor de Consumaţie, iar pentru
comerţul cu piatră de var, cărbuni şi alte
resurse instituţia care acorda avizul era
Ministerul Minelor şi Petrolului. De
asemenea, pentru obţinerea autorizării
era importantă şi activitatea şi orientarea
politică, deoarece începând cu anul 1946
neguţătorii aveau nevoie şi de dovada din
Tipografia Ţiplea Gheorghe partea Blocului Partidelor Democrate că nu
au făcut parte din vreo organizaţie politică
antidemocratică sau confirmarea apartenenţei la vreun partid care activa pe
scena politică a vremii.21
Datorită lipsei spaţiului, unii patroni erau nevoiţi să îşi închirieze
localul în care funcţiona firma şi prin contract se obligau să plătească taxele,
impozitele şi sporurile impuse de lege plus dările cuvenite comunei după
imobilul pe care îl ocupau, precum şi efectuarea unor reparaţii sau întreţinerea
curăţeniei.22
Din conţinutul documentelor păstrate în fondul Camerei de
Comerţ şi Industrie, Oficiul Sighet se poate desprinde cu uşurinţă faptul
că nu toţi comercianţii erau fideli legii. Tablourile referitoare la activitatea
magistraţilor oferă detalii legate de neregulile constatate şi amenzile aplicate,
motivele principale fiind lipsa unor autorizaţii, a etichetelor de preţuri sau
comerţul clandestin.23 Cazierele judiciare sunt edificatoare în acest sens,
unii comercianţi au fost sancţionaţi cu 50000 lei amendă pentru speculă
ilicită, prevăzută şi pedepsită de art. 17, 22 şi 32 din legea nr. 351/1945,
alţii mergând şi mai departe fiind condamnaţi la închisoare corecţională şi la
20
21
22
23

Ibidem, dosare 109/1945-1948, 123/1947-1948, 133/1947-1948, 250/1946-1948.
Ibidem, dosar 254/1946-1949, f.24.
Ibidem, dosar 186/1946-1948, f. 2.
Ibidem, dosar 284/1947.
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50000 lei amendă pentru faptul de sabotaj
prevăzut la art. 23 punctul 1 şi art. 25 din
legea speculei.24
Foarte interesante sunt denumirile
date firmelor de către proprietarii lor, în
actele oficiale fiind întâlnite „embleme”
din cele mai diverse şi mai sugestive, unele
inspirate din simbolistica locală şi naţională
„La Tricolor”, „Iza”, „Ţărăncuţa”, „La
Maramureşanu”, „La Rege”, „Vânătorul
vesel”, „Magazinul popular”, „La Dragoş
Vodă”, „La Slatianu”, „Rodica”, altele
din cea internaţională „Volga”, „India”,
Parfumeria Volga Sighet
„Oriental”, „Magazin Parisien”, „Corvin
– Kraus”, „Colombo”, „Elisé”, „Rico”,
„Moda Parisiană”, „Marquo”, o bună parte reflectând tipul comerţului
practicat „Elastic”, „Cooperativa de perii”, „Petrolina”, „Cartea de aur”,
„La Ardeiul Roşu”, „Oţel-Comerţ”, „Cartea”, iar o altă categorie încercând
să atragă clienţii prin adoptarea unor superlative de genul „Record” sau
„Splendid”. Cercetătorul interesat de imaginea patronilor sau a firmelor în
epocă, stilul şi prezentarea acestora le poate descoperi în fotografiile care
s-au păstrat în dosare. Fotografiile proprietarilor, mai ales în cazul românilor
maramureşeni, scot foarte bine în evidenţă caracteristicile portului popular
din vremea respectivă. Listele de preţuri permit elucidarea unor aspecte
legate de diversitatea produselor comercializate, dar şi efectuarea unei
analize comparative a costurilor şi tipului de mărfuri vândute.
Încă din prima fază de analiză a documentelor din fondul Camerei de
Comerţ şi Industrie Satu Mare, Oficiul Sighet se poate observa cu uşurinţă
faptul că majoritatea comercianţilor erau evrei, lucru dovedit şi de extrasele
din registrele de stare civilă eliberate pentru completarea dosarelor, în care
este menţionată atât originea cât şi religia mozaică a acestora. Dacă în cazul
românilor activitatea predominantă este morăritul şi cârciumăritul, evreii
desfăşurau un comerţ mult mai variat, fiind prezenţi în toate segmentele. Pe
lângă ocupaţiile acestora, cei interesaţi pot desprinde informaţii preţioase
referitoare la marile orori ale războiului, în primul rând la deportare. În
documente se regăsesc numeroase menţiuni privitoare la acest fenomen, fie
24 Ibidem, dosare 108/1945-1948, 208/1945-1950.
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pentru unii dintre proprietari, fie pentru persoane apropiate lor, familie sau
cunoscuţi, care din păcate au pierit în lagărele de concentrare. Grăitoare sunt
mărturiile păstrate, majoritatea fiind doar simple consemnări în contextul
lipsei patronilor pentru a elibera certificatele de practică comercială sau a
numirii curatorilor pentru averile celor care nu s-au mai întors.25 Există cazuri
în care o parte din cei deportaţi s-au reîntors, însă pierderea familiilor şi
greutăţile de care s-au lovit în timpul războiului şi-au pus amprenta asupra
lor. Este interesantă depoziţia lui Maleck Mailach, comerciant cu amănuntul
din Bârsana, care spre deosebire de alţii, oferă câteva amănunte în plus, cu o
deosebită încărcătură emoţională: „subsemnatul încă din anul 1944 am fost
deportat şi dus în ţări îndepărtate şi numai după chinuri grele am putut să mă
reîntorc la vechiul domiciliu unde nu mi-am găsit nici un membru al familiei,
şi nici din cele rămase şi având în vedere că după atâtea chinuri nu mai
sunt în stare să muncesc m-am decis să deschid o mică prăvălie mixtă”.26 De
asemenea, Friedmann Solomon, comerciant din Sighet, în cererea de radiere
a firmei sale, subliniază pierderile suferite în timpul războiului: „ Fiind om
bătrân şi bolnav, de pe urma grelelor încercări şi suferinţe, îndurate cu ocazia
deportării, unde din familia mea de 5 copii mi-au pierit 3 astfel că în prezent
nu mi-a rămas decât doi copii, care locuiesc la Oradea”.27 Mari întreprinzători
prin natura originii lor, majoritatea evreilor au lăsat la deportarea lor averi,
unele chiar impresionante, iar după anul 1945, pentru proprietăţile deţinute
de cei care nu s-au mai întors, Tribunalul Maramureş, Secţia Tutelară a
numit curatori care aveau obligaţia de „a administra şi manipula cuviincios
această avere, de a da socoteală anuală, de a asigura edificiile contra daunelor
produse de incendii, sub responsabilitate materială, de a-l reprezenta pe cel
pus sub curatelă în chestiunile lui procesuale sau neprocesuale, iar în cazul
în care cel reprezentat se reîntoarce sau devine cunoscut locul de întreţinere
al celui pus sub curatelă şi va însărcina pe altcineva cu administrarea averii
lui va raporta tribunalului”.28
Referitor la distrugerile provocate de război sunt importante şi
certificatele medicale eliberate de Comisiunea Medicală Mixtă care atestă
infirmitatea unor soldaţi survenită pe front în timpul Primului sau a celui de
25 Ibidem, dosare 1/1945-1948, 32/1945-1948, 33/1945-1948, 46/1946-1949, 47/1946-1949, 49/19461950, 58/1945-1949, 60/1945-1950, 62/1946-1947, 68/1946-1949, 82/1946-1947, 94/1945-1948,
100/1945-1949, 107/1945-1948, 118/1946-1948, 126/1945-1948, 146/1945-1950, 157/1945-1946,
194/1945-1947, 197/1945-1948, 198/1945-1948, 208/1945-1950.
26 Ibidem, dosar 146/1945-1950, f. 3.
27 Ibidem, dosar 29/1934 – 1948, f. 36.
28 Ibidem, dosar 62/1946-1947, f. 8.
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- Al Doilea Război Mondial sau actele care atestă decesul pe front al soţilor
văduvelor de război şi pe baza cărora se stabileau pensiile de invaliditate,
respectiv cele de urmaş.29 Pierderile materiale provocate de evenimentele din
perioada anilor 1940-1944 sunt surprinse în declaraţiile unor maramureşeni
dornici să înceapă o nouă afacere. Astfel, ca urmare a retragerii trupelor
maghiare, în anul 1944 au fost distruse mori30, au fost ruinate case31, un
cetăţean din comuna Moisei precizează în cererea de eliberare a livretului
de liceu că „odată cu retragerea armatelor germano-maghiare mi-au dus una
jurincă, mai multe măji de cereale şi toate hainele groase”.32
Merită să ne îndreptăm atenţia şi asupra unui document inedit, o
declaraţie a unui măcelar din Bârsana care mărturiseşte un episod important
din viaţa sa. În actul cu care îşi dovedeşte experienţa în domeniu face referire
la munca prestată pe moşia familiei Horthy, fapt care scoate în evidenţă
pregătirea şi priceperea acestuia, dar şi dimensiunea şi valoarea moşiei
guvernatorului maghiar în vremuri tulburi: „din toamna anului 1940 până la
retragerea trupelor maghiare în toamna anului 1944 am fost angajat ca lăptar
şi măcelar pe moşia familiei Horthy din Hortobagy/ Ungaria. În acest timp
am condus lăptăria moşiei, însuşind toate cunoştinţele în branşa lăptăriei
adică a facerei untului, brânzei şi a altor produse din lapte”, „iar după aceia
retrăgându-se vitele şi angajaţii moşiei de mai sus am continuat şi mai departe
tăind vitele pe seama angajaţilor, care au fost în număr de cca. 5000. Am tăiat
zilnic câte 10-12 oi şi 2-3 viţei şi câte o vită cornută, iar săptămânal câte
3-4 porci. Am continuat până la primăvara 1945 când am căzut prizonier la
armata rusă.”33
Studiul documentelor ce fac parte din Fondul Camerei de Comerţ
şi Industrie Sighet scoate la lumină fenomenul marii naţionalizări din anul
1948. Este curios faptul că în acest an majoritatea proprietarilor au solicitat
închiderea şi radierea firmelor motivând aspecte din cele mai diverse (lipsa
de capital pentru aprovizionare, starea precară de sănătate şi vârsta, dorinţa de
a intra în serviciul statului etc.). Luând în considerare această radiere în masă
a firmelor, se poate conchide că aproape toate au intrat în posesia statului ca
urmare a aplicării prevederilor Legii 119/11 iunie 1948 pentru naţionalizarea
întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi.
29
30
31
32
33

Ibidem, dosare 63/1946-1948, 65/1946-1948, 76/1945-1948
Ibidem, dosar 66/1946-1948, f. 13.
Ibidem, dosar 79/1945-1949, f. 7.
Ibidem, dosar 239/1945-1949, f. 1.
Ibidem, dosar 225/1946-1950, f. 5-6.
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Alături de marile orori ale războiului sau
declararea independenţei statului Israel,
marea naţionalizare din 1948 reprezintă
unul din multitudinea de factori care au
influenţat plecarea a numeroşi evrei din
România în Palestina, America sau alte
ţări.34
Temele ce pot fi surprinse prin
cercetarea documentelor din fondul
Camera de Comerţ şi Industrie Satu Mare,
Oficiul Sighet reflectă aspecte multiple
ce permit elucidarea unor probleme de
politică economică locală în anii postbelici,
Bodegă - delicatese Iacob
impactul unor fenomene sociale sau politice
Pollac din Sighet
asupra cetăţenilor, care au modificat mersul
societăţii şi chiar cursul istoriei şi prin completarea cu date din alte fonduri
şi colecţii scot la lumină, pe larg, evoluţia economiei maramureşene după
marea conflagraţie mondială.

34 Ibidem, dosare 8/1946-1949, 11/1945-1948, 29/1934-1948, 30/1945 – 1947, 40/1946-1948, 58/19451949, 68/1946-1949, 96/1945-1948, 107/1945-1948, 118/1946-1948, 120/1946-1948, 125/19451948, 126/1945-1948, 135/1946-1948, 140/1945-1949, 199/1945-1948, 201/1945-1948, 205/19451949, 260/1945-1948, 271/1946-1947
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Chambre de Commerce et d’Industrie
de Satu Mare, l’Office de Sighet
(Résumé)

Mots-clés: fond d’archive, Chambre de
Commerce et d’Industrie, l’Office de
Sighet, des entreprises individuelles,
Juifs, les commerçants

Cette étude est destinée à signaler l’existence d’une archive qui n’a
pas été recherché et exploitée à sa juste valeur.
Les documents de fond Chambre de Commerce et d’Industrie de Satu
Mare, l’Office de Sighet ont été créés au cours de 1944-1950. Ils sont une
source importante pour l’étude de l’industrie et le commerce après le Seconde
Guerre Mondiale. Les documents comprennent une série d’informations sur
les occupations des entreprises individuelles dans le Maramures (l’objet
de l’activité, marchandises vendues et leur prix, les infractions commises
par certains employeurs). Cette image est complétée par de nombreuses
photographies des entreprises et des leurs propriétaires. Les documents
contenant des informations sur la déportation de Juifs. Un document inédit
est la déclaration d’un boucher de Bârsana, qui raconte qu’il a travaillé sur le
domaine familial Horthy.
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Volker Wollman,
Patrimoniu preindustrial şi industrial în România,
vol.I, Sibiu, Editura Honterus Sibiu, 2010, 356 p.

I

storiografia românească se
îmbogăţeşte cu o nouă lucrare importantă şi utilă dedicată patrimoniului
industrial de pe teritoriul României,
până în prezent prea puţin evidenţiat în
literatura de specialitate. Prin această
lucrare, concepută în două volume, autorul şi-a propus să realizeze o minimă
catalogare a patrimoniului industrial
mobil şi imobil, datorită situaţiei de risc
în care se găseşte la ora actuală, expus
dispariţiei mai mult ca oricând, din cauza unor decizii de demolare/casare a
unui şir infinit de obiective industriale.
Prin acest unghi de abordare, lucrarea se
plasează în actualitate, în prezent existând câteva iniţiative şi proiecte pentru
prezervarea unor valori ale patrimoniului industrial din România. Printre proiectele prezentate, autorul exemplifică
două programe iniţiate de o societate privată din Vişeu de Sus, în colaborare
cu asociaţia elveţiană „Să salvăm ultimul tren forestier al Europei”, şi de mai
multe instituţii din Baia Mare în vederea valorificării patrimoniului industrial
în scopuri turistice.
Realizată de unul dintre cei mai serioşi cercetători cu preocupări în
zona istoriei mineritului şi tratând o temă interesantă, lucrarea de faţă se
prezintă ca o contribuţie reprezentativă pentru cei interesaţi de patrimoniul
tehnic românesc.
În primul volum al lucrării, autorul a tratat realizările tehnice din
domeniul industriei extractive, a aprovizionării cu apă industrială, potabilă
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şi cu gaz metan, urmând ca cel de-al doilea volum, care se află în lucru, să
se axeze pe prezentarea monumentelor tehnice din industria materialelor de
construcţie, industria ceramică, industria textilă, industria agro-alimentară
etc.
Prima impresie la parcurgerea acestei lucrări este de consistenţă,
impresie care este pe deplin confirmată de rigoarea informaţiei, de structurarea
sa, de materialul ilustrativ, planuri de arhivă, fotografii de epocă, dar şi
fotografii contemporane.
Introducerea, lista bibliografică generală, bibliografia structurată pe
capitole şi indicele de localităţi întregesc în chip fericit această lucrare.
În introducere, autorul defineşte patrimoniul industrial ca fiind
mărturie a culturii industriale, de la primele manifestări preindustriale până
în prezent, având semnificaţie istorică, tehnologică, socială, arhitecturală sau
ştiinţifică. Aceste mărturii, mobile sau imobile, pot fi construcţii industriale
– ateliere, hale, depozite, turnuri de apă, centrale electrice, maşini, instalaţii,
linii tehnologice, precum şi proiecte, documentaţii tehnice, fotografii,
înregistrări video şi audio, documente juridice sau alte documente constituite
în arhive de întreprindere sau fonduri
documentare de stat ori private.
Fără
îndoială,
la
baza
întocmirii lucrării de faţă a stat o
vastă documentare, autorul reuşind să
valorifice în cel mai fericit mod, sursele
documentare.
Patrimoniul tehnic al judeţului
Maramureş este reprezentat în mai
multe capitole din lucrare, acesta
făcând parte din sectorul patrimoniului
preindustrial şi fiind legat în principal
de minerit, de transportul, extracţia şi
prelucrarea resurselor naturale.
În primul capitol Realizări
tehnice legate de aprovizionarea cu apă
industrială şi potabilă este prezentat şi
Barajul lacului de acumulare Ferneziu,
cu sistemul de aducţiune a apei din
Vechea Uzină de Apă
lacul Ferneziu la Uzina de apă. Barajul
din Baia Mare
a fost construit cu scopul de a pune în
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funcţiune şteampurile pentru zdrobit minereul auro-argentifer. Tot în acest
capitol, regăsim o prezentare foarte detaliată a Uzinei de apă din Baia Mare,
pe care autorul o consideră printre cele mai reprezentative monumente
tehnice în acest domeniu din România.
Nu întâmplător, un subcapitol din cel de-al treilea capitol al lucrării,
intitulat Monumente tehnice provenind din mineritul metalelor neferoase
este dedicat zonei miniere Baia Mare – Baia Sprie – Cavnic, unde mineritul a
cunoscut o dezvoltare deosebită, zăcămintele fiind valorificate încă din cele mai
vechi timpuri. În secolul al XIX-lea tehnica de extragere a aurului, argintului,
a plumbului şi a cuprului s-a modernizat, fiind perfecţionate atât şteampurile
tradiţionale, cât şi vetrele de spălat minereu. Acestea sunt frumos ilustrate
prin planuri şi fotografii. Una dintre fotografii datează din preajma Primului
Război Mondial şi reprezintă şteampurile de tip californian modernizate,
puse în mişcare la minele din „Valea Roşie”, cu motoare acţionate cu energie
electrică. Sunt descrise în continuare obiectivele de patrimoniu industrial din
această zonă, dar şi utilajele de extracţie a minereului care s-au perfecţionat
continuu. Autorul remarcă că unul dintre cele mai reprezentative obiective
din Maramureş ca vechime, dar şi ca relevanţă, sub aspectul arhitecturii prin
care se caracterizează, este construcţia Monetăriei din Baia Mare, care de-a
lungul timpului a avut mai multe destinaţii. Din prezentarea monumentelor
tehnice, nu s-a omis „Turnul măcelarilor” din Baia Mare care, iniţial a servit
la depozitarea pulberii (a explozivului) necesar în minerit.
În continuare, sunt descrise bunurile de patrimoniu şi echipamentele
tehnice legate de exploatarea minereurilor neferoase din Baia Sprie, Cavnic,
Ilba, Herja şi evoluţia lor în timp. Din fericire, unele dintre acestea se
păstrează şi în prezent fiind evidenţiate prin fotografii sugestive.
În categoria monumentelor tehnice legate de industria chimică
regăsim Fabrica „Phonix” din Baia Mare înfiinţată de familia de industriaşi
Weiszer în anul 1907, una dintre cele mai importante unităţi industriale din
acest sector.
Prin lucrarea de faţă, autorul trage un semnal de alarmă asupra
faptului că patrimoniul tehnic industrial, componentă valoroasă a tezaurului
cultural, nu se bucură de o recunoaştere pe măsură, iar din lipsa unei protecţii
legale sau din ignoranţă este abandonat, vândut sau chiar mai rău, distrus.
Apreciem lucrarea semnată de Volker Wollman drept una meritorie,
o prezenţă necesară pe masa oricărui pasionat de istoria ştiinţei.
Diana Mureşan
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Mihai Burcea, Marius Stan, Mihail Bumbeş,
Dicţionarul ofiţerilor şi angajaţilor civili ai Direcţiei
Generale a Penitenciarelor. Aparatul central (1948-1989),
Iaşi, Polirom, 2009, 525 p.

R

egimul detenţiei politice din România comunistă a fost una din
temele care au atras atenţia cercetătorilor români, istoricilor care, după
decembrie 1989, au încercat să scrie o istorie cât mai credibilă, cât mai
obiectivă.
Primele contacte scrise cu istoria penitenciarelor comuniste din
România s-au datorat unei bogate memorialistici apărute după 1989, în care,
doar evaziv au fost amintiţi unii conducători ai administraţiei penitenciarelor,
de cele mai multe ori, fără a fi cunoscuţi direct de către foştii deţinuţi politici.
Alături de literatura memorialistică, un rol important în demitizarea istoriei
sistemului concentraţionar l-a avut şi publicarea ,,Analelor Sighet’’ de către
Fundaţia Academia Civică. În plus, în cadrul Academiei Române a apărut
la începutul anilor ’90 Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, în
cadrul căruia cercetătorii s-au ocupat şi de studiul sistemului concentraţionar,
al regulamentelor de funcţionare şi al conducerii diverselor penitenciare,
lagăre şi colonii de muncă din România comunistă. Multe aspecte au
fost dezvăluite celor interesaţi de închisorile comuniste şi de anchetele
Securităţii prin editarea unui număr important de volume de către Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, dar şi prin accesul direct al
cercetătorilor la documentele deţinute şi gestionate de această instituţie.
În 2008, în urma unui demers început încă din 2006, experţii
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR) au
publicat Dicţionarul penitenciarelor din România Comunistă (1945-1967),
în care au fost valorificate documente păstrate la Arhiva Administraţiei
	
	

Amintim faptul că din 1991 viaţa detenţiei politice româneşti a fost abordată de către realizatoarea de
televiziune Lucia Hossu Longin, care a pus bazele serialului ,,Memorialul Durerii’’, transpus şi în scris
în volumul Memorialul Durerii: o istorie care nu se învaţă la şcoală, Bucureşti, Humanitas, 2007.
Evidenţiem în acest sens volumul coordonat de Radu Ciuceanu, Regimul penitenciar din România
1940 – 1962, Bucureşti, INST, Colecţia Documente, 2001.
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Naţionale a Penitenciarelor din Jilava, fiind prezentate în ordine alfabetică
penitenciarele şi coloniile de muncă ce au funcţionat în România în perioada
1945-1967.
Dicţionarul ofiţerilor şi angajaţilor civili ai Direcţiei. Aparatul central
(1948-1989), pe care dorim să-l semnalăm în această notă bibliografică,
a fost realizat de experţii IICCR, Mihai Burcea, Marius Stan şi Mihail
Bumbeş şi publicat în 2009 la Editura Polirom din Iaşi. Volumul prezintă
în ordine alfabetică portrete de ofiţeri şi angajaţi civili ai Direcţiei Generale
a Penitenciarelor (DGP), aşa cum apar ei în dosarele cadrelor păstrate la
Arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în fondul Serviciul Cadre
şi Învăţământ. De asemenea, în argumentul realizării acestui dicţionar, autorii
menţionează că au păstrat greşelile ortografice din surse pentru a reproduce
în original documentele consultate, dar şi pentru a reda limbajul specific
acelei perioade.
Din punct de vedere al structurii volumului, am remarcat trei părţi
importante şi anume: Introducere, în care ne sunt prezentate unele aspecte
referitoare la funcţionarea DGP, la formarea militară a cadrelor, la cursurile
de perfecţionare a ofiţerilor dar şi la rapoartele şi munca informativă pe
care aceştia trebuiau să o depună în cadrul DGP; Dicţionarul ofiţerilor şi
angajaţilor civili ai DGP, care cuprinde cele 381 de nume introduse în
ordine alfabetică ale cadrelor care şi-au desfăşurat activitatea în perioada
1948-1989, existând şi fotografii ale unora dintre aceştia; Documente din
dosarele profesionale de cadre, care cuprind anexele cu documentele cele
mai sugestive ale cadrelor, atestate de absolvire a şcolilor, articole din ziare
referitoare la ridicarea în grad a absolvenţilor şcolilor militare, certificate de
moralitate (caziere) care serveau la angajarea în M.A.I., diverse referate ale
serviciilor de cadre, declaraţii de avere ale ofiţerilor etc.
Din lectura succintă a acestui dicţionar, se poate remarca faptul că
acesta se adresează în primul rând cercetătorilor şi istoricilor interesaţi de
	
	

	
	

Fosta Direcţie Generală a Penitenciarelor.
Acest dicţionar oferă şi numeroase detalii inedite despre temniţele comuniste, având un studiu
introductiv realizat de Cristina Roman, Represiune şi regim concentraţionar în România comunistă
(1945-1967). Nu lipsesc informaţiile referitoare la sistemul concentraţionar din Maramureş, respectiv
Regiunea Baia Mare, este vorba de Penitenciarul Sighet şi coloniile de muncă de la exploatările
miniere Baia Sprie, Cavnic şi Nistru.
Proiectul a fost iniţiat de istoricii Marius Oprea şi Stejărel Olaru, care au făcut demersurile necesare
din partea IICCR pentru a obţine accesul cercetătorilor în Arhiva Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.
Autorii menţionează că în unele dosare au găsit informaţii despre titulari care şi-au desfăşurat
activitatea şi după 1989, introducând în dicţionar şi datele respective.
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istoria represiunii comuniste din penitenciarele şi lagărele de pe teritoriul
României, dar şi celor care au suferit direct de pe urma acestei represiuni.
Valoarea lucrării constă înainte de toate în obiectivitatea informaţiilor
prezentate, acestea regăsindu-se în documente cu caracter inedit.
De asemenea, în acest dicţionar sunt prezentate şi cadre care au
activat la centrele de detenţie politică din Maramureş şi Regiunea Baia Mare,
fiind o sursă importantă şi pentru pasionaţii de istorie locală, regională (vezi
de ex. Szabo S. Zoltan, comandant la colonia de muncă din Baia Sprie, Scripa
Dumitru, comandant la colonia de muncă din Cavnic).
Drd. Marius Uglea
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Papp Simon,
Életem (Viaţa Mea),
Editura OM, Zalaegerszeg, 2000, 401 p.

Î

n istoriografia maghiară a fost valorificat,
pentru a doua oară, un izvor istoric însemnat, ce
prezintă viaţa şi activitatea „geniului industriei
petrolului şi gazelor”, căvnicarul Papp Simion
La iniţiativa şi sub egida Muzeului
Petrolului din Ungaria, la Zalaegerszeg, în anul
2000, a fost publicată a doua ediţie a autobiografiei
marelui geolog, intitulată “Életem” (Viaţa Mea).
Paginile acestei lucrări cuprind detalii
semnificative cu privire la anii de şcoală, studiile
universitare de la Cluj, activitatea pe care a
desfăşurat-o ca şi asistent universitar la Şcoala
Superioară Minieră şi Silvică din Banska Stiavnica
(Selmeczbánya), în cadrul Ministerului Finanţelor, sau la Facultatea de
Inginerie Minieră din cadrul Şcolii Superioare de la Sopron. De asemenea,
nu puteau lipsi, fireşte, cercetările lui Papp Simion întreprinse în România,
Iugoslavia, Albania, Australia, Noua Guinee, Canada, Germania, America,
Turcia, India,, Venezuela şi pe continentul african şi nici anii căderii sale în
dizgraţie, respectiv arestarea sa, la 13 august 1948, sub învinuirea de sabotaj şi
subminare a economiei naţionale.
Reeditarea autobiografiei lui Papp Simion se înscrie în procesul reabilitării
şi a recunoaşterii activităţii puse în slujba cercetării şi extinderii acestui domeniu
important al cunoaşterii zăcămintelor ascunse ale pământului-geologia, iniţiat în
Ungaria după 1989, după două decenii de la trecerea sa în nefiinţă (1970).
Ioan -Vasile Rogozsan
	

în Matricola botezaţilor nr. 439 creată de Biserica Greco-Catolică Cavnicul de Sus, aflată în păstrarea
Arhivelor Naţionale Maramureş, la nr. 5/1886 apare înregistrarea naşterii/botezului numitului Simionu
Papp, la data de 14/18 februarie 1886, având părinţii Sandru Papp, greco-catolic, învăţător şi Róza
Pacher, romano-catolică.
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Vasile Gaftone,
Românii şi etniile din Maramureş. O istorie sentimentală
a multietnicismului. Maramureşenii – „tâlhari de la
Roma?” Veniţii: Ungurii. Slavii (rutenii/ucrainenii).
Evreii. Germanii (ţipţerii). Ţiganii (romii) împreună
supuşi dramaticei fatalităţi a istoriei,
Editura Eurotip, Baia Mare, 2010, 248 p.

D

upă anul 1989 au apărut numeroase studii, cercetări, reeditări
despre istoria Maramureşului. Trecutul istoric al Maramureşului a fost
abordat frontal şi multilateral de istorici, muzeografi, etnofolclorişti, etnologi,
teologi, lingvişti etc.
În lucrarea de faţă autorul a căutat să selecţioneze şi să rescrie repere
esenţiale, pronunţat identitare - pe lângă cele ale românilor majoritari şi
ale etnicilor maghiari, ucraineni/ruteni, evrei, germani/ţipţeri, ţigani/rromi
din arealul Maramureşului voievodal, pornind de la considerentul că nu
poate exista o istorie a românilor maramureşeni detaşată artificial de istoria
celorlalte etnii din Maramureş.
Autorul, Vasile Gaftone, născut în anul 1936 în localitatea Salva,
judeţul Bistriţa Năsăud, având studii medii tehnice silvice, fiind licenţiat în
drept şi jurnalism, prin această lucrare nu este la prima apariţie editorială.
Din lucrările domniei sale amintim: Tranziţia postcomunistă în Maramureş.
O cronică a anilor 1990-2004 (2004), Reformarea administraţiei publice
postcomuniste în Maramureş (2007), Baia Mare - 15 ani de administraţie
publică pentru comunitate (2007), Partide politice din Maramureş. De
la partidul unic la Multipartidism (2009), Budeşti - „mica Romă” a
Maramureşului (monografie, 2009), Nicolae Sabău - Pe cărări de dor
(fragmentarium, 2009).
Lucrarea pe care noi o avem în vedere, „Românii şi etniile din
Maramureş. O istorie sentimentală a multietnicismulu· Maramureşenii„tâlharii de la Roma?” · Veniţii: ·Ungurii · Slavii · (rutenii/ucrainenii)·Evreii
·Germanii (ţipţerii)·Ţiganii (romii) ·Împreună supuşi dramaticie fatalităţi a
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istoriei”, a fost publicată în anul 2010 la editura Eurotip din Baia Mare şi este
structurată în şapte capitole reprezentative.
În primul capitol prezintă o descriere a românilor (maramureşenii),
făcând o trecere în istorie a familiilor maramureşene din evul istoric de aur
(perioada voievozilor şi nobililor), a descălecatului lui Bogdan de Cuhea,
trecând prin drama dezmembrării , a dictaturii şi tranziţiei. De asemenea sunt
amintite personalităţile care au marcat istoria românilor maramureşeni.
În următoarele cinci capitole sunt descrise etniile care au convieţuit
în Maramureş, alături de români: ungurii, slavii (rutenii/ucrainenii), evreii,
germanii (ţipţerii), ţiganii (romii), cărora autorul le dedică câte un capitol. În
ceea ce priveşte fiecare etnie autorul încearcă să facă o incursiune în istorie a
apariţiei pe aceste meleaguri, trecând prin toate etapele transformării acestei
Ţări a Maramureşului. Autorul descrie ce ocupaţii aveau etnicii, religia lor,
precum şi cum au evoluat din punct de vedre demografic. De asemenea sunt
amintiţi reprezentanţii de marcă ai etniilor care au marcat istoria locală.
În ultimul capitol „Multietnicism şi multiculturalism” autorul ne
reaminteşte faptul că Maramureşul este un exemplu clar pentru cunoaşterea
meandrelor liniştite, contorsionate sau dramatice ale raporturilor îndelungate
de convieţuire a românilor maramureşeni majoritari cu etnicii minoritari.
În realizarea lucrării, autorul a folosit informaţii din documentele
mai multor fonduri deţinute de Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale
Maramureş, susţinute de o amplă şi variată istoriografie referitoare la Ţara
Maramureşului, lucrări româneşti cât şi străine.
Sperăm că cele câteva rânduri să incite la aprofundarea cercetării
asupra multiculturalismului şi multietnicismului din Ţara Maramureşului.
Iuliu-Victor Grec
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