DIN LUPTA COMUNA A OAMENILOR MUNCII
ROMANI ŞI MAGIDARI DIN SATU MARE,
SUB CONDUCEREA P.C.R.,
lN PERIOADA INTERBELICA
LADISLAU GERGELY
„S-a creat o adevăratli frliţi.e întl'e oamenii
muncii de pe aceste meleaguri care, uninau-şi
eforturile pentru fliurirea unei vieţi mai bune,
mai fericite nu ţin seama de niu o deosebire de
naţionalitate".

NICOLAE

In \ara noastrf , frăţia şi uni t alca oamenilor muncii români

şi

CEAUŞESCU

ai naţiona l i

tăţ.ilor conlocuitoare au rădăcini adînci. Secole de-a rîndul. masele muncitoare,
fără deosebire de naţiona!Hate, avind aceleaşi interese şi năzuin\c şi-au găsit
în mod firesc drumul înţe l egerii şi al co l aborării frăţcşli, deşi n-au lipsiL nici
încercările

de dezbinare din partea claselor exploatatoare. Filele istorici patriei
numeroase asemenea momente: Bobîlna, cînd oastea ţărănească
rcvendica drepturi în numele „comunită!ii \. ăranilor români şi maghiari";
războiu l ţărănesc condus de Gheorghe Doja, participarea ţărănimii române
şi maghiare la războaiele grele purtate de Iancu de, H unedoara împotriva
jugului otoman, înrolarea puternicului detaşament de secui sub steagul lui
ŞLdan cel Marc la bălii li a de Ia Podul lnall, participarea românilor Ia lupta
dusă de curu\ii lui Francisc Hâkoczi II. De asemenea, în timpul ridicări i
lui Horia, Cloşca şi Crişan, sute de iobagi maghiari şi saş i s- au a lăturat răscula
ţilor, iar ulterior, în preajma anului 1848, EcaLerina Varga s-a pu,s în sluj b a
cauzei ţărănimii române din l\lun\ii Apuseni, după cum Nicolae Bălcescu,
Cezar Bolliac şi Avram Iancu aveau să fie partizani ai colaborării şi unirii
în luplă a revolu\ ionarilor români şi maghiari.
Odală cu apari~ia proletariatului în arena polilică a ţării, cu răspîndirea
ideilor socialisLc, s-au deschis noi pcrspcclive pcnLru inţ.elcgcrea pc un plan
superior a comunilăpi de inlercse şi pentru realizarea unităţi i de l uplă a celor
exploa la\i, indiferent de naţionali tatc.
Lupta pentru apărarea intereselor economice s-a implelit treptat cu
lupta in vederea cuceririi de drepturi politice şi la Salu-Marc. Cu o organizatie
politidt încă dl' Ia sfirşitul secolului al XIX-lea, conducătorii proletariatului
siitmărcan au dus o ac l ivilale intensă pentru răspînclirea marxismului, prntru
organizarea luptei muncitorimii, indiferent de naţionalit a te. l\Tuncitorii români
şi maghiari săLmărcni au dat mni multe bătălii comune penlru obţinerea unor
reYcndicări ale lor priYind condiţiile de muncă şi de viaţă, precum şi pcnlru
UMlc revendiC::iri cu cnracler politic. Astfel, am aminli gre,·ele 1cuşile ale
consemnează
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lucrăLori lor

zidari 1 din 5 iulie 1901, ale muncitorilor constructori2 din 1904,
ale muncitorilor de la Fabrica de chereslea3 din 21 iulie 1906, alr lu crători lor
croitori 1 din august 1907 ş i demonstraţia din mai 1912" împotrh·a războiului
ş i pentru votul uniYersal. Participarea comună, fără deosebire de naţionalitate,
la luptr lc economice ş i politice ale munciLorimii alîL din Satu-Mare cît şi
din alte oraşe au fost suspnute atît de către conducerea socia li şli l or din Transilvania cîl ş i din întreaga ţară. Partidul Socialisl din România a arătat în
repetate rînduri că sprijin ă lupta naţionalităţilor conlocuitoare din ţara
noastră. ln Declara1in din 13 februarie 1919 se arată că P.S.R. „ca reprezenLanl
al clasei muncitoare, î ş i ia angajamentul de a lupta împreună ... şi socoate
ca un punct al său de onoare, respectarea drepturilor minorităţilo r de altă
naţionaliLale, pe toate terenurile, economic, politic şi cultural" 6 •
Nobilele idea luri de prietenie ş i colaborare în luptă ale oamenilor muncii
români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi, care au luptat umăr la
umăr pentru revendicările lor în ciuda brutalităţilor forţelor poliţieneşti şi
jandarm e reşli, au fost prelu ate şi îmbogăţite, în lumina învăţăturii marxistleniniste pe principiul luptei de clasă, de către Partidul ComuuisL Român.
lncă de la începuL.ul glorioasei sale existenţe P.C.R. a înscris în programul său
lichidarea oricărei forme de asuprire socială şi discriminare naţională, prin
egalitatea în drepturi a naţionalităţilor conlocuitoare cu poporul român. ln
pofida condiţii lor grele de desfă şura re a activităţilor revoluţionare, comuniştii,
mobilizînd şi alLe forţe democratice şi progresiste, au îmbinaL lupta împotriva
exploatării capitaliste ş i moşiereşti cu lupta perseverentă pentru lichidarea
ori cărei forme de asuprire na\.ională şi au atras în rîndurile lor pe cei mai buni
fii ai maselor muncitoare. fără deosebire de naţio n alitate.
Crearea P.C.R. a constituit începutu l unei puternice acţiuni de angaj are
a maselor, indiferent de naţionalitate, din uzine, de la sate, din armală în
procesul de înnoire şi de transformare a socielăţii. Deşi Partidul Comunist
Român a fost silit să activeze, la puţin timp dup ă crearea sa, în condiţii l e
ilegalită\ii, existenţa unei organizalii rcYol uţionare a comuniştilor, a dinamizat
şi a unit capacităţile de luplă ale oamenilor muncii.
P .C.R. şi-a manifestat cu putere rolul său de organizator revoluţionar al
maselor, care luplau pentru îmbunătăţirea siLuaţiei lor, împotriva n edreptă
ţilor la care erau supuse de regimul burghezo-moşieresc . In acest context
se înscriu acţiunile muncitorilor români şi maghiari sătmăreni concretizate
prin grevele pentru contractul colecliv din iunie şi decembrie 1929 de la fabrica
de vagoane „Unio'· şi de la Uzfoa electrică, manifestaţia antirăzboinică din
1 august 1932. greva de solid aritale cu luplele de la Griviţa, din 20 febru arie
1933, greva lucrătorilor coritori din martie 1035, peni ru mărirea sa lariilor
•
•
a
•
•
•

A magyarorn6gi szocialiszlikus munkâsmnzgalmak az 1902 ev/Jen, Budapesta, 1903, p. 32.
. \ magyarors:cigi s:wcialiszlikm munkasmozgalnwk az 19 OJ. evben, Budapesta, 19Uf>, p. 104.
Ntpszmm din 23 1>i 24 iunil' 1906.
A devdrul din 20 aui,tusl 1907.
Dl11 istoria Trunsilvaniri, voi. li, Bucureşti, Editura Academiei, 1961, p. 317.
Socialismul din 17 rebt·mui~ (2 martie) 1919.
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pentru 8 orc de lucru, şi rea a unui grup de muncitori de la „Unio" din august
193G împotriva concedierii unor colegi ai lor.
Oamenii muncii sătmăreni au înţeles că făurirea unitătii de luptă a muncitorimii exploatate, fără deosehire de naţionalitate, eslc cheia victoriei împolri\'3 exploalalorilor comuni. O rezoluţie din 1925 a Comitetului Regional
din Transilvania relevă cu putere idrca că „noi comuniştii şi toată muncitorimea română sprijină lupta tuturor minoriLă\ilor na\ionalc" şi că această
„ luptă a românilor şi a minorităţilor naţional e poate să du că la un rezultat
numai atunci dacă e legală de lupta muncitorimii din întreaga ţară'' 7 •
ln condiţiile ilegalizării, P.C.R. a îndrumat ş i a sprijinit îndeaproape
organizaţiile sale să-şi organizeze lupta pentru întărirea legăturilor cu masele,
să-ş i extindă activitatea pe mai multe planuri, să-şi mute centrul activităţii
politico-organizatorice în fabrici şi uzine şi să caute noi forme pentru îmbinarea
muncii legale cu cea ilega l ă. Astfel, s-au luat măsuri organizatorice la Satu)lare încă din 1924 ca la „Unio", „Princz" ş i la alte uzine să se adapteze şi să
organizeze munca revolu\ionară conform condi\iilor ilegale atît pe li nia P.C.R.
cit şi U.T.C.-lui8 •
Incă din această peri oadă P.C.R. pentru a întări l egăturile cu masele
şi pentru a folosi condiţiile date de activitatea unor organizaţii politice de
mase legale a trecut la înfiinţarea acestora. Una dintre acestea a fost Blocul
Muncitoresc-ţără nesc, care a avut o deosebită importanţă în educarea revoluţi onară a maselor muncitoare prin mobilizarea largă a muncitorilor şi ţăranilor,
a unor pături ale micii burghezii orăşeneşti, intelectua l ităţii fără deosebire
de naţionalitate, la lupta împotriva claselor exploataloare şi a regimului
burghezo-moşieresc. Comitetele de acţiune ale B.M.Ţ.-lui încă din 1926 s-au
pregătit penLru participorea în campania electorală penlru alegerile parlamentare. lntr-un manifes t al B.l\1.Ţ.-ului din Satu-1\Iarc muncitorii şi ţăranii
naţionalităţilor conlocuiloare erau chemaţi spunînduli-sc „Veniţi alături de
noi în lupta pentru dărîmarea oligarhici, numoi aşa veţi asigura o dezvoltare
libcră " 9 , iar pc listele de propuneri depuse în 1926 erau atît români cît şi
maghiari 10 • ImporLanţa pc care a dat-o P.C.R. ş i în această perioadă luptei
comune reiese şi din rezoluţia plenarei din 1929 a P.C.R. care arală că „o
deosebită alenţie trebuie acordată minorităţi l or naţionale ... ş i conduse
lupLelc lor împotriva asupririi".
La marile bătălii de clasă din perioada crizei economice a participat şi
muncitorimea să tmăreană luptind împotriva concedierilor, a reducerilor de
salarii, desca lificări proresionale ş i pentru drepturi egale ale naţionalităţilor
conlocuitoare. Organizaţia jude ţ.cană şi locală P.C.R. a scos şi răspîndit mai
mulle manifeste pe această temă subliniind că „numai Jupla co mună revoluţio
nară a maselor române şi maghiare sub stindardul roşu al partidului
' Arhirn Inslilulului de ~I udii islorice şi social-polilice de pe llng:l C.C. al P.C. R. ( •n
continuare Arhiva J.S. J.S.P. l, Cola A IX-15.
• Arhh·a J.S. I.S.P., Cola B Vlll -31.
• Arhiva C.C. ni P.C.R., fond 159, Unilnle de p1Mrare ·10.
'° Arhh·n C.C. al P.C.R., rond 159, Unilale de pd~lrare 15.
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comunist ... poale să schimbe sltua(ia noastră nenorocilă" 11 • ln alt loc, tot
un manifest din 1932, atrage al<>n~ia comuniştilor şi uteciştilor sătmăreni că
„Uitaţi-vă la Fabrica „Unio", propril'lalca lui Papp OLLo şi asociaţj l or săi.
Lucrătorii sinL aruncaţi în masă pe stradă, care şi pină acuma aveau o plală
de mizerie, - fără deosebire de na~ionalitate"l 2 • La întărirea exploatării,
asupririi, tcroarei, masele largi muncitoare, fi1ră deosebire de na(ionalitale
răspund prin luptă şi prin acţiuni care capătă un caracter lot mai nscuţil.
într-un manifest ediatal de organizaţia P.C.R. şi U.T.C. din Satu-~fare se
arată că „Fabrica de vngoanc „Unio" concedinză continuu pe muncitori ca
ulterior să reprim<'ască o parte din ci cu un sa lariu înjumălăţi t. La Fabrica
de maşini „Princz" se lucrNtză în fiecare a doua s5ptămînă şi la salarii care
abia î\i sint ind<'slulăloare" 13 • D<'osehit de reuşite au fost demonslra\iile din
1 august 1932 organizată de P.C.R., acţiune la care „s-a lansat manifeste, au
cîntat şi au rostit lozinci" 14 sau a utecişlilor din 4 septembrie 1932 unde „muncitorii tineri fără deosebire de ncam•·a au manifestat împotriva crizei, contra
scumpetei şi a concedierilor, pentru folosirea liberă a Jimbii materne. Nici
mHil arii n-au rămns în afara mişcărilor revoluţionare. O companie. a Regimentului 87 din Satu )lare a fost di zolvată pentru că s-a ridicat împotriva
regimului inuman de cazarmă 16 , inr în altele s-au formal celule comuniste 1 ;.
La finele aceluiaşi an a luat o amploare şi actiun<'a şomerilor, ri:imaşi
fără lucru ca urmare a unor măsuri luate la fabrica „Unio". Comuniştii săt
măreni arătau şomc•rilor român i şi maghiari că „pen lru îndeplinirea revendiriirilor voastre nu e nevoie dccit de o acţiune curajoasă, pătrunsă de spiritul
conşli inţ ei de clasă" 18 • Deosebit de fructuoasă a fost conlucrarea comunişti l or
şi uteciştilor, indiferent de naţionalitate, pentru răspîndirea de manifeste şi
alte materiale revolu~ionare în apropiere de fabrici ş i uzine, în diferite străzi ale
oraşului 19 , precum şi acţiunile organizate în sprijinu l detinutilor politici din
închisoarea Satu-l\lare 20 •
în timpul eroicelor luple din ianuarie-februari e 1933 ale muncitorilor
ceferişti şi petrolişti, organizate şi conduse de partidul comunist, muncitorimea
sătmăreană a organizat actiuni ele solidarilate, la care au parlicipat atît români cît ş i maghiari în spiritul rezolu ţi ei Con fcrin ţci di u frbruarie 1933 a
comitetului R«>gionalci din Ardeal al P.C.11., care arăta că şi în conlinuare
„trebuie creală amiciţia între muncitorii minoritari şi muncitorii români'" 21 •
C.C. al 1~.c .H.. Fond 10, dosnr 2510, filn 336.
C.C. al P.C.H .. Fond 10. l'nilalc de păslrnrc l!ll.
J.S.J.S.P., Cola A. X\'1·38.
C.C. 111 l'.C.H., Fond 10, l'nil::ile el e păstra re li2.
C.C.. al P C.R .. Fond 10(i. Cnilate ele păstrare 132.
11 \ "oriJs F.rdel11 din 1 noirmhrie J!J:!2.
17 TiJmralwri: din imiuuric J 9:l:l.
11 S:olmari T\om1111111isl11 din decembrie t 932.
u Arhiva C.C.. fo11cl 50, do~ar 2679; S:amos clin 17 februarie 1932.
•• Arhiva C.C., fond 10. l'nil::ile de păstrare 220, filu 19.
·
11 Ti5meglwri: clin ianuarie 19:J3.
11 Arhi\'a
"Arhiva
u Arhi\a
" Arhha
11 Arhi\'a
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Tol în spiritul acesta arăta tineretului român în coloanele sale „Tinăru l
Leninist", organul central al U.T.C.: „:\u uitaţi că duşmanii ,·oştri sînl fabricanţii, bancherii ş i moşierii de orice neam şi că ei siot şi duşmanii fra\ilor
noştri, muncitori şi ~ărani ele altă limbft. De aceea lupta împotriva capilaliş
lilor trebuie s-o ducc\i împreună cu fraţii voştri de alt ncam" 22 •
în această perioadă apnr noi do\•czi care cimentează şi mai mult lupta
comună a muncitorilor de altă naţionalitate nu numai la Satu-.\lare ri şi
in allc oraşe a le ţării. în timpul lupt<'i antifasciste aceasta S<' impune cu atît
mai mult cu cit în acea perioadă ac\iunile „dez lănţuite contra maselor munciloarc ale nationalităţilor subjugate întreceau tol cc s-a sitvîrşit pînă acum
ca prigoană na~ională în Romania burghezo-moşicrcască" 23 • Pe baza aşa zisei
legi „pentru apărarea muncii naţionale·' s-a trecut la concedieri masiYc de
muncitorii din rîndul naţionalităţilor conlocuitoare. „La „Unio" Salu-1\lare -arală un ziar al vremii - ... cu sutele sînt rccrula\i ţăranii ... ca după o
iniWere să fie concedia\i tot al îţi muncilori minorilari" 21 . l n asemenea situa\ie,
singura cale de ieşire din mizerie - suna unul din manifestele Secret arialului
teritorial penLru Ardeal ş i l3anat al P.C.R. din octombrie 193G - pentru
salvarea voastră proprie ş i a familiilor voastre ... este drumul luptei comune,
cel arătat de Partidul Comunisl" 2 ~.
P.C.R. ·a acordaL o aten\ie însemnată realizării unor forme organizatorice
de cuprindere a maselor de muncitori şi ţărani, a tuluror for\clor d<'mocralice
din rîndurile naţionalilă\ii conlocuiloare maghiare şi a unirii lupt<'i acestora
cu lupta poporului român pentru drepturi şi libertăţi democratice, împotriva
fascismului şi a războiului. O contribu\ic de seamă Ia organizarea unor acliuni
de masă comune ale oamenilor muncii români şi maghiari ş i- a adus-o ::\IADOSZul, organizaţie întemeiată în august 1934 sub îndrumarea P.C.R.
Odală cu c reşterea pericolului fascist şi a războiului, plenara V-a a C.C. al
P.C.R. din august 1936 arăta că ,.nalionalilăţile asuprite din România n-au
nimic de cişligat ... din partea ţărilor fasciste. Numai sugrumarea fascismulu i
poate garanta lupta pentru t•galitatea naţiona lită \ilor, numai izbînda clasei
muncitoare poale garanta sigur na\ionalilă\ilor asuprite eliberarea lor na\ională"26.

ln noiembrie 1938 l\fadosz-ul a adr<'sat un memoriu către guvernul
român şi partidelor nefasciste în care arăta necesilalea inlcnsificării luptei
comune a maselor populare maghiare cu poporul romăn împotriva agresiunii
fasciste. In presa comunistă ele partid se arăla de asem<'nea că „masclr maghiare
trebuiesc lămurite printr-o muncă lenace că originea asupririi na\ionalc nu
este poporul român, rare şi el este asupril, ci capitalul financiar român, fascismul romăn" 27 • De asemenea, comuniştii maghiari arătau maselor populare
Tinnrul lfllinist din ianuarie 1933.
Srinllill, din martie 193 t.
•• I' iiriis T:Nlrly din mai 193.l.
n ;\rhin1 I.S. l.S.P. , Cola A. XIX-3:l.
",\rhi\a J.S.l.S.P., Cota A. XX-3.
" I go:sâg din iulie 1fl:J9.

u

n
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maghiare să „fiP alăluri de muncitorii şi ţăranii romani, fiindcă ci nu sînl
vinovap de teroarea josni că a capitaliştilor rornâni" 28 •
ln iulie 1939 cu ocazia comemorării a 90 de ani de la moarlea lui Pet6fi
prin Sl'rbări populare organizate de ~L\DOSZ in mai mullc oraşe din ţară,
la Salu-.Mare peste 1 OOO de persoane au manifcstal solidaritalca forţe lor
demoeralire, indiferent de naţionalitate. La aces lc acţiuni s-a pulul vedea
,.participarea activă la serbare a reprez e ntanţilor muncitorimii române„ 29 •
ln asemenea context nu mai prezintă o surpriză cind în rapoartele oficilae
locale din Satu-Mare găsim constatiiri că „ungurii au dat caii pentru rechiziţie,
spunînd că-i dai mai bucuroşi Io români dccît lui Ilorthy" 30, sau că tineri
maghiari au atacat „pe un măcelar care aducea elogii, prin cin lcce, lui I lolhy" 3 t.
Lupta comună s-a manifestat şi în rindul femeilor sătmărene care „conştiente de forţele lor ş i de datoria lor", la 20 decembrie 1939, au demonstrat în
faţa primăriei pentru ajutorarea familiilor celor concentra\i 32 •
Anul 1940 reprezintă o filă n eagră în istoria oraşulu i Satu-~fare, ca urmare
a dictatului de la Viena. ln ciuda manevrelor la care au recurs, fasciştii din
Ungaria şi România nu au reuşit să dezbine unitatea de lupt ă a oamenilor
muncii români şi maghiari nici la Satu-Marc. In p erioada ocupaţi ei horthisle,
masele muncitoare maghiare s-au solidarizat cu lupta dreaptă a populaţiei
româneşt i , „luînd apărarea muncitorimii de naţie rornânească" 33 •
ln anii celei de a doua conflagraţii mondiale, organizînd rezistenţa antifascistă a maselor, comuniştii s-au sprij init pe cele mai bune tradiţii ale oamenilor muncii români şi ale naţionalităţilor conlocuitoare dobindite în lupta
p entru eliberarea lor socia l ă şi naţională.
Transformările revoluţionare începule încă din primii ani de după eliberare au pus capăt pentru totdeauna exploatării şi asupririi oamenilor muncii,
d eschizînd orizon lurile largi ale unei vieţi noi ş i fericite.
Cronica vie a ultimilor treizeci de ani de istorie nouă a milenarului oraş
Satu-Marc înregistrează cu mînd rie pasiunea şi entuziasmul cu ca re locuitorii
săi, indiferent de naţionalitate, că l ăuziţi de ideile ş i ţeluri l e partidului, s-a u
angrenal cu toală energia lor în opera constructivă de o măreţie fără precedent
pe meleagurile româneşti.

1 bidem,
" I bldem.
u i\rhir1ele
fila 31.
•• J bldem.
Sclnltia
•• Tribuna
11

„

din decembrie J 9:J9.
din au®st 1939.
Statului din Satu Mare, F ondul Preft'l'lurii jude\uluj Salu-:\Jare, dosar 70/1939,

din 23 februarie 1940.
,\rdealului din 19 ianuarie 1941.
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DE LA LUTTE COMMUNE DES TRAV AILLEURS
ROUMAINS ET HONGROIS DE SATU-MARE
MENEE SOUS LA DIRECTION DU P.C.R.
(Resume)

Dans la Roumanie, l'unite fraternelle entre le peuple roumain et Ies
natîonalîtes cohabîtantes, la solution marxiste-leniniste de la question uationale
represente une des grandes victoires politiques de l'ordre socialiste. Les relations
Iraternelles enlre les travailleurs roumains et ccux appartenant aux nationalitcs
cohabitautes, ont des bases profondes dans l'histoire, elles se sont realisees
le long des tcmps . De la multitude des aspects du probleme l'expose englobe
des nouveaux aspects de la lutte commune, portee sur Ies contrees de SatuMarc, sous la direction du P.C.R. , dans la periode entre les deux guerres
mondiales.
Encore depuis sa fondation, le Parti Communiste Roumain, a eleve sur
un echelon plus haut !'unite de lutte, a attire dans ses rangs - comme s'est
passe aussi a Satu-Mare - Ies meilleurs fils de la classe ouvriere et des larges
masses populaires, sans difference de nationalite. Dans ce contexte s'inscrivent
Ies actions des travailleurs de Satu-Mare pour le contract collectif de Juin et
Decembre 1929 de la fabrique des vagons „UNIO" et de la centrale electrique,
la manifestation contre la guerre du l aout 1932, le greve de solidarite avec
Ies luttes de la Griviţa du 16 fevricr 1933, le greve des ouv riers du mars 1935,
pour l'augrnentation des salaires et pour Ies 8 heures du travail et le greve
d'un groupe des travailleurs de la fabrique „ Unio" du aout 1936 contre le
licenciement des quelques-uns des leurs collegues, et des autres.
Les actions ci-dessus mentionnees et beaucoup des autres ont demontrces
avec fermete que Ies communistes ont combattu continuellement la polîtique
de cliscorde nationale, menee par Ies gouvernements reactionnaires, ont
demasque la propagande chauvine, indifferemment d'ou elle este partie, et
-0nt promu consequemment la cause noble de la fraternite du peuple roumain
avec Ies nationalites cohabiLantes.

https://biblioteca-digitala.ro

