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Prefaþã
Deºi încã tânãr, Viorel Câmpean se anunþã de pe acum un nume

de refe rinþã în istoriografia româneascã. Afirmaþia o facem cu toatã
seriozitatea ºi în cunoºtinþã de cauzã. Cercetãtor având deja un pal-
mares ºtiinþific la numai 5 ani de la absolvirea facultãþii, doctorand
cu tema: „Moise Sora Noac”, vocea sa a început sã fie remarcatã de
cititori, dar mai ales de cunoscãtori. 

Pentru cã era fidel studiului ºi cercetãrii încã de pe bãncile fac-
ultãþii, pentru cã a abordat istoria cu pasiune ºi convingere, am avut
intuiþia de a-i oferi frecvent spaþiul publicistic al unui sãptãmânal,
care se ambiþiona sã abordeze teme de istorie localã croite într-o
hainã ºtiinþificã. La puþinã vreme, Viorel Câmpean ºi-a câºtigat un
numãr permanent de cititori ºi corespondenþi din judeþ, dar ºi din
toatã þara. 

Parcurgând sumarul lucrãrii, constatãm cu uimire cã Viorel
Câmpean a avut ca obiect de cercetare peste 60 de mari persona -
litãþi din þinuturile sãtmãrene, de asemenea, s-a oprit cu rãbdarea
documentaristului ºi analistului istoric asu pra unor evenimente
epocale din istoria modernã a locurilor din nord-vestul transilvan. 

„Existã personalitãþi cãrora în timpul vieþii li se fac multe
nedreptãþi, inclusiv acelea de a fi marginalizate ºi ostracizate. Spre
norocul unora dintre aceste personalitãþi, posteritatea vine ºi reparã
greºelile înaintaºilor. Împlinirea unui numãr rotund de ani de la
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naºterea sau moartea acelei personalitãþi este un bun prilej de a
recupera o figurã uitatã pe nedrept”. Acesta a fost un principiu de
lucru dintre cele mai inspirate, un pretext ideal prin care autorul
acestui volum a scos din arhive personalitãþi notorii, personalitãþi
uitate deºi ele au avut marele rol de a fi purtãtorii unui fenomen
istoric important în epocã. Moise Sora Noacu, Iustin Popfiu,
Augustin Lauran, arhidiaconul Chiriac Barbul, istoricul Francisc
Pall,  Epaminonda Lucaciu ºi alþii, tot atât de importanþi ca ºi cei
enumeraþi aici, au rãsãrit din negura timpului ºi din praful arhivelor
între noi prin perseverenþa istoricului Viorel Câmpean. Unii sunt
lipsiþi de mormânt, ca Moise Sora Noacu, dar reînvie totuºi în
conºtiinþe datoritã acestei cãrþi. 

Lucrãrile din acest volum conecteazã istoria nord-vestului româ-
nesc la istoria Transilvaniei. George Bariþiu nu a dezvoltat un
fenomen cultural de unul singur, ci a avut coautori ºi din pãrþile sãt-
mãrene: Constantin Alpini, Ioan Anderco, Ioan Boroº, Dimitrie
Hossu, Vasile Leºianu, Vasile Lucaciu, George Marchiº, Ioane
Marcu, asupra fiecãruia dintre aceºtia autorul volumului aplecându-
se cu atenþie. 

Este neîndoielnic cã volumul acesta va intra pe uºa din faþã în
bibliografia istoricã. S-au scris nenumãrate lucrãri despre epoca
aceasta ºi despre perso nalitãþile ei, dar niciuna nu trateazã cu o atât
de mare acribie, cu o atât de mare atenþie amãnuntul istoric, niciu-
na nu aprofundeazã în aºa mãsurã documentul. Ca sã constatãm
acest fapt, putem lua la întâmplare oricare dintre studiile publicate
aici. De pildã cel ce trateazã viaþa poetului D. Sfura. Se poate spune
fãrã a greºi cã autorul extrage tot ceea ce este posibil din docu-
mentul istoric, spune tot ce se poate spune despre poetul din
Vezendiu, care l-a impresionat cândva pe marele M. Eminescu. E
de-a dreptul impresionant cã geniul poeziei noastre era la curent  cu
literatura scrisã pe meleagurile noastre ºi o aprecia. Ori, tot ceea ce
apreciazã o personalitate uriaºã ca M. Eminescu este de o va loare
indiscutabilã. Istoricul Viorel Câmpean efectueazã o cercetare
exhaustivã asupra lui D. Sfura ºi, ca în alte studii din volum, oferã
cercetãrii un bun gata prelucrat ce va putea fi utilizat de istori-
ografie. 

Vezendiu, Lipãu, Hodiºa, Pomi, Cruciºor, Cãuaº, Portiþa, Eriu
Sâncrai, Raco va, Istrãu, Botiz, Tiream, Hotoan, Doba ºi multe altele,
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sate la urma urmei obiº nui te, de fapt cu nimic mai rãsãrite decât
altele, devin acum în urma publicãrii acestui volum mai bogate, aces-
tea fiind locuri de naºtere sau de exerciþiu cultural al unor impor-
tante personalitãþi ale istoriei. Unele dintre aceste localitãþi rurale au
fost în epocã câte un pol cultural însemnat, fiecare dintre ele fiind
un izvor nesecat de minþi luminate, nãscând grupuri, buchete de per-
so nalitãþi. Cu acribia unui arheolog al epocii moderne, istoricul
Viorel Câmpean trece în revistã sat dupã sat, personalitate dupã per-
sonalitate, nerezumându-se la o cercetare de suprafaþã, ci abordând
temele în adâncimea lor. 

Nu putem ignora nici talentul de publicist al lui Viorel Câmpean.
El este vizibil ºi dupã modul cum ºi-a ales temele, istoria împletindu-
se perfect cu senzaþionalul, indispensabil oricãrui exerciþiu publicis-
tic. „Manuscrisul de la Ieud” a fost descoperit de Artemiu Anderco,
la 1853 a apãrut o micromonografie despre  Hurezu Mare, Cimitirul
Vesel din Sãpânþa s-a nãscut la ideea preotului Grigore Riþiu din
Doba, preotul-profesor sãtmãrean, George Marchiº, saluta în 1859
Unirea fraþilor de peste munþi, strãmoºii pictorului Aurel Popp au
slujit 80 de ani la Cãuaº sunt subiecte care þin treaz interesul unui
public larg, dornic sã cunoascã istoria locurilor unde s-a nãscut.
Stilul acestor scrieri a fost pe mãsurã: un stil direct, pe alocuri con-
cis, pe alocuri amãnunþit, cu un comentariu sumar, doar atât cât per-
mite tema ºi cât este util pentru construcþia acesteia, cu o bine
strunitã obiectivitate, caracteristicã istoricului de profesie, o obiec-
tivitate desigur, nepasionalã, pasiunea fiind doar intuitã în spatele
rândurilor ºi a rezultatelor cercetãrii consemnate în scris.

Toate  temele studiate ºi aici oferite publicului ºi specialiºtilor,  se
comple teazã ºi se îmbinã armonios într-un mozaic ilustrând istoria
românilor din þi nutul nostru. Marile istorii, marile sinteze ale istoriei
au nevoie de munca aceasta a miilor de cercetãtori, ei asigurând
întocmai ca ºi Viorel Câmpean baza ºtiinþificã, documentarã, pentru
ansamblul cercetãrii istorice. Viorel Câmpean pune un umãr tare,
solid, rezistent la scrierea istoriei naþionale, completând spaþii albe
sau completând documentarea acolo unde spaþiul era deja atins de
mâna vreunui istoric. ªi totuºi, prin mâna lui Viorel Câmpean trec ºi
teme mari. El este atent ºi la fenomene de amploare, cele care pro-
duc istoria. 1848 – centrul protestelor maghiare a fost la Hodod, iar
al românilor la Medieºu Aurit, conform valoroasei lucrãri a lui Ioan
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cavaler de Puºcariu, în secolul XIX  la Odoreu existau peste 30 de
familii nobiliare româneºti, în timpul revoluþiei de la 1848-1849,
deghizat, preotul Petru Ciceronescu l-a avertizat de pericol pe
Avram Iancu, primãvara lui 1848 ºi românii din pãrþile Sãtmarului au
trãit iluzia libertãþii comune, 135 de ani de teatru românesc la Satu
Mare, 100 de ani de la înfiinþarea bãncii româneºti „Vulturul” din
Tãºnad, etc.

Un loc special îl ocupã studiul asupra profesorului Francisc Pall.
Este una din cele mai inspirate teme ale volumului. Careian dupã
naºtere ºi primele  studii, un produs autentic al acestui oraº,
Francisc Pall este unul din marii istorici ai României, un medievist
reputat, acum pe nedrept uitat. Propunerea autorului acestui volum
este foarte generoasã ºi foarte inspiratã: ca una din strãzile oraºului
Carei sã-i poarte numele. Ar fi o recunoaºtere, e adevãrat târzie, dar
pe deplin meritatã. 

Acest volum semnat de Viorel Câmpean poate sta pe masa de
lucru sau în biblioteca oricãrui iubitor de istorie sau de  culturã din
România. Pentru cã volumul are un  merit pe care nu-l va contesta
nimeni niciodatã: autorul învie ºi reaºazã între noi figuri ilustre ºi în
acelaºi timp esenþiale culturii noastre.  

Ilie Sãlceanu
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Argument
Cotidianul „Informaþia zilei” ne-a pus cu dãrnicie la dispoziþie spaþiu

tipografic în suplimentul duminical, „Informaþia de duminicã”, publi-
caþie în care au apãrut, în afarã de trei texte tipãrite în „Cronica sãt-
mãreanã”, unul în „Gazeta de nord-vest” ºi douã în revista Asociaþiei
Scriitorilor sãtmãreni, „Citadela”, toate textele prezente în antologia de
faþã. 

Mulþumim pe aceastã cale domnului profesor dr. Ilie Sãlceanu, direc-
tor-editor la cunoscutul cotidian sãtmãrean; de asemenea îi mulþumim ºi
pentru îndemnurile sale încurajatoare. Dealtfel, debutul nostru publicis-
tic s-a produs tot datoritã dumnealui, în cotidianul sãtmãrean „Universul
informaþiei”.

Avem în stadiu avansat o lucrare dedicatã personalitãþilor sãtmãrene
din epoca pe care o studiem de câþiva ani, cea modernã. O lucrare scrisã
într-un alt registru, în care mãrturisim cã ne simþim mult mai bine.

Aici este cazul sã aducem mulþumiri conducãtorului nostru de doc-
torat, domnului prof. dr. Gelu Neamþu, un permanent model de probi-
tate ºi obiectivitate, care ne-a deschis orizontul cercetãrii, stãruind sã ne
aplecãm spre valorizarea istoriei moderne a românilor sãtmãreni.

Antologia aceasta înmãnuncheazã truda câtorva ani pe tãrâmul pu -
blicistic. Lectura recentã a unor texte scrise acum câþiva ani ne-a convins
de utilitatea apariþiei acestor texte într-un sãptãmânal. Se spune, pe drept
cuvânt, cã scrisul jurnalistic are o viaþã efemerã. Mãrturisim cã fiecare
apariþie a textelor ne-a produs o bucurie imensã, datã de faptul cã, în
cazul „Informaþiei de duminicã”, era vorba de câteva mii de cititori.
Astãzi cãrþile apar în tiraje reduse, puþine titluri ajungând sã fie editate în
1000 de exemplare. ªi atunci, un sãptãmânal cu deschidere cultu ralã,
tipãrit în câteva mii de exemplare, are, neîndoielnic, însemnãtatea lui,
care ar fi greºit sã fie ignoratã.

Suntem convinºi cã acest volum nu prezintã mare interes pentru cei
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pasionaþi de istoria sudului þãrii, spre exemplu. Pentru judeþele vecine
Sãtmarului sunt unele informaþii care ar putea avea importanþã. Cu sig-
u ranþã însã antologia conþine multe informaþii preþioase pentru istoria
localã sãtmãreanã.

Intenþia noastrã a fost aceea de a  scoate din negura uitãrii anumite
persona litãþi, locuri ºi evenimente  din istoria românilor de pe plaiurile
sãtmãrene. Tocmai în ideea de a putea fi de folos viitorilor elaboratori de
monografii ale localitãþilor sãtmãrene, am considerat necesarã inserarea la
sfârºitul lucrãrii a unui indice de nume, precum ºi a unuia de locuri ºi
localitãþi. De asemenea, din multitudinea surselor bibliografice care ne-au
slujit de-a lungul anilor am întocmit o listã selectivã, orientativã totuºi
pentru viitorii cercetãtori ai trecutului istoric românesc al Sãtmarului.

Am pãstrat de foarte puþine ori intertitlurile care, dacã se impun ade-
sea în formatul publicistic, nu mai sunt necesare în cazul unui volum.
Am operat foarte puþine modificãri faþã de textul apãrut în publicaþii;
acestea au intervenit acolo unde între timp am gãsit informaþii sigure cu
privire la un anume subiect, lãmurind deci unele aspecte care, la vremea
apariþiei articolelor constituiau doar probabi litãþi. 

Întreaga noastrã recunoºtinþã se îndreaptã cãtre dl. director Lucian
Cucuiet ºi angajaþilor de la Direcþia Judeþeanã Satu Mare a Arhivelor
Naþionale, care ne-au pus la dispoziþie cu solicitudine materialele de
arhivã. Au fost ani în care am cercetat cu insistenþã documente de la
aceastã instituþie, încercând sã refacem biografiile unor personalitãþi sãt-
mãrene mai puþin cunoscute.

Vasta bibliografie (prezentatã acum doar selectiv), preþioasele infor-
maþii de la Arhivele Naþionale (nu uitãm aici a aminti ºi Direcþiile
Judeþene din Maramureº ºi Bihor, unde de asemenea am cercetat), apoi
paginile publicaþiilor care ne-au gãzduit articolele sunt pilonii pe care s-
a nãscut acest volum, care se vrea întâiul dintr-o serie mai lungã, cu voia
lui Dumnezeu.

În încheiere, un cuvânt de mulþumire celui care, fãrã exagerare, este
autorul moral al culegerii de faþã, omul de culturã Aurel Pop. Fãrã perma-
nentele lui îndemnuri, probabil n-am fi purces, în orice caz nu acum, la
constituirea acestui volum pentru tipar. Imboldurile sale constante au fost,
în cele din urmã, hotãrâtoare în a ne convinge de utilitatea apariþiei acestei
antologii. Drept pentru care îi aducem sincerele noastre mulþumiri.

Viorel Câmpean



Cãrturarul Moise Sora Noac 
– luptãtor de la 1848

„Moise Sora Noac a muncit mult, din greu ºi între grele împrejurãri,
dar a lucrat arzând de dorul, ca prin munca lui sã ajute ºi el câtuºi de
puþin mãcar la întãrirea zidului naþiunii noastre, pe care dorea sã o vadã
în toatã privinþa ºi nebiruitã de contrarii noºtri mulþi ºi de tot prea rãu
voitori. Nesocotitã însã i-a fost însã munca pânã a trãit, ºi nebãgatã în
seamã, dacã nu chiar uitatã dupã moartea lui. Putând trage foloase reale
din opurile lui, ca sã nu se piardã de tot, mai mult sã nu lãsãm sã fie
talanþi îngropaþi.”

[Antoniu Popp, Douã prefeþe ale opurilor lui Moise Sora Noac în „Gazeta
Transilvaniei” din 3 (15) decembrie 1899]

Existã personalitãþi cãrora în timpul vieþii li se fac multe nedreptãþi,
inclusiv acelea de a fi marginalizate ºi ostracizate. Spre norocul unora
dintre aceste personalitãþi, posteritatea vine ºi reparã greºelile înain-
taºilor. Împlinirea unui numãr rotund de ani de la naºterea sau moartea
acelei personalitãþi este un bun prilej de a recupera o figurã uitatã pe
nedrept. Este ºi cazul lui Moise Sora Noac. În pra gul centenarului naº-
terii sale, cu câþiva ani înainte chiar, pr. Antoniu Popp fãcea apel la sal-
varea „opurilor” acestuia.

Fãcând bilanþul timpului scurs de atunci, constatãm cu tristeþe cã
„talanþii” lui Noacu au rãmas îngropaþi. Oficialitãþile unui oraº care ºi-a
avut prima datã denumirea scrisã precum azi, Satu Mare, tocmai datoritã
lui Moise Sora Noac (într-o scrisoare din 1850 trimisã de cãtre acesta lui
August Treboniu Laurian la Viena), dupã 1989 au schimbat numele unei
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fundãturi (Dragoº Vodã), astfel avem azi strada Moise Sora Novac, aºa
cum a fost ºi în perioada interbelicã.

Sã fim însã optimiºti, poate cã viitorul va fi mai generos cu preotul-
cãrturar. Evocarea de azi se va strãdui sã-l prezinte, în puþine rânduri, pe
cel care a fost numit de cãtre Bariþiu, „unul dintre cei mai naþionali
români”.

Moise Sora Noac s-a nãscut la 1 august 1806, într-o zi de Sf. Ilie (stil
vechi), în Haþeg, jud. Hunedoara. Tatãl lui era parohul unit al oraºului,
Matei Soranul, iar mama sa, Maria Novac. Aron Pumnul în „Lepturariu
românesc” afirmã cã unul din strãbunii tatãlui lui Noac „a adus întâia
colonie romanã la Sarmisegetuza, din þinutul Italiei, Soranna, de unde i
se trage ºi conumele.” Acelaºi exilat la Cernãuþi precizeazã cã mama cãr-
turarului era „o nepoatã a lui Baba Novac, fostul oarecând general al lui
Mihai Viteazul”.

Cât este adevãr ºi câtã fabulaþie în aceste afirmaþii, nu putem ºti.
Marele istoric ºi ironic Nicolae Iorga considera ridicolã revendicarea
acestor rãdãcini, cele romane. Noi ne-am fãcut însã datoria de a reda
cele consemnate în „Lepturariu…”. Putem emite ipoteza cã mama lui
Noacu era ortodoxã, întrucât el a fost botezat de cãtre un preot neunit,
Adam Noacu.

„Strãlucind pre tot locul întru învãþãturã”. Cuvintele acestea, desprinse
din aceeaºi operã a lui Pumnul, sunt rezumative ºi edificatoare pentru a
demonstra râvna ºi capacitatea de care a dat dovadã Noacu pe parcursul
anilor de ºcoalã.

Ani începuþi la ºcoala grãnicereascã din Orlat, apoi la ºcoala normalã
a franciscanilor de la Haþeg. Aici îºi însuºeºte foarte bine limbile latinã ºi
germanã, acest lucru folosindu-i ulterior la traduceri. Gimnaziul începe
sã-l studieze la Blaj, terminându-l la Alba-Iulia, ca bursier al Fundaþiei
episcopului Ioan Bob. Beneficiar al aceleiaºi burse, terminã în 1825
dreptul ºi filosofia la Cluj, cu calificativul eminent.

Între 1826-1830 studiazã teologia la Oradea. Absolvã „cu un progres
de frunte, fiind prim eminent”. Au fost ani petrecuþi în impresionanta
bibliotecã din Oradea, episcop acolo fiind Samuil Vulcan, ocrotitorul
corifeilor ªcolii Ardelene. Moise Sora Noac va avea un cult mai ales pen-
tru ªincai, contribuind chiar, de aici din Sãtmar, la editarea, parþialã din
pãcate, a „Cronicii…” acestuia.

În anii petrecuþi la Oradea redacteazã un rãspuns cãtre prof.
Andrassy, care afirmase cã românii s-ar fi tras din puºcãriaºii Romei.
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Conform lui Eugen Potoran, în urma rãspunsului Noac a suferit chiar
întemniþarea.

În 1830 a urmat cãsãtoria cu Amalia Maria Nagy, fiica rãposatului
administrator episcopesc din Beiuº, Simon Nagy Abrahany. Va pãstori,
dupã hirotonire, în parohii din Bihor ca: Auºeu, Drãgoteni ºi Fiziº.

Pentru doi ani, între 1831-1833, este chemat la Oradea ca diacon cat-
edral ºi cooperator parohial. Cultura lui stârnea în jur invidie, incomod-
ându-i pe mulþi dintre apropiaþii ierarhiei. S-a „remarcat”, îndeosebi
Iosif  Sãlãgian, cel pe care avea sã-l numeascã, într-o scrisoare, „cano -
nicul încins cu sabia contra naþiunii”.

Astfel, contrarii preotului-cãrturar decid sã-l exileze în pãrþile sãt-
mãrene, care au fost alipite Episcopiei din Oradea în 1824. Va funcþiona
ca preot, notar districtual ºi dascãl în Ardusat ºi Bicãu. Din februarie
1839 îl gãsim cu siguranþã  paroh în Bicãu. Apreciat de cãtre oficialii
comitatului, aceºtia l-au jurat de asesor comitatens, sub prezidarea
baronului Nicolae Vécsey.

Cu îndreptãþire s-a spus despre „foile româneºti”, apãrute în preajma
anilor revoluþiei paºoptiste cã ar fi fost un laborator al conºtiinþei
naþionale. Se poate afirma cã presa româneascã a pãtruns în regiunea
noastrã datoritã, în primul rând, lui Moise Sora Noac. Acesta s-a afirmat
ca rãspânditor, abonat dar ºi colaborator la, îndeosebi, revistele lui
Bariþiu.

Dar, sã enumerãm publicaþiile cu care a avut legãturi Noac: „Gazeta
de Transilvania”, „Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã”, „Organul
luminãrii”, „Curier de ambe sexe”, „Magazin istoric pentru Dacia”,
„Concordia”. Dupã cum se vede, este vorba de publicaþii apãrute în mai
multe provincii româneºti ºi chiar la Buda.

Cu Bariþiu a purtat o intensã corespondenþã, din care s-au pãstrat 16
scrisori. Cei care au îngrijit apariþia materialului epistolar bariþian (au
apãrut pânã acum zece volume!), spuneau în vol. VI cã este vorba de
scrisori foarte interesante, promiþând apariþia lor în volumul urmãtor.
Nu a fost aºa, din pãcate. Se aºteaptã, în continuare, editorul, care nu
poate fi decât un mecenat, aºa cum a cãutat ºi în timpul vieþii Moise Sora
Noac.

Din 1841, vreme de 5 ani va pãstori la Homorodu de Mijloc. Sunt,
anii petrecuþi în Sãtmar, dedicaþi traducerilor din Vergiliu, Ovidiu.
Privite cu ochiul specia listului de azi, par a nu fi foarte reuºite. În epocã
însã, Aron Densuºianu afirmase despre traducerea „Eneidei” cã „este
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foarte bunã ºi este adevãratã pierdere cã nu s-a tipãrit”. ªi, în ce condiþii
a fãcut aceste tãlmãciri? Ne lãmureºte Aron Pumnul: „În rãstimp de
ºapte ierni numai noaptea, cãci ziua trebuia sã-ºi câºtige cele de trebuinþã
spre susþinãciunea vieþii”.

Evenimentele din 1848 îl gãsesc la Hurezu Mare, Nanda cum se
numea pe atunci, unde a slujit între anii 1846-1853. Iluzionat de ideea
„libertãþii comune”, aºa cum s-a exprimat ulterior, þine sã marcheze acea
victorie, pãrelnicã dupã cum s-a dovedit ceva mai târziu, organizând o
procesiune în satul vecin, Racova. Autoritãþile l-au „recompensat” cu
câteva  zile de întemniþare. Libertatea nu era ºi pentru români.

Se pare cã a þinut un jurnal în timpul sângeroaselor evenimente.
Astãzi ºtim doar atât. Mai mult ºtiu doar cei care îl posedã, dacã nu s-a
distrus în atâtea împrejurãri istorice vrãjmaºe.

Dedicã Hurezului o „Statisticã”, apãrutã în paginile „Foii...”. La
Buda reuºise sã tipãreascã în 1843 o carte de rugãciuni. A elaborat ºi o
carte de predici „prea bune peste tot anul”, cum afirma un autor ieºean,
încã în 1861. Pãcat cã nu au fost tipãrite, mai afirma el, ºi o spunem ºi
noi. Dupã aproape 150 de ani...

Dacã o parte din viaþã ºi-a legat-o de aceste meleaguri, iatã cã ºi tre-
cerea la cele veºnice s-a întâmplat tot în Sãtmarul istoric. La Bozânta
Mare, aproape de limita de acum a judeþului nostru, în anul 1862.

Istoricul literar Márki Sándor afirmase cã Noac a scãpat de împre-
jurãrile vitre ge doar la moarte. Plugurile comuniste l-au contrazis,
„redând agriculturii” cimitirul unde îºi dormea somnul de veci Moise
Sora Noac. Aºadar, încã un patriot român fãrã mormânt.

Între toate satele sãtmãrene care l-au avut ca slujitor la sfântul altar
pe Moise Sora Noac, doar la Hurezu Mare s-a pãstrat biserica din acele
timpuri. Întâmplarea face ca vrednic slujitor sã fie acolo pãrintele Iuliu
Ardelean, fiu al cãrturarului Ioan Ardeleanu-Senior, un îndrãgostit de
Noac, precum mãrturiseºte într-o scrisoare cãtre alt admirator, profe-
sorul Mihai Bãlaj.

La Hurezu Mare este în construcþie o nouã bisericã. Vechiul ºi micuþul
lãcaº trebuie însã pãstrat, cu sfinþenie chiar, pentru cã reprezintã un semn
al trecerii ºi petrecerii prin judeþul nostru a marelui preot-cãrturar. Va fi
poate, acum, în pragul bicentenarului naºterii, locul de unde va purcede
„dezgroparea talanþilor îngro paþi”: viaþa ºi opera lui Moise Sora Noac.

„Informaþia de duminicã”, an II, nr. 64 , 25 ianuarie 2004, p. 3.
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Corespondenþii sãtmãreni
ai lui George Bariþiu

Importanþa activitãþii lui George Bariþiu pentru deºteptarea poporu-
lui român a fost subliniatã, chiar dacã loc de recunoºtinþã ar mai fi încã.
Pe lângã faptul cã el este cel care a înfiinþat publicistica transilvãneanã ºi,
am putea spune, chiar pe cea româneascã, un adevãrat tezaur naþional
înseamnã corespondenþa sa. Harnicul colectiv al Institului de Istorie clu-
jean, care îi poartã numele, a purces în 1973 la publicarea corespon-
denþei. În anul 2003, dupã treizeci de ani, s-a reuºit publicarea celui de-
al X-lea volum din seria intitulatã „George Bariþ ºi contemporanii sãi”. 

Ne-am gândit cã ar fi utilã prezentarea câtorva portrete de cores -
pondenþi ai lui Bariþiu, locuitori ai Sãtmarului, ori nãscuþi pe aceste
meleaguri. Asta pentru cã în cele zece volume ºi-a gãsit loc doar core-
spondenþa cu unul dintre sãtmãreni, dupã cum se va vedea. Spaþiul nu
ne-a permis amintirea tuturor corespondenþilor, ne-am oprit azi la câþi-
va preoþi de frunte ai acelor ani, greco-catolici.

Nu vom începe enumerarea fãrã a aminti un motiv de mândrie pen-
tru sãtmãreni. Anume, aportul profesorului Ioan Chindriº, originar din
Sânmiclãuºul Sãtmarului, în editarea corespondenþei bariþiene. Pentru
dânsul, Bariþ reprezintã „un reper luminos în trecutul de luptã al
românilor”. Faptul cã ºi fruntaºii sãtmãreni s-au adresat în epocã lui
Bariþiu demonstreazã cã, într-adevãr, acesta reprezenta un reper lumi-
nos.

Constantin Alpini (1809 - 1846, Mediaº)
Este singurul dintre cei pe care îi vom aminti în rândurile noastre

care a avut privilegiul postum de a i se publica corespondenþa în aminti-
tul demers editorial.

S-a nãscut într-o vestitã familie ardeleanã, care a dat numeroase înalte
feþe bi sericeºti, greco-catolice. Clasele superioare de filosofie le-a urmat,
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probabil, la Liceul Academic Piarist din Cluj. A absolvit Facultatea de
Teologie a Univ. din Viena probabil în anul 1834, dupã ce frecventase
primii doi ani de teologie la Seminarul din Blaj. 

S-a cãsãtorit în 3 noiembrie 1834 la Craidorolþ cu Terezia Papp (n.
1818). A slujit apoi pânã în 1839 pe meleaguri sãtmãrene, la Mecenþiu,
azi Ady Endre. Fiica sa Ana a fost cãsãtoritã cu preotul-luptãtor din
Supuru de Sus, Ioan Gallu.

Una dintre primele cãrþi în limba românã tipãritã cu litere latine pe
teritoriul judeþului Satu Mare a fost scrisã de el în 1838, fiind vorba de
versuri adresate episcopului Ioan Lemeny.

Tuberculoza l-a doborât în 1846 la Mediaº, frângându-i elanul cãr-
turãresc.

Ioan Anderco (1811, Botiz – 1890, Ormani)
Studiile primare ºi gimnaziale le-a urmat la Satu Mare, dupã care a

studiat teologia la Trnava ºi Bratislava. Pentru început a slujit la Apºa de
Mijloc, din 1840 la Negreºti, reuºind acolo ridicarea frumoasei biserici
din piatrã.

Din 1857 a fost numit canonic al recent înfiinþatei Episcopii de
Gherla. A ajuns sã fie numit prepozit apoi chiar vicar general episcopal
substitut. S-au pãstrat douã scrisori ale lui adresate lui Bariþiu.

Ioan Boroº (1850, Carei – 1937, Lugoj)
Dupã studiile primare fãcute la Carei, a urmat liceul la Beiuº, apoi

filosofia ºi teologia la Viena. A urcat treptele preoþiei, ocupând funcþia
de vicar general episcopal al Lugojului. Printre realizãrile sale pe
meleagurile bãnãþene amintim aici doar înfiinþarea bãncii „Poporul”, la
a cãrei conducere s-a aflat 10 ani.

S-au pãstrat 18 scrisori din corespondenþa sa cu George Bariþiu.
Activitatea lui istoriograficã se regãseºte în numeroase  volume, studii ºi
articole, precum ºi în- tr-o mulþime de manuscrise. Hãrnicia ºi modestia
sunt cele care au caracterizat viaþa ºi scrisul lui.

Este înmormântat în cripta bisericuþei din cimitirul uniþilor lugojeni,
ridicatã ºi împodobitã din daniile sale.

Dimitrie Hossu ( 1788 - 1863, Sanislãu)
Tatãl lui a fost paroh la Piºcolt în jurul anului 1815. A slujit la Mãriuº

între anii 1830-1831. Din 1834 a funcþionat la Domãneºti, iar din 1838
pânã la repausare a slujit la Sanislãu. S-a remarcat ca unul dintre cei mai
prodigioºi versificatori din zonã. A scris ºapte titluri de lucrãri encomi-
astice, la modã în acea vreme. A trimis spre publicare versuri lui Bariþiu,
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iar dintre scrisori s-au mai pãstrat doar douã. A fost membru al „Astrei”
încã de la înfiinþarea acesteia.

Vasile Leºianu (1845, Vezendiu – 1904, ?)
Dupã deprinderea tainelor alfabetului la ºcoala confesionalã din

Vezendiu, a urmat liceul la Beiuº, iar teologia a studiat-o la Oradea. De
asemenea, a studiat ºi literele, la Cluj Napoca. Vreme de peste 15 ani a
fost profesor ºi bibliotecar devotat la Beiuº, fiind nevoit sã pãrãseascã
acest centru cultural ºi spiritual al românilor ardeleni, în urma scandalu-
lui izbucnit în anul 1888. A slujit apoi pânã la repausare la Sânmiclãuº,
având bucuria terminãrii lucrãrilor la biserica de zid în 1904, chiar anul
repausãrii sale. Membru al „Astrei”, a sprijinit creºterea culturii
româneºti pe aceste meleaguri. A colaborat la „Gazeta Transilvaniei”,
„Familia”, „Foaia scolasticã”. S-au pãstrat 14 scrisori trimise lui George
Bariþiu.

Vasile Lucaciu (1852, Apa – 1922, Satu Mare)
Personalitatea emblematicã a Sãtmarului. Nu stãruim în aceste rân-

duri asupra vieþii ºi activitãþii lui, cunoscutã în bunã mãsurã cititorilor.
Spunem doar cã ºi 11 scrisori trimise de el lui Bariþiu se pãstreazã la
Biblioteca Academiei Române.

George Marchiº (1836, Tãmaia – 1884, Carei)
ªcoala primarã a urmat-o la Baia Mare, iar liceul la Oradea. S-a

remarcat aici printre membrii Societãþii de lecturã. Teologia a studiat-o
la Viena, loc unde a editat revista manuscrisã „Armonia”. Cãsãtorit cu
Iulia Vultur, fiica parohului Daniel Vultur din Bârsãu de Sus. Pentru
puþinã vreme a fost profesor la Beiuº. Atitudinea vãdit româneascã l-a
îndepãrtat de acolo. Din 1863 a funcþionat pe meleaguri sãtmãrene, slu-
jind pe rând la Resighea, Homorodu de Mijloc ºi Carei. La Carei a venit
pentru a ocupa funcþia de arhidiacon al locurilor, aici dându-ºi obºtescul
sfârºit.

Fervent publicist, a colaborat la: „Gazeta Transilvaniei”, „Foaie pen-
tru minte, inimã ºi literaturã”, „Muza Românã”, „Familia”, „Aurora
Românã”. Ni s-au pãstrat ºase din scrisorile sale trimise lui Bariþiu.

Ioane Marcu (1831 – 1886, Satu Mare) 
Cele mai multe scrisori pãstrate, scrise cãtre Bariþiu de sãtmãreni,

sunt cele 35 aparþinând preotului cãrturar Ioane Marcu. Personalitatea
lui fiind de asemenea mai cunoscutã, nu insistãm aici mai mult. De pre-
cizat este faptul cã a mai cores pondat cu Vasile Alecsandri, Alexandru
Roman. A adresat epistole regelui Carol I, prim-ministrului Ion Brãtianu
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ºi altor personalitãþi româneºti ale vremii. Un alt fapt care trebuie con-
semnat este colaborarea lui Ioane Marcu la publicaþia condusã de
Bariþiu, „Observatorul”.

Moise Sora Noac (1806, Haþeg – 1862, Bozânta Mare)
Acestui ilustru corespondent al lui Bariþiu i-au fost tipãrite câteva din

cele 16 scrisori pãstrate azi la Biblioteca Academiei. Aceasta pentru
importanþa lor istoriograficã, privitor la evenimentele din anii 1848-
1849. Sãtmarul a fost un fel de surghiun pentru acest preot-cãrturar de
excepþie, aflat astãzi în pragul bicentenarului. A slujit în parohiile Bicãu,
Homorodu de Mijloc ºi Hurezu Mare. A trecut la veºnicie în Bozânta
Mare, localitate aflatã de asemenea în Sãtmarul istoric.

Vasile Pãtcaºiu (1844, Portiþa – 1932, Hotoan)
Cinci scrisori adresate de cãtre fidelul paroh al Hotoanului se mai

pãstreazã. Am spus fidelul paroh, întrucât a slujit vreme de aproape 60
de ani în Hotoan. Realizãrile lui culturale ºi spirituale sunt bine cunos-
cute, cititorilor ziarului nostru fiindu-le oferite în câteva numere infor-
maþii din trecut, oferite cu dãrnicie de „Cronica Hotoanului”, creaþie a
lui Vasile Pãtcaºiu.

„Informaþia de duminicã”, Satu Mare, an IV, nr. 172, 26 februarie
2006, p. 5.
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Nãscut la Vezendiu în 1833,
poetul Dimitrie Sfura 

l-a impresionat pe Eminescu
Satul cu preoþi

Vezendiul reprezintã una dintre localitãþile în care este atestatã cel
mai devreme existenþa unei ºcoli româneºti. Astfel, Conscrierea învãþã-
torilor din districtul Nyr în anul 1770 aminteºte cã la Vezendiu exista
ºcoalã româneascã de 50 de ani, aceasta însemnând cã fiinþa încã din
1720. Ne putem închipui localul ei modest, la fel de modestele cunoºt-
inþe pe care le dobândeau ºcolarii. Cert este însã cã în secolul XIX,
numit al redeºteptãrii naþionale pentru români, în aceastã localitate s-au
nãscut mai mulþi preoþi, intelectualii români, în marea majoritate, din
acele vremuri: Dimitrie Sfura, Vasile Leºianu, Dumitru Brad, Valeriu
Kiss, Iosif  Pataki, Iuliu Pataki-Vãleanu. Exceptându-l pe Valeriu Kiss,
fiu de cantor-învãþãtor, toþi aceºti preoþi aveau origine modestã, adicã
proveneau din familii þãrãneºti. 

Iatã deci cã osârdia dascãlilor din Vezendiu a început sã rodeascã,
îndeosebi dupã 1848, când s-a realizat dezideratul eliberãrii din iobãgie.
Vom încerca sã schiþãm astãzi portretul celui care deschide, cronologic
dar ºi ca valoare, seria acestor preoþi, cãrturarul Dimitrie Sfura.

Pe lângã puþinãtatea datelor ce se cunosc despre Dimitrie Sfura remar-
cãm ºi faptul cã uneori ºi acelea sunt controversate. Astfel, pentru data
naºterii, în diferitele lucrãri sunt amintiþi anii 1831, 1833 ºi 1835. Data
veridicã este însã 28 iulie 1833, aºa cum precizeazã registrul parohial aflat
la Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale, filiala Satu Mare, indicându-
ne ºi numele pãrinþilor, ignobilii (þãranii) Teodor Sfura ºi Rachila.

A studiat la Carei, urmând apoi cursurile gimnaziale la Beiuº, unde s-au
format atâþia intelectuali ai acestei pãrþi de þarã.  Teologia a studiat-o la



24 Viorel Câmpean
Oradea, unde printre profesori l-a avut pe Al. Roman, mentorul multor
generaþii de români, ajuns ulterior profesor la catedra de limba românã a
Universitãþii din Budapesta. Eugen Potoran, autorul lucrãrii „Poeþii
Bihorului” spune cã în timpul studiilor de teologie, D. Sfura a fost
„încãlzit de noul suflu de viaþã româneascã ce pornise din rândurile tine -
rimei ºi se alãturã cu folos ºirului de entuziaºti”. Este vorba de entuzias-
mul de dupã evenimentele paºoptiste.

Dupã absolvire a rãmas la Oradea,  acolo unde îºi avea sediul
Episcopia gr.-catolicã. În 1857 a fost  numit profesor la „Preparandia”
orãdeanã ºi prefect de studii la „Seminarul” din localitate, deþinând în
paralel ºi funcþia de inspector al ºcolilor gr.-catolice din aceastã eparhie.

„Societatea de lecturã” din Oradea
Aceastã reuniune a tinerilor iubitori de culturã, studioºi la Oradea,

s-a înfiinþat în 1852. Putem înºira cu mândrie   intelectualii sãtmãreni
care au fãcut parte, încã de la începuturi din „Societate…”: George
Marchiº, Vasile Iuþiu, Ioan Popdan.  

D. Sfura s-a numãrat printre primii „membri faptuari” ai acestei insti-
tuþii din a cãrei activitate se vãdeºte entuziasmul   ºi emulaþia. A fost con-
siderat ca unul dintre cei mai promiþãtori membri, sub aspectul ta -
lentului literar, dar a funcþionat o perioadã ºi în calitate de casier. Îl gãsim
chiar pe lista celor prin ale cãror „stãruinþe”, mai intrau câþiva florini în
micul buget. O instituþie inimoasã, dar ºi va loroasã, afirmaþie argumen-
tatã de funcþiile în care îl întâlnim pe D. Sfura în cadrul ei. În cea de-a
doua ºedinþã publicã a societãþii, D. Sfura va recita propria poezie, Cãtre
patria mea.

A doua fazã a întâlnirii dintre D. Sfura ºi „Societatea de lecturã”  este
reprezentat de 1858, moment în care tinerii societãþii îl aleg conducãtor,
Iosif  Vulcan afirmând cã a fost numit „în urma stãruinþelor elevilor”,
aceºtia simþind o mare bucurie când gândul venirii lui D. Sfura în frun-
tea societãþii a fost împlinit. Noul conducãtor a revigorat activitatea,
având un plan de lucru bine precizat, ºedinþele se þineau cu mai mult
entuziasm, de D. Sfura se legau atâtea speranþe. Nici atunci însã timpul
n-a mai avut rãbdare…

Un lucru de care nu ºtim sã se fi amintit în biografiile poetului este
cãsãtoria oficiatã în 14 octombrie 1858 la Borleºti, adeveritã tot de un
registru parohial. Astfel, în acea zi ºi-au unit destinele tânãrul  teolog
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absolut (absolvent) Dimitrie Sfura ºi Adalberta (Berta) Terebesy, cum-
nata parohului local, Vasile Catoca. A oficiat cununia pr. Ioan Szeremi,
paroh ºi protopop al Mãdãrasului, martor fiind preotul din localitatea de
obârºie a mirelui, George Pop, tustrei aceºti slujitori ai altarului fiind
situaþi în prima linie a luptei naþionale a românilor sãtmãreni.

Nu putem ºti câte visuri îºi vor fi fãcut tinerii cãsãtoriþi. Cert este însã
cã mirele a trecut la veºnicie doar dupã câteva sãptãmâni, adicã la 7
noiembrie 1858, înmormântat fiind la Oradea. Într-adevãr, ªematismul
care informeazã asupra repausãrii sale precizeazã cã era „absolutus
Theologus uxoratus”, cãsãtorit deci. De precizat ar mai fi faptul cã
mireasa nu s-a recãsãtorit, trecând la cele veºnice în 1883, locuitoare
fiind atunci în alt sat sãtmãrean, Gerãuºa.

Societatea junilor studioºi orãdeni va realiza câteva apariþii editoriale
de excepþie, prima fiind intitulatã „Versuinþii români”. Al doilea volum
al „Societãþii…” a fost intitulat „Diorile Bihorului”, îngrijit de un alt
viitor arhidiacon ºi cãrturar al plaiurilor sãtmãrene, George Marchiº.
Acest volum, spre deosebire de întâiul, conþinea versuri originale ale
membrilor „Societãþii de lecturã”.

Dimitrie Sfura este considerat a fi cel mai de seamã reprezentant al
„Diorilor”, în aceastã secundã tipãriturã a „Societãþii de lecturã” regãsin-
du-se semnãturile lui Athanasie Marienescu, D. Meciu, I. Brenduºian, P.
Vela Ventrariul, C. Grama. Monograful societãþii, orãdeanul Viorel Faur,
îl considerã pe D. Sfura cel mai interesant poet din volum, un calificativ
deosebit de onorant. 

A publicat numai în „Diorile Bihorului” 16 poezii, dintre care
amintim: Amicele vieþii, Amiciþia, Fata Românã, Rãmas bun, Chilia stu-
denþeascã, Eldorado, Primãvara, Las’ sã fiu acela eu.

Tot în „Zorile Bihorului” a vãzut lumina tiparului nuvela Cursoriul lui
Horea ºi Cloºca, în care se simte revolta împotriva nedreptãþii sociale ºi
naþionale. Autorul socotea mai elocvente decât propria-i prozã versurile
populare despre conducãtorii revoluþiei de la 1784. Tot în acest almanah
a apãrut ºi poema comicã pe o temã de basm, Luca Pescereanul. De
asemenea, trebuie semnalate ºi cugetãrile sau „sentinþele”, publicate în
acelaºi almanah.

Poezia La vinu, mai cunoscutã sub forma cântecului Mai turnaþi-mi! se
spune cã l-a impresionat foarte mult pe Eminescu. Se pare cã poetul
naþional cânta  Mai turnaþi-mi!, „cu ochii scânteietori, în atitudine dra-
maticã ºi cuprins de un adânc sentiment”. Eminescu putea cunoaºte
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poezia ori din „Foaie pentru minte, inimã ºi li teraturã”, unde apãruse în
1860, ori din „Familia”. Poezia se cânta în mediile studenþeºti, mulþi
crezând cã este un cântec popular. Eminescu ºtia însã de autor, mãrtu -
risindu-i lui T.V. Stefanelli cã era scrisã de cãtre: „… un biet transil-
vãnean, care avea durere în inimã pentru nenorocitul sãu popor. […] l-
a compus, l-a cântat ºi a murit dupã ce-l cântase”.

Poezia aceasta a fost tradusã în limba maghiarã de cãtre pr. Ioan
Clintoc (fost profesor la Beiuº, a slujit ºi el trei ani în Sãtmar, la Racova).
Multe alte poeme scrise de D. Sfura au fost puse pe note, fiind foarte
populare. 

Suferinþa pentru neam remarcatã de Eminescu este semnalatã ºi de
criticii li terari. Astfel, versurile lui patriotice sunt considerate mai va -
loroase decât cele de dragoste, prin ele D. Sfura îºi exprimã jalea pentru
naþiunea lui, invocã trecutele vremuri fericite ºi cugetã cu tristeþe la
„românul cel decãzut”. Versurile lui patriotice nu sunt strãbãtute de
accente de revoltã, fiind mai mult sfãtuitoare. Am putea spune cã D.
Sfura practica un naþionalism moderat, constructiv, aidoma marii
majoritãþi ai cãrturarilor români ai vremii în care ºi-a trãit scurta viaþã.

Între poeziile patriotice se remarcã: Primãvara, Prier 12/24 1854, Tot
putinþa. A colaborat la „Gazeta Transilvaniei”, precum ºi la alte reviste ºi
almanahuri ale vremii. În decembrie 1855 a trimis lui Iacob Mureºianu
balada istoricã Menumorut dar ºi poeziile  Despre românii de acum,  Rãmas
bun unui gonit, precum ºi unele articole despre elevii de la gimnaziile din
Beiuº ºi Oradea, dar mai ales despre membrii „Societãþii de lecturã” a
junimii orãdene.

Dimitrie Sfura poate fi considerat ca fãcând parte din pleiada cãr-
turarilor români transilvãneni ai vremii, opera risipitã prin diversele pu -
blicaþii, la care se adaugã manuscrisele, întãresc afirmaþia noastrã.

Nu cunoaºtem cauza decesului. Cu certitudine ºtim însã cã
repausarea sa a umplut de tristeþe inimile apropiaþilor. Pr. Ignaþiu Sabãu,
fratele ep. Ioan Sabo a scris în „Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã”
articolul Umbreloru lui Dimitriu Sfura teologu absolutu din diecesa Oradei Mare,
reposatu in anulu 25 alu vietii 1858. 

În 14 octombrie 1859 Iosif  Vulcan a expediat aceleiaºi publicaþii un
articol despre viaþa ºi activitatea lui D. Sfura. Probabil cã acestea nu au
apãrut în coloanele foilor braºovene, vor vedea însã lumina tiparului în
1869, prin mijlocirea  aceluiaºi Iosif  Vulcan, în „Familia”. Tot cu aceastã
ocazie vor fi tipãrite poeziile: Grânele vara se coc, Cãtrã lunã, Amorul.
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Prin moartea lui timpurie þinuturile acestea nordice ale românismu-

lui au pierdut un cântãreþ ºi un conducãtor de suflete în care se puneau
multe nãdejdi. Încheiem cu cuvintele fostului sãu elev Iosif  Vulcan care
scria în „Familia”: „nu scrutaþi în nomintele prezinte ce a fost Sfura, ci
cumpãniþi ce ar fi putut sã de vinã”.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 173, 5 martie 2006, p. 8.
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În judeþul Satu Mare, 1848 
– centrul protestelor maghiare a fost 

la Hodod,  iar al românilor la Medieºu Aurit
Dupã sfârºitul evenimentelor din 1848-1849 guvernul austriac a dat

dispoziþii ca toate documentele din arhivele parohiale, cu privire la
nelegiuirile comise în zilele revoluþiei sã fie tãiate, sau arse. Ordinul
imperial a fost întãrit, pentru preoþii români aparþinãtori diecezei de
Oradea, de dispoziþiile asemãnãtoare ale ierarhului lor, Vasile Erdélyi,
cel care a avut o atitudine care, cu un termen blând poate fi ca -
racterizatã drept controversatã. Amintind de o episcopie, precizãm cã
atunci românii sãtmãreni, greco-catolici în totalitate, aparþineau de trei
dieceze: Oradea, Muncaci ºi Alba Iulia - Fãgãraº; teritoriul de azi al
judeþului aparþinea de trei comitate: Ugocea, Solnocul de Mijloc ºi
Sãtmar. 

Urmând firul evenimentelor, din documentele care totuºi s-au pãs-
trat, se poate observa aceeaºi atitudine a oficialitãþilor din cele trei comi-
tate, precum ºi similitudinea aspiraþiilor  românilor. Ideea libertãþii
comune, în care au fost înclinaþi sã creadã o perioadã românii, le-a fost
spulberatã de evenimentele care aveau sã vinã. 

În pãrþile sãtmãrene, mai mult poate decât în alte pãrþi ale
Transilvaniei, s-a fãcut simþitã alianþa românilor cu maghiarii ºi germanii
(ºvabii) împotriva oprimãrii sociale exercitate de nobilimea maghiarã.
Nemulþumiri s-au manifestat atât în localitãþi pur româneºti (Racova,
Homorodu de Mijloc, Cig, etc.), mixte (Sanislãu, Ciumeºti, Craidorolþ) dar
ºi în localitãþi cu populaþie compact maghiarã (Hodod, Bogdand).

Ne-am bazat în realizarea acestui material pe studiul elaborat împre-
unã cu dr. Gelu Neamþu, Aspecte ale Revoluþiei din 1848 în pãrþile Sãtmarului,
apãrut în Anuarul Institului de Istorie „George Bariþ” din Cluj-Napoca,
XLIV, 2005.
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Pe Câmpul Libertãþii au fost ºi sãtmãreni
O delegaþie de 120 de români plecaþi din Solnocul de Mijloc, sub

conducerea vicarului Alexandru Sterca ªuluþiu ºi a protopopilor
Demetriu Coroianu (paroh ºi protopop la Craidorolþ) ºi Ioan Pop
Suduranu (paroh ºi protopop la Sãrãuad) au fost prezenþi în mai la
Marea Adunare Naþionalã de pe Câmpia Libertãþii, dar ºi la adunarea din
septembrie. ªtim cã au mai fost prezenþi la Blaj, Ioan Costea (paroh la
Supuru de Sus), Petru Bran (paroh la Hidig atunci), Ioan Galu (student
în acei ani) ºi avocatul George Filep, figuri de primã mãrime a luptei
românilor sãtmãreni în deceniile urmãtoare.

Circularele protopopului de Sãrãuad Ioan Pop-Suduranul au popu-
larizat hotãrârile adoptate la Adunarea din 3/15 mai. Dupã adunarea din
septembrie, va milita pentru traducerea în viaþã a programului adoptat
de revoluþionarii transilvãneni, susþinând necesitatea luptei cu arma în
mânã a românilor pentru câºtigarea de drepturi ºi libertãþi sociale ºi
naþionale.

Paroh la Blaja ºi Tãºnad în 1848, Matei Silvani, întrebat fiind de
autoritãþi de ce credincioºii lui nu depun jurãmântul de fidelitate faþã de
statul maghiar, a afirmat în faþa Comitetului permanent al Comit.
Solnocul de Mijloc: „Nu este de mirare cã acest popor se codeºte a pres-
ta jurãmânt, cã a fost ºi este asuprit ºi robit din punct de vedere social ºi
naþional”.

Gãrzile cetãþeneºti, constituite în acea primãvarã, au avut în compo-
nenþa lor ºi numeroºi români. În multe sate ei s-au împotrivit intrãrii în
aceste gãrzi, în altele însã, de voie, de nevoie au trebuit sã facã parte din
acestea.

Preotul Grigore Fásy (n. 1831, Borleºti-m. 1886, Cruciºor), în mai
1849 tânãr teolog la Oradea fiind, a fost prins ºi înrolat forþat, servind
pânã în august când a reuºit sã dezerteze: „am depus armele cu totul,
respectiv eu le-am aruncat la arac ºi am fugit, ºi am scãpat de castrele
muscalilor ºi austriece – pentru atunci inimici – cum am putut, am venit
prin cãi neselnice ºi ascunse, gol, flãmând ºi însetat pânã la Borleºti”,
satul sãu natal.

Moise Sora Noac a fost întemniþat 
pentru cã a sãrbãtorit „libertatea comunã”

În timp ce românii aclamau la Blaj sosirea libertãþii, în temniþa reºed-
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inþei comitatului Sãtmar, Carei, se gãsea preotul-cãrturar din Hurezu
Mare, Moise Sora Noac. Acesta precizeazã pentru „Gazeta
Transilvaniei”, într-o scrisoare strecuratã  în afara zidurilor închisorii cu
mare greutate, numãrul celor înrobiþi: 327 de deþinuþi, iar alþi 115 deþi -
nuþi sunt scoºi la „facerea drumurilor” pentru cã  nu mai încãpeau în
temniþã. Relateazã ºi motivul întemniþãrii sale. Intenþia sa fusese „a serba
cu poporenii din Hurez (Nanda, cum se numea pe atunci) ziua libertãþii
comune”. A sfinþit steagul maghiar în bisericã, ºi a plecat cu prapuri spre
Racova, localitate vecinã cu Hurezu Mare. 

A fost denunþat la comitele suprem, groful Károlyi György care,
spune foarte plastic Noac, „ca ºi mulþi proprietari îºi muºcã buzele dupã
pierderea robotelor”. A cesta s-a grãbit sã-i trimitã un „comisar cu 2 pan-
duri” ºi sã-l ducã la Carei. Cro nica parohiei Hurezu Mare evocând
relatãrile lui ªtefan Pop, fost paroh de Babþa, dezvãluie cã Moise Sora
Noac ºi acest amintit paroh erau aievea destinaþi la spânzurãtoare, însã
Noac, ca asesor comitatens (megyei tablabiró) printr-un amic al sãu de
mare influenþã la vicecomitele ºi la ºefii statariali, au izbutit sã se poatã
dez vinovãþi, ºi cu anumite „spese” (exista ºi în imperiu mitã!),  au scãpat
de la moarte.

Centrul protestelor  maghiare a fost la Hodod
În 30 aprilie 1848, la Hodod, þãranii au refuzat sã mai presteze înda-

toririle urbariale. Efectivul de soldaþi trimis în 14 mai s-a dovedit a fi
insuficient, luat chiar în derâdere de populaþia localã. A doua zi au fost
arestaþi trei dintre juzii sãteºti, care nu s-au supus judelui nobiliar.
Hatfáludi Elek, împuternicitul cu menþinerea ordinii constituite din
Solnocul de Mijloc, prezent la Hodod, îºi exprima temerea pentru zilele
urmãtoare, întrucât urma sã aibã loc târgul sãptãmânal, ceea ce însemna
venirea în localitate a numeroºi þãrani de prin împrejurimi. În 20 mai
comisarul Hatfáludi Elek raporta arestarea vinovaþilor ºi pedepsirea
celor mai puþin vinovaþi „cu lucrul la construirea drumului pe timp de
douã sãptãmâni”.

Evenimentele nu erau însã sub control nici în octombrie, cãci sub-
prefectul Bálint Elek raporta primului ministru cã la Hodod ºi Bogdand
se intenþioneazã arborarea steagului imperial.

Un adevãrat focar al rãzvrãtirii româneºti din aceste pãrþi a fost
Medieºul Aurit. Revolta românilor a fost judecatã prin procesul deschis
la 16 octombrie ºi terminat în 26 octombrie 1848 la Medieº. Preotul din
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Medieº, Kerekes Dumitru (1805-1875), ºi mai mulþi oameni de acolo ºi
din Görbed (Româneºti, pe atunci filie a Medieºului) au fost judecaþi
pentru cã au trimis prin Vezentan Vasilicã ºi Bercie Ion, o scrisoare de
aderenþã Comandamentului imperial din Nãsãud precum ºi pentru cã au
voit sã împiedice intrarea gãrzilor naþionale în comunã.

Þãranii din Medieº aºteptau uºurare de la Nãsãud, sperau sã se
elibereze de toa te sarcinile, aºa cã trimit scrisoare de credinþã la Nãsãud cu
oferta cã vor da ti nerii lor capabili de a purta arme. Apãrãtorul lor afirma
în cadrul procesului cã „este lu cru îndeobºte cunoscut, cã motivul princi-
pal al acestei rebeliuni a fost da rea re cru þilor”. Gestul fãcut era ºi sub
influenþa ºtirilor despre înarmarea ro mâ ni lor din Tran silvania. Desigur,
reticenþa la darea de recruþi pentru trupele maghiare ºi dis po nibilitatea de
a oferi tineri lui Urban, este edificatoare pentru atitudinea româ nilor.

În 1857 locuitorii din Medieº îºi cãutau încã dreptatea la împãratul,
„cu sentimentul amar al durerii”, dupã cum se exprimã înºiºi. Au cura-
jul acum sã afirme cã au fost jigniþi în acel octombrie „nu numai în li -
bertãþile noastre ci ºi în drepturile noastre umane”, „pentru ataºamentul
nostru deschis faþã de Casa Regalã”. Ei vorbesc despre 100 de con-
damnaþi la moarte ºi temniþã, o pãgubire în bunuri va lorând 21.000 florini
argint. Mai afirmã cã au fost eliberaþi din închisoare de cãtre comi sa rul
cezaro-regesc al comitatului Satu Mare, Kende Zsigmond, în cursul lunii
august 1849, dupã capitularea de la ªiria. Despre parohul Kerekes ºtim
cu si guranþã cã a lipsit din localitate începând cu 22 octombrie 1848,
semnãtura lui fiind regãsitã în registrele parohiale abia din 12 septembrie
1849, fiind înlocuit în aceastã perioadã de parohul din Botiz. 

Imediat dupã decretarea statariului (26 aprilie în Solnocu de Mijloc ºi 3
mai în Sãtmar), oficialitãþile comitatense cer introducerea stãrii de urgenþã
ºi înfiinþarea unor tri bunale statariale cercuale. Autoritãþile nu au stat pe
gânduri, ridicând prin sate furci, fri gãri ºi spânzurãtori, pentru a speria
oamenii. Mai mult, ca sã semene mai vârtos teroarea, în special pe dealuri,
pentru vizibilitate de la distanþe mai mari, s-au plantat a devãrate complexe
de spânzurãtori. Poporul le-a numit „acastauã”, „corni”, „lemnele rele”,
„spânzurãtori” sau „furci”. În Satu Mare am detectat astfel de denumiri :
„Dâmbul Spânzuraþilor”, între Seini ºi Apa, dar ºi în sudul judeþului, pe
drumul dintre Giorocuta ºi Corund, unde a fost spânzurat în toamna lui
1848 þãranul Ilie Ch i mieº din Corund.

În vara lui 1850, protopopul ªtefan Bilþiu solicita din Mocira coman-
damentului districtual militar cezaro-crãiesc din Debreþin aprobarea
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coborârii spânzurãtorilor ºi ridicarea unei cruci în memoria celor trei
români uciºi în localitate în octombrie 1848, „precum s-au fãcut aceasta
ºi la Cetatea Careilor (Nagy Károlyi) la înmormântarea unor asemenea
preduþi”. În 1850 Moise Sora Naoc scrie lui Bariþiu despre omorârea
racovenilor ºi a celor din Bârsãu. În octombrie 1849 a fost executat
Toader Ardelean din Supur.

Aprofundând aceastã temã sângeroasã, dar de interes istoric,
observãm cã, în afarã de localitãþile amintite în succinta noastrã
prezentare, în numeroase alte loca litãþi s-au înregistrat miºcãri de elibe -
rare: Cig, Sãtmãrel, Resighea, Roºiori, Dobra,  Pãuleºti, Lipãu, Valea
Vinului ºi lista ar putea continua.

În 1849, cu siguranþã dupã înfrângerea revoluþiei, preotul Chiriac
Barbul, viitor arhidiacon al pãrþilor sãtmãrene, pe atunci slujitor la Bicãu,
nota pe un „Chi ria codromion”, tipãrit la Bucureºti în 1732: „Aceastã
carte, cu nume Evanghelie învãþãtoare, e a bisericii Pop Bicãului. Am
însemnat, în anul 1849, Tiril Barbul, pa rohul locului. Sã dã de ºtire pos-
teritãþii cum cã [în] acest an au fost o rebelie mare, cu nume Koºutiana,
þintitã împotriva românilor ºi a împãratului, lângã care ro mânii au rãmas
mai credincioºi. 1849.”

Aceste cuvinte sunt edificatoare pentru atitudinea românilor sãtmãreni
în timpul acelor evenimente. Ca pentru toþi românii din cuprinsul imperiu-
lui, ºi pentru sãtmãreni revoluþia a fost o victorie. Dorinþa de a se alipi toren-
tului revoluþionar din Transilvania i-a cuprins ºi pe ei. Experienþa, în parte
amarã, acumulatã în timpul acelor evenimente avea sã le foloseascã în dru-
mul lor cãtre realizarea idealurilor naþionale.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 175, 19 martie 2006, p. 3.
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Provenind dintr-o familie originarã din Lipãu,
Iustin Popfiu a fost un adevãrat 
îndrumãtor cultural ºi naþional

Salba literarã bisericeascã sãtmãreanã
Preoþilor greco-catolici  Constantin Alpini, Moise Sora Noac ºi

Dimitrie Hossu, le aparþin primele încercãri literare româneºti pe plaiurile
sãtmãrene.  Eforturile lor vor fi continuate de grupul de studenþi de la
Oradea, aflaþi acolo pe la jumãtatea secolului al XIX-lea. Am putea spune
cã acolo s-a constituit o adevãratã salbã li terarã bisericeascã. Spunem
aceasta datoritã faptului cã aproape toþi tinerii originari din pãrþile sãt-
mãrene grupaþi în „Societatea de lecturã” ºi care au avut activitate li terarã
erau teologi, exceptându-l pe Iacob Brenduºianu, viitor absolvent de
drept. 

Lista îi cuprinde, în ordinea trecerii lor la veºnicie, pe Dimitrie Sfura,
Ioan Popdan, Ignaþiu Szabo, Iustin Popfiu, George Marchiº ºi Vasile
Iuþiu.

Din aceastã salbã, cel mai realizat literar, deºi a trãit mai puþin decât
câþiva dintre colegii sãi, este Iustin Popfiu, care poate fi considerat li -
derul grupãrii literare sãtmãrene din Oradea.

S-a nãscut în 23 octombrie 1841, la Dijir, pe meleaguri bihorene, deºi
familia lui era originarã din Lipãu. În anii ocupaþiei horthyste, la Lipãu
încã se mai pãstra casa de piatrã a familiei Popfiu, aflatã atunci în pro-
prietatea familiei plugarului Moga. Prezenþa unui alt membru al familiei
Popfiu, profesorul orãdean Dionisie, este atestatã de registrele parohiale
ale Lipãului. Vasile Vartolomei, cel care, prin tre alþii, s-a ocupat de viaþa
ºi opera lui Iustin Popfiu era de pãrere cã tatãl aces tuia, probabil cantor
sau învãþãtor la Lipãu, s-ar fi mutat la Dijir.

Ipoteza originii sãtmãrene poate fi confirmatã de locurile unde a
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fãcut primii paºi întru învãþãturã. Astfel, studiile primare le-a urmat la
Baia Mare ºi Carei. A studiat apoi la Liceul „Premostratens” din Oradea.
S-a apropiat aici de profesorul Alexandru Roman ºi de colegul Iosif
Vulcan, cel care avea sã-i devinã prieten pe viaþã. Acum se vãdesc
primele încercãri ºi realizãri literare, reuºind sã editeze revistele
„Deºteaptã-te Române” ºi „Musa Criºanã”. 

În 1859 a început sã studieze teologia la „Seminarul latin” din
Oradea. Fiind unul dintre cei mai merituoºi studenþi, ep. Vasile Erdélyi
l-a trimis în 1860 sã continue studiile la Inst. „Sf. Barbara” din Viena. În
capitala imperiului, pe lângã ocupaþia obiºnuitã de teolog, a colaborat la
„Armonia”, revista manuscrisã scoasã de George Marchiº. 

Pe plan organizatoric, românesc, se numãrã printre cei care au pus
bazele „Societãþii bisericeºti literare”, fiind notar, iar apoi secretar ºi
chiar preºedintele acesteia. Clericii crescuþi pe lângã societatea din Viena,
vor onora prin viaþa ºi opera lor misiunea încredinþatã de neamul româ-
nesc.

O realizare a clericilor români din Viena a fost traducerea cãrþii
„Fabiola sau Biserica catacombelor” de cardinalul Nic. Wiseman.
Tãlmãcirea a fost rodul muncii mai multor teologi, în frunte cu Iustin
Popfiu. Este aici loc de a aminti faptul cã el cunoºtea foarte bine limbile
francezã, italianã, germanã ºi maghiarã. Autorul cãrþii a mulþumit în acel
an 1863 traducãtorilor români.

În aceastã perioadã a publicat în „Almanahul lui Mendlich”,
„Biografia episcopului Iosif  Papp-Szilágyi”. Peste câþiva ani a scris
„Biografia mitropolitului Alexandru Sterca ªuluþiu”.

Revenit în Oradea, la 1 noiembrie 1863 este hirotonit preot celib
(necãsãtorit). A ocupat diferite funcþii în cadrul diecezei greco-catolice
orãdene: arhivar, ceremoniar, asesor ºi notar consistorial. Din 1863 a
fost numit profesor de literatura românã ºi religie la liceul unde absolvise
ºi el. 

În 1874 a devenit profesor de liturgicã la „Seminarul latin” orãdean
ºi vice-rector al „Seminarului român unit”. Un manual mult folosit în
epocã a fost cel ela borat chiar de el, Istoria literaturii române. 

Volumul lui de cãpãtâi, „Poezia ºi proza”, apãrut în 1870, a stârnit
cuvintele polemice ale lui Titu Maiorescu. Poeziile lui sunt grupate în
jurul celor douã sentimente: patriotic ºi religios. Credinþa ºi neamul au
fost ideile cãlãuzitoare ale întregii sale literaturi. Maiorescu, de dincolo
de munþi, nu a înþeles cã acele poezii au pus temelia conºtiinþelor indi-
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viduale, care aveau sã dea naºtere conºtiinþei naþionale româneºti din
aceste pãrþi.

În 1877 i-a apãrut cartea de rugãciuni „Momente cereºti în exilul
pãmântesc”. Multe manuscrise cu diferite predici, biografii de teologi,
panegirice nu au mai vãzut lumina tiparului. Postum a apãrut la Gherla
în 1885 o carte de „Predici pe duminici”. 

În publicisticã remarcãm colaborarea sa la: „Foaie pentru minte,
inimã ºi literaturã”, „Sionul Românesc”, „Familia”, „Amicul ºcoalei”,
„Aurora Românã”, „Con cordia”, „Foaia Societãþii pentru cultura ºi li -
teratura românã în Bucovina”, „Predicatorul Sãteanului Român”.
Regãsim aici ceea ce a avut mai valoros publi cistica româneascã transil-
vãneanã în acele timpuri. A corespondat cu pãrintele presei româneºti
din Transilvania, George Bariþiu.

Originea lui sãtmãreanã este arãtatã de unul din pseudonimele
folosite în pu blicisticã, I.P.Someºanul.

Meritã remarcatã activitatea lui în cadrul „Astrei”, sub auspiciile
acesteia susþinând mai multe conferinþe: în 1868 la Gherla – „Memoria
lui Andrei Mu reºianu”, în 1869 la ªomcuta Mare – „Despre limbã ca
conservatoare a naþiona litãþii” ºi în 1870 la Nãsãud – „Necesitatea cul-
turei naþionale”. Un prim discurs, rostit în 1867 la Cluj, „O privire fugi-
tivã peste literatura românã ºi lipsa unei istorii critice a literaturii
române”, constituie partea a II-a a volumului de poezii din 1870.

Relaþiile lui cu „Societatea de lecturã” datau din anii când a urmat
cursurile liceale, remarcându-se ca membru „faptuar”. A ajuns sã con-
ducã  „Societatea de lecturã” din Oradea din 16 octombrie 1864 pânã în
1871 când, s-a îmbolnãvit destul de grav, fiind nevoit sã urmeze un trata-
ment în staþiuni balneo-climaterice strãine. 

Când a preluat ºefia, societatea se gãsea într-o stare de letargie, el
reuºind însã impulsionarea activitãþii, concretizatã în apariþia celei de-a
treia publicaþii a „Societãþii…”, almanahul „Fenice”, tipãrit în 1867. A
organizat corul ºi orchestra societãþii. A gãsit cea mai bunã soluþie pen-
tru a ieºi în public, anume organizarea de ºezãtori literare, mult gustate
de cãtre intelectualii români din Oradea ºi împrejurimi.

Dintre condeiele care au rãsãrit de sub aripa sa îndrumãtoare îi
amintim pe: Vasile Ranta-Buticescu, Elia Trãilã, Ioniþã Scipio-Bãdescu ºi
Miron Pompiliu. În aceastã funcþie a demonstrat cu prisosinþã calitãþile
lui de animator cultural. Perioada cât el a condus destinele „Societãþii…”
este consideratã cea mai  productivã din istoria acestei asociaþii.
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Revista bisericeascã „Amvonul” se adresa preoþilor ºi cititorilor

români de ambele confesiuni! Afirmaþia de mai sus pare greu de crezut,
acum când la Satu Mare cele douã confesiuni româneºti se gãsesc în
plinã gâlceavã. 

A reuºit editarea revistei „Amvonul” în 1868, dupã îndelungi efor-
turi. A apãrut de-a lungul anilor 1868, 1871 ºi 1881, fãrã îndoialã cu sa -
crificii personale. Pu blicaþia era tipãritã în 1300 de exemplare, lucru de
excepþie pentru revistele ro mâneºti ale vremii, care aveau tiraje mult mai
reduse. Revista, cuprinzând în special predici scrise de preoþi români din
ambele confesiuni, se adresa cititorilor români, atât greco-catolici cât ºi
ortodocºi. 

În epocã Iustin Popfiu a fost considerat „cel mai mare ºi cel mai cla-
sic orator bisericesc”. Parcã ar fi nimerit sã-i dãm lui cuvântul pentru a
explica deschiderea cãtre ambele confesiuni româneºti a revistei, despre
care spune cã: „nu are nimic cu discuþii sublime dogmatice, ci numai cu
predicarea divinului moral creºtin, care este acelaº la ambele confesiu-
ni!”. Fie-ne permis sã întrebãm dacã gâlceava are ceva comun cu predi-
carea divinului moral creºtin?

Remarcãm cu regret cum teroarea istoriei a fãcut ca acum români
ortodocºi ºi greco-catolici sã nu mai încapã în catedrale. Acum un veac
ºi jumãtate încãpeau în paginile unei reviste teologice!

Este ºtiut faptul cã Biserica romano-catolicã maghiarã intenþiona sã
contopeascã Mitropolia greco-catolicã unitã de la Blaj. La Congresul
desfãºurat la Budapesta începând din octombrie 1871 au fost prezenþi
alãturi de episcopul Iosif  Papp Szilágyi, Iustin Popfiu precum ºi doi
mireni: Iosif  Vulcan ºi Iosif  Roman. În urma înþelegerii deputaþilor
români, Iustin Popfiu a prezentat un „memorandum”, în care cei trei
(afarã de ierarh) declarau cã românii greco-catolici din Transilvania nu
pot participa la un Congres care nesocoteºte drepturile Bisericii Unite.
Au cerut aprobarea ca aceastã Bisericã sã poatã organiza un congres
propriu.

Ei au contestat dreptul episcopului de a reprezenta Biserica Unitã la
acel congres. Dupã citirea declaraþiei tustrei au pãrãsit sala de ºedinþe.

Anul 1871 i-a adus decepþii dar ºi bucurii. Intrat în politicã a candi-
dat în acest an ca deputat pe listele lui Francisc Deák, în þinutul
Marghita. A avut o dezamãgire, pierzând alegerile. Tot în acest an a fost
distins de Papa cu titlul de camerar papal, iar ep. Olteanu îl numeºte
asesor consistorial ºi protopop onorar.
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Din pãcate, acum au venit ºi primele semne ale bolii, fiind nevoit sã

renunþe la conducerea „Societãþii de lecturã”. Dupã repausarea ierarhu-
lui Olteanu s-a numãrat printre candidaþii la funcþia de episcop, va fi însã
din nou decepþionat nefiind ales ierarh. 

Numeroasele funcþii, împovãrãtoarele munci ºi variatele preocupãri,
l-au fãcut pe noul episcop orãdean, Mihail Pavel, sã îl numeascã paroh
ºi protopop la Leta Mare, localitate aflatã azi în Ungaria. Deþinea ºi titlul
de arhidiacon onorar, fiind inspector al ºcolilor greco-catolice din dis-
trictul Leta Mare. Dupã doi ani de vrednicã slujire a trecut la cele veºnice
în 27 martie 1882. A avut parte de o moarte grabnicã, cãzând la pat doar
trei zile, dar neaºteptatã ºi îndelung regretatã. Un sobor de 16 preoþi a
þinut sã-l conducã pe ultimul drum, în frunte cu canonicul orãdean dr.
Augustin Lauran (sãtmãrean ºi el la origine), fiind de faþã o numeroasã
asistenþã. A fost înmormântat în cimitirul bisericii din Leta Mare.

Astfel s-a încheiat viaþa pãmânteanã a acestui iniþiator, îndrumãtor ºi
protector cultural, o personalitate a cãrui activitate a fost coordonatã
mereu de iubirea lui Dumnezeu ºi iubirea pentru neamul din care fãcea
parte.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 176, 26 martie 2006, p. 11.
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Nãscut în 1844 la Petea, Dr. Augustin Lauran 
a fost întâiul prelat papal ºi protonotar 

apostolic originar din Sãtmar
Personalitatea sãtmãreanã pe care o evocãm astãzi s-a nãscut în 5

decembrie 1844 la Petea, în familia parohului greco-catolic local
Dumitru Lauran ºi a Veronicãi Vlass. Ambii pãrinþi fãceau parte din
familii româneºti vestite, tatãl fiind la origine din Tãmaia, localitate
apropiatã de Baia Mare, pe atunci în comitatul Satu Mare, iar mama
dintr-o familie bihoreanã. Se pare cã familia Lauran a pãstorit multã
vreme credincioºii Tãmaiei, Chariton ºi Miron, bunicul ºi tatãl lui
Dumitru Lauran, slujind multã vreme acolo.

În familia Lauran s-au mai nãscut la Petea fiicele  Emilia (nãscutã în
1848, cãsãtoritã cu pr. Antoniu Popdan) ºi Veronica (n. în 1853, c. cu pr.
Ioan Marchiº), precum ºi un fiu pe nume Vasile, despre a cãrui soartã nu
cunoaºtem amãnunte.

Tatãl Dumitru a fost un bun român, în 1848-1849 având de suferit
în urma evenimentelor petrecute în zonã, el figurând pe lista întocmitã
de Episcopia de Oradea la solicitãrile oficialitãþilor habsburgice. A fost
membru al „Astrei” din primii ani de funcþionare a acesteia. A slujit la
Petea din 1842 pânã în 1868 când a trecut ca paroh la Roºiori vreme de
5 ani. Din 1873 pânã la repausare a funcþio nat la Doba, fiind înãlþat la
gradul de vicearhidiacon onorar. A trecut la veºnicie în 1880 fiind
înmormântat la Doba.

Studiile teologice Augustin ºi le-a desãvârºit la Roma, în cadrul
Colegiului „Sf. Athanasie”, între anii 1859-1867. Era al treilea teolog
originar din pãrþile sãtmãrene ajuns sã studieze la Vatican. Incontestabil,
preoþii cei mai erudiþi ai diecezei orãdene au fost cei care ºi-au desãvârºit
studiile la Seminarele catolice din Roma, Viena, Lemberg ºi Pesta.
Colegiul „Sf. Atanasie” de la Vatican, redeschis în 1847 de cãtre Papa Piu
al IX-lea l-a primit pe primul cleric orãdean în 1853, acesta fiind Ioan
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Sabo, viitorul ierarh. Sãtmãrean la origine, aºa cum vor fi ºi urmãtorii doi
clerici veniþi aici: Vasile Iuþiu, nãscut în 1833 la Dindeºti, care a studiat
între 1855-1859 ºi Augustin Lauran.

Încã din anii studenþiei Augustin Lauran dãdea dovadã de mare
erudiþie teologicã, teza lui de doctorat fãcând o excelentã impresie, de
aceea s-a pãstrat în arhiva „Propagandei Fide”. A obþinut doctoratul în
teologie ºi în filosofie. Despre anii lui de studenþie s-a spus cã i-a parcurs
prin ºtiinþã ºi virtuþi – In virtutibus et scientia nituit. În Cetatea Eternã a ºi
fost hirotonit ca preot celib în 4 iulie 1867, de cãtre episcopul sãu
diecezan, Iosif  Pop-Szilágyi. 

Dupã repausarea episcopului Ioan Olteanu a fost unul dintre candi-
daþii la scaunul episcopal, având se pare sprijinul clerului, atât gr.-catolic
cât ºi al celui romano-catolic. Se bucura de un deosebit respect în rân-
dul prelaþilor romano-catolici tocmai pentru erudiþia sa. În cele din
urmã a fost numit ierarh la Oradea Mihail Pavel (de asemenea nãscut
într-o localitate, Recea, situatã în Sãtmarul istoric), care pânã în anul
1879 activase pe tronul vlãdicesc al Gherlei. Faptul cã a concurat la un
moment dat pentru înalta funcþie ierarhicã nu l-a împiedicat pe Augustin
Lauran sã fie sfetnicul de nãdejde al ep. Pavel de-a lungul celor 23 de ani
de vrednicã pãstorire a românilor gr.-catolici din dieceza Orãzii.

Trecerea la veºnicie a episcopului Pavel a fost adusã cu durere la
cunoºtinþa clerului ºi credincioºilor de o circularã întocmitã tocmai de
cãtre dr. Augustin Lauran. Cuvintele au fost atât de impresionante încât
au fost în parte reproduse pe lespedea mormântului de la Slatina, unde a
fost înmormântat Mihail Pavel. Dupã repausarea ep. Pavel, pânã la
aºezarea pe scaunul episcopesc a lui Demetriu Radu, Augustin Lauran a
asigurat conducerea Diecezei, în calitate de vicar capitular.

Seminarul din Oradea este cel mai vechi ºi însemnat aºezãmânt al
Diecezei române unite. Aici s-au format foarte mulþi dintre preoþii orig-
inari din pãrþile sãtmãrene, sau care au pãstorit cu vrednicie credincioºii
sãtmãreni. Augustin Lauran a devenit rector al Seminarului diecezan din
Oradea, în 1879, dupã ce fusese mai mult timp vicerector, secondându-
l pe predecesorul sãu, nimeni altul decât dr. Ioan Sabo, cel care se suise
tot în anul 1879 pe scaunul episcopal de la Gherla. Vom aminti aici cã ºi
urmãtorii conducãtori ai Seminarului orãdean, veniþi la ºefie dupã
Augustin Lauran, erau de obârºie sãtmãreni: Florian Stan, Gheorghe
Miculaº, Augustin Maghiar.

Va sta în fruntea Seminarului vreme de 27 de ani, când aceastã insti-
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tuþie a trecut printr-o perioadã înfloritoare. În 1893 a publicat o broºurã-
pamflet, fiind con si derat „primejdios daco-român”, iar Seminarul „cuib
de românizare”, episod despre care vom vorbi mai jos. 

Tot în 1879 dr. Augustin Lauran a fost numit ºi director al
Preparandiei ºi canonic cancelar. Menþionãm cã Preparandia a crescut
dascãlii pentru satele sãtmãrene arondate Episcopiei de Oradea. În frun-
tea acestei instituþii a rãmas de asemenea pânã în 1906. 

Vrednicia dr. Augustin Lauran este ilustratã de mulþimea funcþiilor ºi
titlurilor pe care le-a deþinut. Astfel, în 1880 a fost numit vicepreºedinte
al Exactoratului die cezan, din 1879, dupã cum am amintit, a fost primit
între canonicii diecezei, din 1881 fiind numit canonic scolastic, iar în
1884 canonic custode. Dupã obiceiul canonicilor de rit  latin, în 1888 a
primit titlul de abate de Calocea. În 1894 a fost numit vicar episcopal,
pentru ca în 1896 sã ajungã vicar general episcopal.

În premierã pentru Dieceza de Oradea, dr. Augustin Lauran este numit
în 1900 prelat papal ºi, tot pentru prima datã, în 1905 protonotar apostolic. 

Respectul de care se bucura în mediul catolic este demonstrat ºi de
numirea lui încã din 20 iulie 1898 ca membru al Comisiei congresului
centralei catolice. Deþinea ºi funcþia de asesor consistorial al episcopiei
de Gherla.

A trãit cãlãuzit de principiul „ora et labora”, îngemãnând deci rugã-
ciunea cu munca, vieþuind mai mult printre cãrþi, pentru a învãþa sã-i
ajute mai mult pe oameni. Este autor a 7 lucrãri teologice. Cunoaºterea
temeinicã a mai multor limbi l-a ajutat sã scrie opere atât  în limba
românã cât ºi în maghiarã ºi latinã. Amintim aici doar douã titluri:
„Creºtinul greco-catolic desprins în legea sa” ºi „Creºterea poporalã”
(manual pedagogic-didactic, 1879).

Lui i se datoreazã ºi apariþia lucrãrii aniversare a Episcopiei de
Oradea: „Sche matismus historicus Venerabilis Cleri Dioecesis M.
Varadiensis gr. rit. cat. pro Anno iubilari 1900” (ºematismul istoric), el
fiind redactor. Alãturi de dr. Iacob Ra du,  dr. Ioan Ardeleanu (ºi el paroh
în pãrþile sãtmãrene, la Amaþi între 1904-1907) ºi ªtefan Tãºiedan (paroh
la Ciumeºti din 1909 pânã în 1924), a fost unul din marii istorici ai
Episcopiei de Oradea.

A publicat de-a lungul anilor câteva broºuri polemice în limba
maghiarã, privind chestiuni politice ºi bisericeºti. Scrise într-un stil sar-
castic, dar pline de erudiþie, acestea au fãcut mare senzaþie, dar i-au atras
ºi multe duºmãnii.
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A fost acuzat cã a fãcut ºi greºeli politice, imputându-i-se cã a dorit

la un moment dat sã candideze la alegeri pe listele partidului naþional
maghiar, condus de cãtre contele Apponyi. Unii români i-au reproºat cã
ar fi fost filomaghiar. Se uitã însã cã, spre exemplu, în noaptea de 8/9
august 1893, grupuri agresive de maghiari, la incitarea presei evreieºti
din Oradea, au distrus ºi geamurile casei sale, pe lângã cele ale
Episcopiei ºi ale altor prelaþi români. Norocul lui ºi al episcopului Pavel
a fost cã erau plecaþi din localitate. Acesta a fost momentul când Se mi -
narul a fost numit „cuib de românizare”.

El însã a fost devotat bisericii sale ºi neamului românesc, deasupra,
poate ine vitabilelor, greºeli politice pe care le-a comis. Într-adevãr, în
materie de religie po ziþia lui era intrasingentã, el fãcând parte din grupul
„ultramontaniºtilor” (sprijinea creºterea autoritãþii papale).

În privinþa problemei naþionale, elocventã este atitudinea luatã în
1902, când ºcoala confesionalã din Viile Satu Mare a fost transformatã
în ºcoalã de stat. A mi li tat pentru pãstrarea caracterului confesional,
românesc deci al acelei ºcoli.

În 1894, o delegaþie a seminariºtilor români, condusã de cãtre un
nepot al sãu, s-a prezentat la rectorul Lauran argumentându-i cã
Seminarul nu poate sã-l jeleascã  pe Kossuth, francmason-duºman al
Bisericii catolice, în numele cãruia fuseserã uciºi mii de români la 1848.
Cu lacrimi în ochi Augustin Lauran le-a rãspuns cã au dreptate, dar i-a
întrebat dacã o eventualã închidere a Seminarului de cãtre autoritãþi ar fi
mai beneficã neamului românesc. 

În acei ani neprielnici afirmãrii naþionale, corabia românismului a trebuit
sã fie condusã cu diplomaþie, uneori fiind necesare unele compromisuri.

A trecut la cele veºnice în 12 octombrie 1912. Pentru Seminar, insti-
tuþie pe care o condusese cu atâta har, a lãsat o fundaþie de 12000 de
coroane. Preþioasa lui bibliotecã, de asemenea a lãsat-o prin testament
diecezei. Conþinea 585 de opuri în 1440 de volume, în mare parte fru-
mos legate, remarcându-se operele Sfinþilor Pãrinþi ºi ale teologilor
catolici celebri ai ultimelor veacuri.

Personalitate cu o culturã ecleziasticã vastã, dr. Augustin Lauran a
demonstrat prin opera sa eruditã cã românii greco-catolici nu erau mai
prejos din punct de vedere al pregãtirii teologice decât celelalte popoare
catolice. El a continuat cu strãlucire tradiþia preoþeascã a familiei Lauran.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr.179, 16 aprilie 2006, p. 9.
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Originar din Hodiºa, preotul-cãrturar Traian Fãrcaº 
a scris prima monografie a Gimnaziului 

superior „Samuil Vulcan” din Beiuº
„Informaþia de duminicã” a evocat nu cu multã vreme în urmã o per-

sonalitate culturalã nãscutã pe plaiurile sãtmãrene, la Hodiºa mai precis,
ªtefan Mãrcuº. Ilustrului fiu al localitãþii i s-a cinstit în acest an memo-
ria, prin aºezarea unei plãci memoriale pe casa parohialã. 

Mai puþin se cunoaºte faptul cã înainte cu trei decenii de naºterea lui
ªtefan Mãrcuº, la Hodiºa a vãzut lumina zilei o altã personalitate remar-
cabilã: preotul-profesor Traian Fãrcaº. Biografia cãrturarului nãscut la
Hodiºa este prezentatã, printre alte lucrãri, în „Enciclopedia Cugetarea”,
apãrutã în toamna anului 1940. Realizatã dupã o îndelungatã trudã de
cãtre Lucian Predescu, enciclopedia cuprinde „material românesc,
oameni ºi înfãptuiri”. Completând informaþiile ºi din alte surse, încer-
cãm în cele ce urmeazã schiþarea câtorva „înfãptuiri” ale preotului-cãr-
turar sãtmãrean Traian Fãrcaº.

Aidoma lui ªtefan Mãrcuº, Traian Fãrcaº provine dintr-o familie pre-
oþeascã, tatã fiindu-i Ioan Fãrcaº, nãscut în 1827 la Fãrnaºiu (jud. Bihor),
care a fost slujitor al credincioºilor greco-catolici hodiºani cel puþin din
anul 1853, dupã cum aratã registrele parohiale pãstrate de la aceastã
parohie, pânã în 1862. Traian a venit pe lume în 25 decembrie 1854, într-
o zi de mare sãrbãtoare, când toþi creºtinii se bucurã de Naºterea
Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru familia parohului Ioan Fãrcaº bucu-
ria a fost ºi mai mare la acel Crãciun. Mama sa se numea Floriana Szabo.

Tatãl pãrãseºte în 1862 pentru o perioadã de patru ani zona de mar-
gine a Codrului, coborând mai la ºes, dar tot în þinuturile sãtmãrene, la
Istrãu, unde a funcþionat pânã în 1866. În aceastã parohie se va naºte o
fiicã a familiei Fãrcaº, Irma, cãsãtoritã cu pr. Emanuel Mureºan (1858-
1889, slujitor câþiva ani la Oar). Tot în acest rãstimp petrecut la Istrãu
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este de menþionat prezenþa lui Ioan Fãrcaº în grupul de intelectuali
români sãtmãreni care au cerut comitelui suprem reprezentarea pro-
porþionalã a românilor în organele comitatense.

Apoi, din 1873 pânã la trecerea la veºnicie, Ioan Fãrcaº va sluji cu
devotament credincioºii dintr-o altã parohie aflatã la poalele Codrului,
Mediºa. A repausat în 2 aprilie 1891, fiind înmormântat în cimitirul
acestei ultime parohii.

Ca elev ºi mai apoi ca student la Oradea, Traian Fãrcaº a fost un
foarte activ membru al „Societãþii de lecturã”, numãrându-se printre ofi-
cialii acestei instituþii, deþinând ºi funcþiile de notar al ºedinþelor ºi notar
pentru afacerile externe. 

În cadrul ºedinþelor societãþii a prezentat lucrarea Românii din Bihor,
subintitulatã schiþã etnograficã, despre care avem ºtire din „Familia” (nr.
11, 1875, p. 46-47). Aceasta reprezintã cea dintâi tentativã de a stabili
specificul etnografic local, în cadrul întâlnirilor membrilor „Societãþii de
lecturã”. 

De notat ºi faptul cã desfiinþarea societãþii a survenit în 1875, dupã
un scandal provocat de recitarea unei poezii în limba maghiarã de cãtre
Traian Fãrcaº. De fapt a fost vorba despre un pretext, autoritãþile
intenþionând cu orice preþ interzicerea activitãþii „Societãþii de lecturã”,
mobilul fiind unul politic. Societatea studenþilor orãdeni reuºise sã
„lãþeascã cultura ºi iubirea de naþie”, lucru considerat periculos pentru
dualism.

În 1875 se numãrã printre membrii fondatori ai Soc. „Hilaria”, de
numele cãreia este legatã activitatea unui cor celebru în Oradea, ºi nu
numai.

Dupã ce a absolvit Acad. de Drept din Oradea, ºi-a perfecþionat
studiile de drept, urmând însã ºi cursuri de litere la instituþiile univer-
sitare budapestane. Dupã absolvire a lucrat o vreme ca notar comunal. 

Spiritul enciclopedic l-a ajutat sã-ºi finalizeze ºi studiile de litere.
Dându-ºi capacitatea în istorie ºi latinã, ajunge, din 1883 profesor
suplinitor, iar din 1888 profesor definitiv la Gimnaziul superior „Samuil
Vulcan” din Beiuº. Destinul îi va fi legat în mod fericit de aceastã insti-
tuþie, unde a muncit cu devotament pânã la pensionarea survenitã în
1916. 

În anul 1896 a tipãrit la Beiuº „Istoria gimnaziului greco-catolic de
Beiuº, 1828-1895”. Aceastã lucrare reprezintã întâia monografie a ºcolii
de tradiþie care a fost Liceul românesc din Beiuº. Pe lângã mulþimea pro-
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fesorilor, precum ºi a directorilor originari  din Sãtmar daþi acestei insti-
tuþii: Theodor Kövari-Chioreanu, Camil Selãgeanu ºi Ioan Buteanu,
monografia realizatã de Traian Fãrcaº vine sã completeze contribuþia
sãtmãrenilor la faima ºcolii beiuºene.

În „Anuarul Liceului din Beiuº” pe anii 1903/1904 Traian Fãrcaº a
publicat articolul Francisc Deak, discurs ocazional.

Diversitatea preocupãrilor culturale este ilustratã ºi de lucrãrile:
„Legendar ºi exerciþii latine”, Beiuº, 1896 (în colaborare cu I. Fersigan)
ºi „Gramatica limbii latine”, 1897, (aºijderea împreunã cu I. Fersigan).
Aici este cazul sã specificãm cã ºi colaboratorul la realizarea acestor vo -
lume, Ioan Fersigan, este nãscut în pãrþile sãtmãrene, la Resighea în
1861. Dupã absolvirea liceului la Oradea ºi dupã efectuarea studiilor de
teologie la Budapesta, a fost multã vreme profesor ºi el la Beiuº. La data
repausãrii, 1 iunie 1908, dobândise titlul de vicearhidiacon onorar. ªi
memoria lui ar trebui recuperatã de cãtre locurile de origine.

Traian Fãrcaº a fãcut la Blaj studiile de teologie, pe cale particularã,
aidoma studiind de fapt ºi literele. Menþionãm cã foarte puþini dintre
preoþii Diecezei de Oradea studiaserã teologia la Blaj pânã la acea datã,
el fiind de fapt al doilea cle ric orãdean absolvent la Mica Romã, dupã pr.
Ilie Stan. A fost hirotonit în 30 septembrie 1891. Era cãsãtorit cu
Hortensia Sarkady, care de asemenea provenea dintr-o familie pre-
oþeascã a Episcopiei greco-catolice orãdene. 

Debutul în sacerdoþiu l-a fãcut, în lunile iulie-august 1891, la Mediºa,
parohie unde repausase ºi fusese înmormântat în luna aprilie a aceluiaºi
an tatãl sãu. Astfel, continuitatea sacerdotalã a familiei Fãrcaº a fost asi -
guratã de fiul Traian. Douã evenimente, unul fericit, urmat de unul tra -
gic, mai trãise familia Traian Fãrcaº la Mediºa. În 1883 s-a nãscut fiul
Paul Alexandru, pentru ca anul urmãtor sã decedeze. 

În alegerile din 1905, silit de împrejurãri, a susþinut ca agent electoral
candidatura directorului liceului de la Beiuº, Ioan Buteanu, din partea
guvernului. Tocmai interesul românesc a fost acela care a impus com-
promisul candidaturii, deci ºi a susþinerii ei. Faptele politice petrecute în
acel tulbur început de secol trebuie judecate în spirit critic, dar neapãrat
þinând seama de împrejurãri.

În 1916 profesorul Traian Fãrcaº a trecut la pensie. El fãcea însã
parte dintre acei oameni pentru care cuvântul pensie are un cu totul alt
sens decât pentru majoritate, cãci în aceºti ani devine primar al oraºului
Beiuº, dovedind astfel preþuirea de care se bucura în mica urbe biho -
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reanã. 

A fost apoi, din 1923 profesor la Liceul de stat din Salonta. Acesta
este oraºul unde a ºi repausat în 1926, în al 72-lea an al vieþii, dupã cum
precizeazã dr. Constantin Pavel în opera sa „ªcoalele din Beiuº”. „ªema-
tismul” editat de Dieceza greco-catolicã orãdeanã în 1934 precizeazã ca
datã a repausãrii 11 iunie 1922.

Sãtmarul cultural, dar ºi mai vârtos Hodiºa natalã pot, au chiar
datoria de a-l aºeza pe Traian Fãrcaº în rândul personalitãþilor care le-au
fãcut cinste.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 180, 23 aprilie 2006, p. 8.
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În luna decembrie se vor împlini 170 de ani 
de la naºterea preotului-patriot

Ioan-Silviu Sãlãgean sen.
În luna decembrie se vor împlini 170 de când în localitatea Irina din

judeþul nostru a vãzut lumina zilei preotul greco-catolic, patriotul român
Ioan Silviu Sãlãgeanu. Vom cãuta în cele ce urmeazã sã urmãrim paºii
celor 60 de ani trãiþi de aceastã figurã luminoasã a sãtmãrenilor, cu acti -
vitatea ºi familia sa.

A venit pe lume la 25 decembrie 1836, când tocmai era în toi sãrbã-
toarea Crãciunului. La naºtere purta numele maghiarizat Szilágyi, ulteri-
or el semnând cu varianta normalã, deci româneascã a numelui, Sãlãgean
sau Sãlãjean. 

Studiile primare le-a urmat în localitate, iar cele liceale la Satu Mare
ºi Beiuº. Teologia a absolvit-o la Oradea, completându-ºi apoi studiile
teologice la  Berlin, iar cele de filosofie la Pesta. Traseul pe care l-a urmat
în cãutarea învãþãturii, demonstreazã inteligenþa deosebitã de care dãdea
dovadã. A fost hirotonit în anul 1858.

Între anii 1858-1872 a funcþionat ca profesor la Liceul „Samuil
Vulcan” din Beiuº. A fost foarte iubit de elevii beiuºeni pentru þinuta lui
curajoasã ºi de mare naþionalist. Preda istoria ºi geografia, materii unde
mai putea face ºi aluzii la faptele strãmoºilor de la Roma. Printre iluºtrii
sãi elevi se numãrã avocatul patriot Francisc Hossu, care îi datoreazã
profesorului Sãlãgean, al doilea nume, Longin. Episodul emoþionant al
primirii numelui Longin este povestit de Francisc Hossu-Longin în
memoriile sale.

Pe vremea când Eminescu se afla la Viena intenþiona obþinerea unei
tipografii pentru folosul tinerimii române, pe care dorea, se pare, sã o punã
sub suprave gherea lui Ioan Silviu Sãlãgean, în acei ani profesor la Beiuº.

În 1868 Ioan Silviu Sãlãgean susþinuse examenul de capacitate în
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istorie ºi geografie la Universitatea din Pesta, fiind primul român care a
dat un asemenea examen în noua erã a dualismului. 

Dupã o activitate ºcolarã rodnicã, într-o vreme de lupte politice ºi
trezire a conºtiinþei naþionale, a trebuit sã pãrãseascã Beiuºul. Primenirile
în cadrul liceului beiuºan erau dese, cu o evidentã tentã politicã,
stãpânirea nedorind ca profesorii sã prindã rãdãcini acolo; cu deosebire
cei iubiþi ºi respectaþi de cãtre elevi. ªi, Ioan Silviu Sãlãgean se numãra
printre aceºtia, adorat pentru temperamentul, cultura latinã, aspiraþiile ºi
vorba deschisã, expansivã ºi româneascã.

O recunoaºtere a meritelor sale în cadrul instituþiei ºcolare româneºti
din Beiuº este faptul cã a dobândit gradul de profesor emerit.

S-a implicat de tânãr în lupta naþionalã, fiind prezent în 12 septem-
brie 1861 la Seini, unde elita intelectualilor români din comitatul Sãtmar
intenþiona înfiinþarea unui gimnaziu românesc. Peste câteva zile, în 18
septembrie 1861, Ioan Silviu Sãlãgeanu a fost prezent la Bãseºti, unde 
s-a citit un act, intrat în istorie sub numele de „Memorandumul sãlãje-
nilor”, prin care românii din acele locuri, care þin azi de judeþele Sãlaj,
Satu Mare ºi Maramureº, protestau împotriva alipirii comitatelor Crasna
ºi Solnocul de Mijloc la Ungaria. 

La plecarea sa din Beiuº a contribuit ºi sprijinul acordat în alegerile
din acel an candidatului român Partenie Cozma. În iunie 1880, alãturi de
Ioane Marcu, Vasile Lucaciu, George Marchiº, Chiriac Barbul ºi alþi
patrioþi români sãtmãreni, a fost prezent la conferinþa intelectualilor þi -
nutã la Satu Mare, în chestiunea limbii ºi ortografiei române.

În 1890, când liceul din Beiuº trecea printr-o perioadã de mari
greutãþi, alãturi de alþi parohi sãtmãreni, absolvenþi sau chiar foºti pro-
fesori la Beiuº, a fost de acord cu ajutorarea acestei instituþii româneºti.

Preoþii români din acele vremuri, în calitatea lor de conducãtori de
fapt ai obºtii erau implicaþi politic. La acel moment implicare politicã,
sancþionabilã deci, erau considerate ºi botezul copiilor cu nume romane,
sau folosirea numelui românesc, lepãdând forma maghiarizatã.

Dupã aproape 15 ani petrecuþi în rândul cadrelor didactice de la
Beiuº, a sosit vremea ca preotul nãscut în Sãtmar sã revinã în mijlocul
credincioºilor de pe meleagurile natale. Din 1872 pânã la repausare Ioan
Silviu Sãlãgeanu a fost paroh, numai în comitatul de origine, adicã
Sãtmar. Astfel, cinci ani, pânã în 1877, a slujit la Moftinu Mic reuºind,
dupã multe drumuri la Viena, sã ridice o nouã ºcoalã, sã renoveze bise -
rica ºi casa parohialã. 
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Aceeaºi perioadã de timp, adicã pânã în 1882 a funcþionat în parohia

Valea Vinului, în 1881 reuºind terminarea bisericii de zid, sfinþirea fãcân-
du-se cu mult fast în 11 septembrie 1881.

De la sfârºitul anului 1882 pânã la repausare a funcþionat în
Vezendiu, deþinând în acelaºi timp ºi funcþiile de  protopop ºi inspector
al ºcolilor confesionale (greco-catolice) din districtul Eriu, precum ºi
titlul de vice-arhidiacon. Funcþiile dobândite l-au fãcut membru al
Consistoriului Episcopiei de Oradea.

Vorbind despre Ioan Silviu Sãlãgeanu, inevitabil trebuie amintitã
familia, de proporþii patriarhale, socotitã „minunãþie” de cãtre stãpânirea
acelor vremuri, nouã celor de azi pãrându-ni-se ceva de domeniul
incredibilului. ªi totuºi, cãsãtoria lui Ioan Silviu Sãlãgeanu cu Rachila
Pop (nãscutã în 1840) a fost binecuvântatã de Dumnezeu cu aducerea
pe lume a 17 copii, din care 11 au rãmas în viaþã, ceilalþi decedând la
vârste mici. Cercetãrile de pânã acum ne-au permis depistarea numelor
câtorva dintre copii, precum ºi scurte informaþii despre biografia lor.

Presa sãtmãreanã de limbã maghiarã a vremii (ziarul „Szamos”) con-
semna cu în grijorare “minunãþia dacoromâneascã”, adicã faptul cã paro-
hul din Vezendiu, Ioan Silviu Sãlãgeanu, „ºi-a aruncat la o parte”
numele „dobândit de la strãmoºi Szilágyi”, semnând „Sãlãjan” ºi îºi
boteza copiii cu nume romane. Numele co piilor români erau preluate de
la strãmoºii romani, ideea politicã însã, în jurul cãreia a luat fiinþã o miº-
care politicã naþionalã, s-a numit „dacoromânism”, de teama cãruia opri-
matorii românilor au tremurat decenii de-a rândul.

Din cercetãrile de pânã acum, avem ºtire despre copiii: Ioan-Silviu
jun. (nãscut în 1865 la Beiuº, paroh la Ghenci, Mediºa ºi Andrid),
Martial (nãscut în 1866, absolvent de teologie, repausat în 1889 la
Vezendiu, înainte de hirotonire), Tertulia (nãscutã în 1869 la Beiuº, cãsã-
toritã cu pr. Vasile Tãmaº), Camil Luciu (nãscut în 1873 la Moftinu Mic,
viitor preot, publicist, director al liceului „Samuil Vulcan” din Beiuº,
parlamentar), Tit Liviu (nãscut în 1875 la Moftinu Mic, paroh la Cãrãºeu,
Gerãuºa, apoi la Ardusat), Rumelia (nãscutã în 1880 la Valea Vinului,
cãsãtoritã cu pr. Alexandru Gherman), Virgil (nãscut în 1883 la
Vezendiu, absol vent al Academiei de Drept Oradea), Faustin (nãscut în
1885 la Vezendiu, dr. în ºtiinþe juridice), Sever (ofiþer), Salustia (nãscutã
în 1877 la Moftinu Mic, cãsãtoritã cu pr. Iuliu Pop), Sempronia ºi Sergiu.

Informaþiile despre familie nu sunt complete, totuºi remarcãm faptul cã
majoritatea copiilor s-au realizat în viaþã. Mai amintim aici doar cã prezbi -



49Oameni ºi locuri din Sãtmar
tera Rachila, dupã ce a vãduvit 10 ani, a repausat ºi ea tot la Vezendiu în 19
octombrie 1906, dormindu-ºi somnul de veci alãturi de iubitul soþ.

Publicist remarcabil, a colaborat la: „Familia”, „Federaþiunea”, sem-
nând ºi sub pseudonimul Publicola. Semnãtura lui o gãsim ºi în paginile
publicaþiei ortodoxe „Telegraful român”. 

A avut o vie activitate de culegere a folclorului ºi de elaborare a unor
manuale ºcolare, apreciatã ºi de Eminescu. A publicat la Viena, în 1871
un „Manual de geografie pentru tinerimea românã”, interzis de autoritãþi
în 1875. Motivul inter zi cerii l-a constituit faptul cã manualul conþinea
numeroase note ºi explicaþii de istorie daco-romanã, de lingvisticã ºi eti-
mologie latino-românã. Perpessicius va afirma despre manual cã „antici-
peazã cu nouãzeci de ani o concepþie modernã ºi progresistã”. De
asemenea, în 1866 a publicat „O dizertaþie asupra portului popular în
Transilvania, Banat, Criºana ºi Maramureº”, cu interesante informaþii
etnografice privitoare ºi la Sãtmar.

Dintre articolele scrise amintim : Gimnaziul gr.cat. român din Beiuº, în
„Familia”, 1865. Atât ca profesor ºi publicist, cât ºi ca paroh ºi pro-
topop, s-a dovedit a fi un om de acþiune, dârz ºi temut polemist, ºi în
presã ºi în diferitele cuvântãri oca zio nale. 

Neapãrat trebuie semnalatã atitudinea luatã împotriva ideilor
emanate în acei ani de cãtre Rössler. Despre articolele semnate de el s-a
spus cã ar fi „miºcãtoare ºi instructive documente ale vremii”.

A trecut la cele veºnice la 9 aprilie 1896 la Vezendiu, în urma unui
cancer, dupã 38 de ani de vrednicã preoþie. A fost înmormântat în ve -
chiul cimitir al Vezendiului, fiind condus pe ultimul drum de cãtre pre-
oþii districtului, în frunte cu altã figurã ilustrã a românismului sãtmãre-
an, Gavril Lazãr de Purcãreþi.

Devotamentul lui pentru limba românã ºi lupta lui pentru drepturile
românilor din pãrþile Sãtmarului, meritã aduse în memoria sãtmãrenilor.
Personalitatea sa stã la loc de cinste alãturi de Moise Sora Noac, Petru
Bran, Ioane Marcu, George Marchiº, Toma ªorban, Chiriac Barbul ºi alþi
preoþi-conducãtori ai conºtiinþei româneºti în Sãtmar, prefigurând
intrarea în aceastã galerie a lui dr. Vasile Lucaciu. 

Aniversarea celor 170 de ani de la naºterea lui Ioan Silviu Sãlãgean
încheie anul cultural sãtmãrean, lucru ce meritã cinstit, cel puþin prin
evocarea personalitãþii sale.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 182, 7 mai 2006, p. 4.
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Arhidiaconul Chiriac Barbul – 
un nobil român în slujba neamului sãu

Pe drept cuvânt s-a spus despre preoþii ºi învãþãtorii români din
spaþiul transilvan, incluzându-i aici ºi pe cei din pãrþile sãtmãrene, cã ar
fi reprezentat nobilimea poporului român. Majoritarea covârºitoare a
preoþilor români din Sãtmar au avut un comportament care sã ne per-
mitã sã repetãm ºi noi afirmaþia fãcutã în cunoscuta publicaþie
braºoveanã „Gazeta Transilvaniei”. Personalitatea arhidiaconului
Chiriac Barbul se încadreazã perfect, mai mult decât atât, el a fãcut parte,
atât prin origine cât ºi prin atitudine, din nobilimea româneascã a sec-
olului trezirii la viaþã naþionalã a românilor.

S-a nãscut în 1820, probabil la Pomi. Fãcea parte din familia Barbul
de Gaura, înnobilatã la 1680 de cãtre Mihail Apafi pentru servicii mi -
litare. În placheta editatã de descendenþii familiei Barbul, cu ocazia
comemorãrii a 60 de ani de la repausarea lui dr. Ilie Carol Barbul, nepot
al lui Chiriac Barbul, se afirmã cã familia Barbul ar fi fost înnobilatã încã
din 1326, pentru meritul organizãrii grãnicerilor români pe drumul sãrii
din zona Chioarului.  

Un membru al familiei Barbul, originar din Cernãuþi, s-a remarcat în
luptele de la Gaura ºi Samezö, salvându-l de la moarte pe Carol Robert
de Anjou. A dobândit titlul nobiliar, precum ºi dreptul de a se reaºeza în
vatra originarã sãtmãreanã a familiei, de unde fusese gonit de cãtre noua
ordine instauratã de maghiari. În aceeaºi plachetã se afirmã cã membrii
familiei au ajuns cavaleri în 1326, cu diplomã de la Carol Robert de
Anjou, iar în 1683, prin diploma primitã de la Ian Sobieski devin
„baroni”.

A urmat Seminarul teologic la Oradea, acolo unde s-au plãmãdit
atâþia preoþi-luptãtori ai þinuturilor noastre. A fost cãsãtorit cu Ana
Vaida-Voievod, probabil fiica parohului din Lipãu, Vasile Vaida.
Hirotonirea sa a avut loc în 1844. În 1858 trece examenul prosinodal. Se
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va înãlþa pe treptele ierarhiei preoþeºti pânã la funcþia de arhidiacon al
pãrþilor sãtmãrene, ajungând ºi asesor consistorial, slujind cu devota-
ment credincioºilor români sãtmãreni mai bine de o jumãtate de secol,
lucru care i-a atras dobândirea titlului de preot jubilar.

Informaþiile pe care le avem atestã faptul cã a funcþionat doar în
parohii sãtmãrene. Din noiembrie 1845, pânã în 1846 a slujit în parohia
Cãrãºeu. De-a lungul anilor va suplini deseori ºi în aceastã parohie.

Apoi, din 1846 pânã în noiembrie 1864 a fost paroh la Bicãu.
Evenimentele sângeroase ale anilor 1848-1849 nu au ocolit nici pãrþile
Sãtmarului. Astfel, dintr-o însemnare pe un „Chiriacodromion” aflãm
pãrerea lui Chiriac Barbul despre cele petrecute în aceste pãrþi: „Am
însemnat, în anul 1849, Tiril Barbul, parohul locului. Sã dã de ºtire pos-
teritãþii cum cã [în] acest an au fost o rebelie mare, cu nume Koºutiana,
þintitã împotriva românilor ºi a împãratului, lângã care românii au rãmas
mai credincioºi. 1849”. Aceastã informaþie este deosebit de preþioasã,
punându-ne în faþã atitudinea românilor în acele crâncene momente ale
istoriei, avem aici pãrerea unuia dintre conducãtorii lor, despre ceea ce
acum este în deobºte cunoscut ca revoluþia de la 1848-1849.

De pe atunci se vãdeºte patriotismul sãu. Astfel, în 12 septembrie
1861 este pre zent la Seini la semnarea actului fundaþional al gimnaziului
românesc din orã ºelul transilvan. Amintim numele altor fruntaºi români
sãtmãreni prezenþi la Seini: Petru Bran, Teodor Szabo, George Marchiº,
Ioan Silviu Sãlãgean, Simion Popovici Deseanu. 

Destinul îi va fi foarte legat apoi de parohia Lipãu, slujind acolo mai
bine de douã decenii, adicã din noiembrie 1864 pânã în mai 1885. Pânã
în 1867 a slujit alãturi de parohul emerit Vasile Vaida, probabil socrul
sãu.

În 9 octombrie 1865 semneazã alãturi de alþi intelectuali români la
Carei me moriul cãtre comitele suprem G. Károlyi prin care se solicita
reprezentarea proporþionalã cu numãrul lor, a românilor în forurile
comitatense.

Instaurarea dualismului austro-ungar, i-a fãcut pe intelectualii români
sãtmãreni sã redacteze un protest, în spiritul „Pronunciamentului de la
Blaj”, exprimându-ºi astfel adeziunea totalã faþã de acel act programa tic.
Documentul a apãrut în ziarul „Federaþiunea”, nr. 134 din 12/24 sep-
tembrie 1868, pe lista semnatarilor regãsindu-se numele vârfurilor
miºcãrii naþionale româneºti din zona Sãtmarului, inclusiv cea a parohu-
lui din Lipãu, Chiriac Barbul.
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Tot din Lipãu îi adreseazã în 23 noiembrie 1869 arhidiaconului Toma

ªorban o cerere pentru organizarea unei conferinþe a intelectualitãþii sãt-
mãrene în care sã se discute problemele legate de art. de Lege nr. 38 al
Min. Instrucþiunii Publice din 1868. Acest articol de lege acorda dreptul
de a înfiinþa ºcoli ºi persoanelor particulare, instituþiilor religioase, limba
maghiarã devenind însã obiect de studiu obligatoriu, programul de
învãþãmânt fiind stabilit prin dispoziþiile ministerului instrucþiunii.
Pentru frumuseþea cuvintelor, vom cita câteva idei din adresã: „Naþiunea
noastrã numai de la noi poate aºtepta motivul propãºirii sale spirituale,
morale ºi materiale. Dupã exemplul altor naþiuni sã nu fim laºi ºi nepãsã-
tori pentru binele naþiunii noastre, ci sã lucrãm cu puteri unite aºia
putem aºtepta numai cã strãduinþa noastrã sã fie încoronatã de un suc-
ces favoritor. Dumnezeu cu noi ºi cauza noastrã”. 

Cuvinte elocvente pentru gândirea omului politic român al vremii de
atunci, cãci preotul Chiriac Barbul a fost în fapt ºi om politic, aidoma
marii majoritãþi a fraþilor sãi întru slujirea altarelor româneºti. Este
interesantã ordinea în care sunt amintite „propãºirile”: spirituale,
morale, apoi materiale. Toate acestea, prin mij lo cirea lui Dumnezeu. Sã
recunoaºtem cã nu seamãnã cu discursurile oamenilor politici(aniºti) din
zilele noastre! În acele vremuri preotul a reprezentat figura centralã a
comunitãþilor româneºti transilvane: este modelul pe care enoriaºii sãi
cãutau sã-l urmeze. El era cel care stabilea legãtura dintre cele douã pu -
teri – pãmânteanã ºi cereascã. Parcã nici modelul preoþesc de astãzi nu
seamãnã prea mult cu cel de atunci...

În 3 iunie 1880 este prezent la conferinþa intelectualilor sãtmãreni
desfãºuratã la Satu Mare în chestiunea ortografiei limbii române. Acest
moment constituie un argument elocvent pentru modul în care fruntaºii
români sãtmãreni s-au integrat în problematica unitarã a istoriei
naþionale, deºi în acest caz, principalul exponent al sãtmãrenilor, preo-
tul-cãrturar Ioane Marcu susþinea o tezã perimatã privind ortografia lim-
bii române, în manierã latinizantã, dupã cum se ºtie. 

A fost foarte activ ºi pe plan politic, fiind unul dintre membrii mar-
canþi ai formaþiunii naþionale româneºti – P.N.R., pe aceste plaiuri, în
mai 1884 fiind ales preºedinte al cercului electoral Cãrãºeu.

A ajuns apoi paroh al Careilor ºi arhidiacon  al pãrþilor sãtmãrene,
din 1885. Sediul arhidiaconatului românilor sãtmãreni care aparþineau
Episcopiei greco-catolice de Oradea se gãsea pe atunci la Carei. Venea
pe locul rãmas vacant prin re pausarea altui preot-cãrturar român,
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George Marchiº, predecesorul acestuia fiind Toma ªorban.

În 27 martie 1890 a fost organizatã la Carei o ºedinþã în care s-au dis-
cutat mã surile care trebuiau luate în vederea ajutorãrii gimnaziului româ-
nesc din Beiuº, a cãrui situaþie era pusã în pericol de politica represivã a
guvernului maghiar. Pre ºe dintele ºedinþei a fost însuºi arhidiaconul
pãrþilor sãtmãrene, Chiriac Barbul.

O altã împrejurare în care Chiriac Barbul ºi-a manifestat dorinþa de
înãlþare cul turalã ºi naþionalã a românilor din pãrþile Sãtmarului a fost
conferinþa intelectualilor români din comitatele Satu Mare ºi Sãlaj, þinutã
la Baia Mare în 10 februarie 1891. Amãnunte referitoare la desfãºurarea
acestei conferinþe cunoaºtem din ra portul cãpitanului ºef  Schönher
Antal înaintat primarului oraºului Baia Mare.

Despre familia Chiriac Barbul se ºtie cã a avut un fiu, Augustin. Alþi
doi copii, nãscuþi probabil în timpul cât era slujitor la Bicãu, s-au stins
din viaþã la vârsta de 24 de ani, Helena în 1870 ºi Eugeniu în anul urmã-
tor, deci în vremea cât Chiriac Barbul era paroh la Lipãu. În 1864 s-a
stins din viaþã la Bicãu o fiicã, pe nume Tia.  Din pãcate, s-au pãstrat
prea puþine documente emise în parohia Bicãu, din vremea cât a
funcþionat acolo ca paroh Chiriac Barbul. Puþinele informaþii referitoare
la familia lui Chiriac Barbul le-am gãsit la D.J.A.N. Satu Mare. 

Faima ºi patriotismul familiei Barbul vor fi însã continuate onorant
de cãtre descendenþii fiului Augustin Barbul, cãsãtorit cu Wilhelmina
Kolbusewski, aici trebuind sã-i amintim pe copiii lor Eugen Pavel
Barbul (primul director român al B.C.U. Cluj Napoca, aidoma bunicului
sãu absolvent de teologie),  Ilie Carol Barbul (prefect al judeþului Satu
Mare), nepoþi ai arhidiaconului Chiriac Barbul, precum ºi pe strãnepotul
Gheorghe Barbul (diplomat, secretar al ministrului Valer Pop).

Chiriac Barbul a trecut la cele veºnice în 9 iulie 1896, dupã ce vreme
de peste un deceniu a condus destinele românilor sãtmãreni greco-
catolici, aparþinãtori diecezei de Oradea, dobândind titlul de preot eme -
rit, câºtigându-ºi recunoºtinþa în faþa conºtiinþei naþiunii sale. 

Originea lui nobilã a fost fãrã îndoialã importantã în evoluþia per-
sonalitãþii sale. Exemplul vieþii sale demonstreazã însã cã nobilul repre -
zintã de fapt gradul cel mai înalt de formare ca om, care posedã calitãþi
precum onoarea, educaþia ºi dragostea de þarã.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 183, 14 mai 2006, p. 4.
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Originar din Cruciºor, canonicul Petru Tãmaian
a scris o istorie a Seminarului 

greco-catolic din Oradea
Una dintre cele mai vechi localitãþi sãtmãrene este Cruciºorul, cu

atestare do cumentarã încã din 1231. O personalitate ecleziasticã nãscutã
în acest sat românesc este Petru Tãmaian, a cãrui biografie o vom
prezenta în rândurile care urmeazã. El meritã cu prisosinþã a fi aºezat
între fiii de frunte ai Cruciºorului, dar ºi Sãtmarul, care are de recuperat
nenumãrate valori umane uitate ori neºtiute, îl poate include în galeria
personalitãþilor care au vãzut lumina pe aceste meleaguri.

Petru Tãmaian s-a nãscut la Cruciºor, în 26 iulie 1875, în familia
þãranilor Dimitrie ºi Floarea. Dupã trei ani, tot la Cruciºor, în altã fami-
lie þãrãneascã, a lui Vasile ºi Anuþa Tãmaian se nãºtea Pavel, ajuns ºi el
preot (a slujit în pãrþile Bihorului, la Bãiþa, Sâmbãta ºi Sãcuieni). În
Cruciºor existã ºi azi câteva familii Tãmâian; noi presupunem cã originea
familiei ar fi în localitatea aflatã în apropiere, aparþinãtoare azi de jud.
Maramureº, Tãmaia.

Tainele scrisului ºi cititului le-au descoperit în cadrul modest al ºcol-
ii confesionale româneºti din localitate. Aici îl menþionãm pe parohul
Grigore Fásy (1831, Borleºti-1886, Cruciºor), care a slujit cu credin-
cioºie numai în Cruciºor ºi filiile aparþinãtoare (Mãriuº ºi Moara Borºii),
vreme de 30 de ani. În acele vremuri parohul local deþinea ºi funcþia de
director al ºcolii româneºti din localitate, de cele mai multe ori ei
depunând mult zel în luminarea odraslelor românilor. Modesta ºcoalã
din Cruciºor avea sã fie mândrã peste ani cu cei doi pãstori sufleteºti
care au descoperit tainele literelor în sãrãcãciosul lãcaº al ºcolii.

Petru Tãmaian a urmat cursurile Seminarului greco-catolic din
Oradea, formându-se ºi el, aidoma atâtor viitori preoþi sãtmãreni, la
acest vestit seminar. Peste ani va scrie istoria prestigioasei instituþii, dupã
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cum vom vedea. 

ªi-a perfecþionat studiile teologice la Strigoniu. În acest centru bi -
sericesc (Esztergon în limba maghiarã) ºi-au desãvârºit studiile numeroºi
preoþi ai diecezei orãdene. Noi îi menþionãm aici pe sãtmãrenii Iosif
Patachi (nãscut la Vezendiu, multã vreme paroh la Sanislãu) ºi Petru
Hertzeg (primul preot român care a ocupat postul de paroh la Ardud).
A fost hirotonit în 3 martie 1901 ca preot celib, probabil de cãtre ie -
rarhul diecezei orãdene, Mihail Pavel.

Încã din 1899 a fost numit prefect de studii la Internatul Pavelian din
Beiuº. Din 1902 este profesor la Preparandia diecezanã ºi prefect de
studii la Seminarul orãdean. Apoi, în 1904 devine catehet la Preparandie
ºi consilier (îndrumãtor spi ritual) în cadrul aceleiaºi instituþii. 

Va conduce chiar destinele celor douã instituþii, fiind director al
Preparandiei între 1919-1923 ºi rector al Seminarului în perioada 1925-
1927. În cei doi ani cât s-a aflat la conducerea Seminarului, a reuºit
achitarea datoriilor (în valoare de 60.000 lei) contractate în vremuri
grele, la pãrãsirea funcþiei lãsând urmaºului (Augustin Maghiar, de
asemenea sãtmãrean la origine) un fond rulant de 300.000 lei. Iatã deci
un model de chivernisire a banului public.

Activitatea sa didacticã este ilustratã ºi de tipãrirea unui „Manual de
fizicã pentru ºcoalele normale”. Peste ani, generaþii întregi de preoþi îi
vor fi recunoscãtori pentru îndrumarea moralã ºi spiritualã pe care le-a
predat-o, în special prin propria-i trãire duhovniceascã.

A desfãºurat o intensã ºi rodnicã activitate pe tãrâm cultural ºi
naþional, sub auspiciile „Astrei”, fiind ales în 9 octombrie 1910 vice-se -
cretar al despãrþãmântului orãdean, iar în 8 iunie 1914 în comitetul de
conducere al respectivei filiale.

Lupta sa pentru înfãptuirea idealurilor naþiei sale a rodit în 1
Decembrie 1918 când a fost desemnat ca reprezentant  al Institului
Teologic din Oradea la Marea Adu nare Naþionalã de la Alba Iulia. A fost
astfel martor la „ora astralã” a româ ni lor, cum a fost numitã acea
binecuvântatã zi.

A scris mai multe studii, publicate în reviste ºi periodice locale, pre-
cum: „Uni rea” ºi „Cultura creºtinã” (Blaj), „Vestitorul” (Oradea). Sunt
remarcabile lucrãrile sale de istorie ecleziasticã dar ºi cele didactice. 

Dintre articolele ºi studiile sale amintim câteva titluri: Naþionalismul
creºtinesc, Importanþa reuniunilor bisericeºti, Seminarul din Oradea în istoria cul-
turalã a neamului românesc. Aceastã ultimã temã a dezvoltat-o, reuºind în
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1930 tipãrirea volumului „Istoria Seminarului ºi a educaþiei clerului
Diecezei Române-Unite de Oradea”. De precizat cã este a doua istorie
a instituþiei acesteia, prima fiind realizatã în 1923 de cãtre Ioan
Georgescu. Urmãrindu-i activitatea am constatat cã a aºternut pe hârtie
ceea ce a reuºit sã transpunã ºi în fapte, ne gândim aici la contribuþia sa
la înfiinþarea ºi propãºirea reuniunilor bisericeºti din cadrul Diecezei. 

Dintre numeroasele funcþii pe care le-a deþinut în Episcopia de
Oradea a mintim cã a fost asesor în cadrul tribunalului matrimonial,
preºedinte al Exac to ratului diecezan, inspector catehetic al ºcolilor
secundare din Oradea, controlor al Fundaþiunilor diecezane. Din 6 mai
1922 a fost numit canonic lector al Bisericii catedrale române unite din
Oradea, alãturându-se ºi el listei canonicilor de origine sãtmãreanã care
au fãcut cinste Diecezei Române-Unite de Oradea.

Canonicul Petru Tãmaian a repausat în 1937, fiind înmormântat în
cimitirul din localitatea natalã, dupã propria-i dorinþã. Viaþa ºi activitatea
lui îndreptãþesc opinia cã el s-a remarcat ca o personalitate ecleziasticã
de seamã, cu originea în localitatea Cruciºor, care meritã a fi inclusã în
moºtenirea culturalã ºi spiritualã a Sãtmarului.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 184, 21 mai 2006, p. 9.
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Strãbunicul, bunicul ºi tatãl artistului 
Aurel Popp au slujit la biserica 
din Cãuaº vreme de 80 de ani

Este lucru ºtiut cã artistul plastic Aurel Popp s-a nãscut în Cãuaº, tatã
fiindu-i parohul greco-catolic local Samuel Popp, care a mai trãit doar
cinci ani dupã naºterea pictorului. Un lucru mai puþin cunoscut este fap-
tul cã atât bunicul cât ºi strãbunicul lui Aurel Popp au fost de asemenea
slujitori ai altarului în Cãuaº. Consemnãm astfel în aceastã parohie 80 de
ani împliniþi de slujire neîntreruptã a membrilor familiei Popp.

Vom cãuta în cele ce urmeazã sã desluºim principalele repere din
biografia celor trei preoþi care au funcþionat cu fidelitate la Cãuaº,
reuºind, ca o încununare a operei lor, terminarea lucrãrilor la biserica de
zid. 

Ioan Popp senior, strãbunicul lui Aurel Popp, s-a nãscut în 1780 în
familia Popp de Vajnag, înnobilatã în 1666 ºi 1670 de cãtre principele
Mihail Apafi. S-a cãsãtorit cu Maria Belme (n. 1783). Soþia fãcea parte
dintr-o vestitã familie româneascã din Sãtmarul acelor timpuri, cei mai
numeroºi membri trãind la Vezendiu.

Probabil cã dupã hirotonire a slujit numai la Cãuaº. În orice caz, în
1804, el însemneazã într-un protocol cã a cumpãrat registrele ºi le-a
„arãduit” (adicã a început sã consemneze în ele).

Familia a fost dãruitã cu patru copii. O fiicã pe nume Sofia s-a cãsã-
torit  cu pr. Demetriu Szabo-Keresztelky, slujitor vreme de 44 de ani
numai în pãrþile Sãtmarului, la Ghenci, Istrãu ºi Dindeºti. Din cãsãtoria
lor au rezultat mai mulþi copii ajunºi preoþi. Îl amintim astãzi doar pe
Ioan Szabo, viitorul episcop al Gherlei. 

O altã fiicã a familiei lui Ioan Popp sen. s-a numit  Maria, ea fiind
cãsãtoritã cu pr. Mihail Muste, slujitor la Sudurãu, Hotoan ºi Satu Mic,
iar ultima dintre fiice, Iuliana, era cãsãtoritã  cu pr. Ioan Vicaº, paroh
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peste 10 ani la Acâº, slujitor apoi în pãrþile sãlãjene, un animator cultu -
ral ºi luptãtor naþional. Un bãiat, Ioan, avea sã îi urmeze tatãlui întru slu-
jire la Cãuaº.

În 1835 a trebuit sã treacã peste durerea despãrþirii de iubita soþie,
care a repausat în acel an. A purtat crucea vãduviei vreme de 10 ani.
Dupã o pãstorire de peste 40 de ani, Ioan Popp de Vajnag a trecut la cele
veºnice în 25 ianuarie 1845, fiind înmormântat la Cãuaº.

Ioan Popp jun. s-a nãscut în 1816, în familia parohului din Cãuaº cu
acelaºi nume, ºi a Mariei Belme, dupã cum am precizat. Studiile teolo -
gice le-a fãcut probabil la Blaj. S-a cãsãtorit în august 1838 la Cãuaº cu
Floarea Filep. Soþia era originarã de asemenea dintr-o familie nobiliarã
româneascã, cu rãdãcinile în Cãuaº, cu diplome primite de la Sigismund
Báthori din 8 aprilie 1591 ºi de la Ferdinand V, din anul 1843. Mai
menþionãm faptul cã naºi la cununie au fost preotul-cãrturar Cons tantin
Alpini (slujitor pe atunci la Mecenþiu, localitate ce acum se numeºte Ady
Endre) ºi soþia Therezia Papp. 

Dupã ce a fost hirotonit în 1839, Ioan Popp jun. a slujit numai la
Cãuaº, mai întâi în calitate de capelan (preot ajutãtor) al tatãlui sãu, iar
dupã trecerea acestuia la cele veºnice, ca paroh, pânã la data repausãrii.
În ºematismele epocii, probabil pentru a putea fi deosebit de alþi preoþi
cu acelaºi nume, foarte întâlnit printre slujitorii români ai altarelor,
numele îi apare cu particula „de Cãuaº”. 

Din cãsãtoria lor s-au nãscut copiii: Ambroziu (n. 1839, viitor preot,
slujitor la Eriu Sâncrai ºi Craidorolþ, ajuns vice-arhidiacon ºi inspector al
ºcolilor confesio nale din districtul Satu Mare), Cristina (n. 1841),
Basilius (n. 1843, decedat în acelaºi an), Anna (n. 1844, cãsãtoritã cu pr.
Grigore Pop, care a slujit 20 de ani la Cig), Samuel (n. 1846, decedat în
acelaºi an), Samuel (n. 1848, urmaº ca slujitor în parohia Cãuaº, tatãl pic-
torului Aurel Popp), Ioan (n. 1850-m. 1859), Dionisiu (n. 1852-m.
1854).

Misiunea preoþeascã a familiei va fi continuatã de fiul lui Ambroziu
Popp, Iuliu, preot în Mecenþiu între anii 1892-1930. A reuºit în acest
timp ridicarea bisericilor din Mecenþiu (1901) ºi din filia Ghirolt (1908).
Ioan Popp jun., bunicul pictorului Aurel Popp, a trecut la cele veºnice în
2 mai 1875, fiind înmormântat în cimitirul vechi din Cãuaº.

Dupã cum am amintit, Samuel Popp s-a nãscut în 29 ianuarie 1848 la
Cãuaº, tatã fiindu-i parohul local, Ioan Popp de Cãuaº, iar mamã Floarea
Filep. A studiat Teologia la Budapesta. S-a cãsãtorit cu Maria Sopronyi
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(n. 1860 la Istrãu). A fost hirotonit în 1875. 

Dupã hirotonire a funcþionat ca administrator parohial în localitatea
de obârºie. Aici s-au nãscut  fiii: Ioan (n. iulie 1876), Aurel (n. 30 august
1879, viitor sculptor ºi pictor), Mihai (n. 28 decembrie 1881, avocat) ºi
Octavian (n. 24 februarie 1884, dr. în ºtiinþe politice).

Sub pãstorirea sa a fost construitã biserica de zid cu hramul
„Naºterea Maicii Domnului”, a cãrei lucrãri au fost finalizate în 1882; un
ajutor material de primã im portanþã a fost primit de la avocatul George
Filepp, vrednic fiu al Cãuaºului. 

Spre deosebire de tatãl ºi bunicul sãu, Samuel Popp s-a stins din viaþã
la o vârstã fragedã. A repausat, doborât de o aprindere de plãmâni în 29
septembrie 1884, fiind înmormântat în cimitirul localitãþii.

Deºi nici unul dintre cei patru fii ai parohului Samuel Popp nu
au îmbrãcat haina preoþeascã, întrerupând astfel ºirul sacerdoþilor din
familia Popp, aceºtia au rãmas apropiaþi ai Bisericii Româneºti. Mai mult
decât atât, în anul 1936 membrii familiei au construit o frumoasã capelã
în cimitirul românesc de lângã gara municipiului Satu Mare. Contribuþia
materialã a venit în special din partea lui Mihai Popp, proiectul
aparþinând lui Aurel Popp.

Sfinþirea lãcaºului a fost oficiatã în 1 noiembrie 1936 de cãtre
episcopul greco-catolic al Maramureºului, Alexandru Rusu. În 1943
Episcopia Unitã de Maramureº a luat act de donaþia capelei, construitã
iniþial pentru a servi drept cavou ºi capelã doar pentru serviciile familiei
Popp. Astfel, membrii vestitei familii româneºti Popp, au lãsat pe seama
neamului românesc încã o ctitorie pe aceste meleaguri unde ei s-au
remarcat, în diferite domenii ale activitãþii.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 186, 4 iunie 2006, p. 11.
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1 August – 200 de ani de la naºterea
preotului-cãrturar Moise Sora Noac

Un destin trist; aºa l-am putea cataloga pe cel al preotului-cãrturar
Moise Sora Noac. Pe 1 august s-au împlinit 200 de ani de la naºterea sa,
petrecutã pe plaiurile în cãrcate de istorie româneascã ale Haþegului. În
istoria miºcãrii naþionale ro mâ neºti din sec. XIX, dintre figurile de primã
mãrime date de Sãtmar se distinge figura lui Moise Sora Noac.

Nu se poate spune cã personalitatea sa nu i-a interesat pe cercetãtori;
dimpotrivã. Istoricul de la Beiuº, dr. Constantin Pavel lucra prin anii
1930 la o monografie dedicatã cãrturarului. Nu a reuºit sã o tipãreascã,
cum nu a reuºit sã publice lucrarea sa dedicatã lui Moise Sora Noac nici
Leontin Ghergariu.

Sunt mai multe motive pentru care memoria preotului-cãrturar ar
trebui onoratã cum se cuvine. Am aºeza întâi participarea sa la eveni-
mentele din zisa „primãvarã a libertãþii”, anul revoluþionar 1848. Apoi,
pãtrunderea publicaþiilor în limba românã în Sãtmar, în mare mãsurã lui
i se datoreazã. Nu este de neglijat  nici contribuþia lui în domeniul fol-
cloristicii. Simplul fapt cã el a pãstorit în parohiile sãtmãrene Bicãu,
Hurezu Mare, Homorodu de Mijloc ºi Bozânta Mare peste douã decenii,
ar fi de ajuns. Iatã doar câteva motive care ne-au determinat sã evocãm
la acest ceas aniversar figura cãrturarului-patriot Moise Sora Noac.

Nu ºtim cu câtã îndreptãþire se revendica pe linie paternã de la
coloniºtii romani veniþi în Dacia. Tatãl sãu, preot unit, se numea Matei
Sora sau Soranul, strãmoºii lui fiind originari din Soranna, o regiune
aflatã în Italia. Este adevãrat cã Nicolae Iorga privea cu ironie aceastã
afirmaþie. Dar, puþini sunt cei care au scãpat neatinºi de tirul ironiilor
istoricului. Despre ascendenþa maternã, se spune cã mama sa, Maria
Novac, era o nepoatã a lui Baba Novac. Afirmaþiile acestea le face Aron
Pumnul în „Lepturariu românesc”. Indubitabil este faptul cã dupã
mamã Noac aparþinea unei familii nobile româneºti din zona Haþegului.
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O luminã asupra evenimentelor din 1848-1849 petrecute în zona

noastrã a revãrsat Noac prin corespondenþa lui cu George Bariþiu, scri-
indu-i acestuia chiar ºi din temniþa comitatului de la Carei. A fost eli berat
„cu multe spese ºi iscusinþã procedurã” scrie el, noi înþelegem cã de fapt
a trebuit sã dea mitã pentru a-ºi salva viaþa. În memoria locului unde s-
au petrecut faptele, parohia Hurezu Mare, a rãmas momentul în care
Moise Sora Noac a adunat toatã obºtea, pentru a forþa autoritãþile sã
elibereze pe doi þãrani români sortiþi spânzurãtorii.

Pe timpul evenimentelor Noac a þinut un jurnal, despre care nu ºtim
însã nimic astãzi. El a cumpãrat foarte multe documente, „cu  rãdicata”
dupã cum însuºi s-a exprimat, cu gândul de a scrie o istorie a eveni-
mentelor. Pentru aceastã „vinã” va  fi iarãºi întemniþat, la sugestia ier-
arhului sãu, episcopul Vasile Erdelyi.

Alãturi de Medieºu Aurit, Hurezu Mare (Nanda, cum se numea în
acele timpuri) a fost epicentrul tulburãrilor din anii 1848-1849. În aces-
te locuri þãranii ro mâni, îndrumaþi desigur de intelectualii din fruntea lor,
deci preoþii, au crezut la un moment dat cã libertatea venise ºi pentru ei.
Nu a fost decât o iluzie, plãtitã cu spânzurãtori, temniþe ºi alte suferinþe.

Presa româneascã a secolului XIX, numitã „laborator al conºtiinþei
naþionale”, a avut un fervent rãspânditor ºi colaborator în Moise Sora
Noac, cel mai activ în zona Sãtmarului. El nu a pregetat sã batã dru-
murile comitatelor învecinate, descoperindu-le celor din Sighet „Gazeta
Transilvaniei”. În condiþiile stãrii drumurilor ºi a mijloacelor de trans-
port din acei ani, eforturile sale par uriaºe, încãlzite însã de flacãra iubirii
de neam ºi limbã.

De mare interes este corespondenþa sa cu corifeii românismului,
contemporani lui: George Bariþiu, Timotei Cipariu, August Treboniu
Laurian, mitropolitul Ale xan dru ªterca-ªuluþiu. Nepublicarea corespon-
denþei cu Bariþiu, doar promisã într-unul din volumele dedicate activitãþii
epistolare a pãrintelui presei româneºti este încã una din înfrângerile
postume suferite de preotul-cãrturar sãtmãrean.

De mare importanþã este faptul cã Moise Sora Noac este cel care a
dat tonul cu legerii folclorului românesc din zona Sãtmarului. Era el
însuºi un priceput versificator, un cercetãtor afirmând cã multe versuri
de-ale lui Noac au trecut direct „în gura poporului”, identificarea lor
fiind de aceea foarte dificilã.

Strângerea într-un volum a tuturor creaþiilor lui Noac ar aduce o altã
luminã asupra istoriei locurilor. Ne referim aici ºi la poeziile sale, multe
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evocând locuri ºi evenimente din zonã, dar ºi o lucrare precum Statistica
satului Nanda, poate întâia micro-monografie tipãritã a unei localitãþi
româneºti din Sãtmar.

O piedicã în realizarea unei antologii este constituitã de numeroase-
le pseudo nime folosite de Noac. Nici cercetarea tuturor publicaþiilor la
care a colaborat cãrturarul nu este completã.

În epoca în care a activat Noac, traducerile româneºti din marile cul-
turi ale lu mii abia erau la începuturi. Ne aflãm de fapt în perioada când
literele se cãzneau sã elimine slovele, Noac fiind unul dintre partizanii
„literelor avitice”. Nu valoarea  traducerii credem cã este astãzi cea mai
importantã ci faptul cã Noac lucra pe un teren puþin defriºat, conºtient
de importanþa tãlmãcirii în limba românã a marilor opere literare ale uni-
versalitãþii. De altfel, din dorinþa de cultivare a neamului, raportat la
împrejurãrile de atunci, se doreau traduceri populare, desigur fãrã a fi
vulgare, dar pentru a putea fi înþelese ºi de cititorul de rând.

Pe bunã dreptate se afirmã cã Noac a fãcut din gestul traducerii anti-
cilor „un caz de conºtiinþã”. A tradus din Vergiliu, Ovidiu dar ºi din lim-
bile maghiarã ºi germanã. În ce condiþii, aflãm de la Aron Pumnul, care
vorbind despre tãlmãcirea „Eneidei” afirmã cã „astã traducere s-a fãcut
în rãstimp de ºapte ierni numai noaptea, cãci ziua trebuia sã-ºi câºtige cele
de trebuinþã pentru susþinãciunea vieþii”.

Un lucru interesant în biografia lui Noac este botezul sãu, sãvârºit de
un preot ortodox, Adam Noac, probabil rudã cu mama sa. Sigur, în se -
colul deºteptãrii naþionale, era mult mai puþin loc în timp ºi spaþiu pen-
tru certuri între românii celor douã biserici tradiþionale, cel puþin în zona
Haþegului.

Moise Sora Noac a salutat Conferinþa naþionalã a fruntaºilor români
þinutã în ianuarie 1861 la Sibiu printr-un poem de 24 de strofe publicat
în „Foaie pentru min te, inimã ºi literaturã”, exprimându-ºi bucuria pen-
tru prezenþa reunitã a am bilor ierarhi români. Pilda aceasta ar trebui
pusã în faþa noastrã, a celor care azi ne luptãm între noi pentru ziduri
vãzute, uitând de multe ori de misiunea noastrã principalã, zidirea
sufleteascã.

Un subiect mai puþin abordat de cercetãtorii vieþii lui Noac este cel
legat de familie. Soþia lui, Amalia Maria Nagy, a repausat în etate de 62
de ani, în 2 august 1874 la Ciumeºti, unde locuia la familia singurei lor
fiice, Teodora Francisca, cãsãtoritã cu pr. Mihai Chirilã. Acest preot a
oficiat ca paroh la Mãriuº, Ruºeni ºi apoi la Ciumeºti, unde a ºi trecut la
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cele veºnice în 1888.

Din câte cunoaºtem, dintre copiii familiei Chirilã au rãmas în viaþã
douã fiice : Ana (cãsãtoritã cu pr. Iosif  Popovici) ºi Eleonora (cãsãtoritã
cu pr. Victor Bistran). Familia Bistran a rãmas dupã Marea Unire în te -
ritoriul maghiar, locuind la Acsád, una dintre cele 12 parohii greco-cato-
lice pierdute de români, probabil pentru totdeauna.

ªirul descendenþilor lui Noac l-am pierdut odatã cu Victor Popovici.
Nãscut la Oar în 1890, în familia pr. Iosif  Popovici ºi a Anei Chirilã, a
studiat teologia la Satu Mare ºi Ungvár, ulterior absolvind ºi facultatea
de litere din Cluj. Din 1919 a funcþionat ca profesor de geografie la
Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuº, pentru o perioadã activând ca secre-
tar al vestitei ºcoli ºi chiar ca director adjunct. În 1945 se afla încã în cor-
pul profesoral al aceluiaºi liceu, nu ºtim însã ce s-a întâmplat dupã ce
teroarea istoriei a atins Biserica Greco-Catolicã Românã.

Noac a fost un mare admirator al ªcolii Ardelene, în special al lui
Gheorghe ªin cai. Soarta a vrut ca posteritatea lor sã semene. E un lucru
ºtiut cã locul unde îºi doarme somnul de veci ªincai este controversat,
existând mai multe versiuni. Noac, trecut la veºnicie în decembrie 1862,
a fost înmormântat în þintirimul din Bozânta Mare, localitate aflatã pe
atunci în comitatul Satu Mare. Din pãcate, acel cimitir vechi nu mai
existã, dupã venirea la putere a comuniºtilor terenul fiind „redat agricul-
turii”.

Soarta a fost vitregã ºi cu operele sale, multe rãmânând în ma -
nuscris, sau risipite prin publicaþiile vremii, unele încifrate prin pseudo ni -
me. Personalitatea sa meritã sã fie cunoscutã ºi apreciatã de neamul pen-
tru care a avut atâta dragoste. Sãtmarul nu se poate mândri cu prea mulþi
cãrturari ºi militanþi pentru drepturile românilor. Puþin numerosul lor ºir
este deschis de figura celui evocat astãzi. ªi prin acest semnal am vrut sã
marcãm împlinirea celor 200 de ani de la naºterea lui Moise Sora Noac.

„Informaþia de duminicã”, a IV, nr. 195, 6 august 2006, p. 9.
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Nãscut la Carei, istoricul Francisc Pall
a fost un mare medievist ºi bizantinolog

Este greu ºi uneori pãgubos a face clasificãri ; inclusiv între istori-
ografi. Dar cunoscându-i opera precum ºi atitudinea ºi conduita, nu
greºim când afirmãm cã unul dintre cei mari istorici care au vãzut lumi-
na zilei pe meleagurile sãtmãrene a fost medievistul ºi bizantinologul
Francisc Pall. Oficial, opera lui nu este apreciatã la justa valoare. Dar,
existã ºi o recunoaºtere neoficialã sau neoficializatã, cea a ca litãþii operei.
Francisc Pall rãmâne unul din marii învãþaþi ai ºtiinþei istorice, unul din-
tre puþinii medieviºti autentici, prin moartea sa lãsând un mare gol în
istorio grafia românã. Fiind puþin cunoscut în locurile sale natale, ne-am
gândit sã-i schiþãm în cele ce urmeazã un scurt portret, prezentându-vã
principalele repere ale vieþii ºi operei sale. 

Francisc Pall s-a nãscut în 24 noiembrie 1911 la Carei, într-o familie
de þãrani români cu oarecare stare, buni credincioºi greco-catolici.
Studiile primare si liceale le-a urmat  la „Vasile Lucaciu” din Carei, unde
ºi-a dat în 1929 ºi bacalaureatul. Remarcãm faptul cã în perioada inter-
belicã pomenita instituþie licealã din Carei avea o reputaþia foarte bunã,
evoluþia ulterioarã a elevului Francisc Pall venind sã întãreascã afirmaþi-
ile noastre. Sfãtuiþi de profesorii bãiatului, pãrinþii au hotãrât sã-l dea mai
departe la carte. 

Între 1929-1933 a urmat cursurile Facultãþii de litere si filozofie a
Univ. „Regele Ferdinand” din Cluj. A fost elevul preferat al profesoru-
lui Constantin Marinescu, titularul catedrei de istorie medie universalã ºi
bizantinologie, domenii spre care, la îndemnul ºi îndrumarea magistru-
lui sãu, s-a  simþit atras ºi cãrora le va fi fidel întreaga viaþã. A fost un
student strãlucit, astfel cã în ultimii ani de studiu la facultate va fi numit
secretar ºi bibliotecar al Institutului de istorie universalã ºi preparator pe
lângã profesorul sãu. Prof. Marinescu a fost toatã viaþa un exemplu de
conduitã pentru Francisc Pall.
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Cu recomandarea îndrumãtorului sãu, între 1934-1936 a fost bur-

sierul statului la „Accademia di Romania” din Roma, rãstimp în care ºi-
a pregãtit ºi susþinut un strãlucit doctorat cu tema Ciriaco d’Ancona e la
Crociata contro i Turchi în specialitatea istorie medie universalã ºi bizanti-
nologie. A mai beneficiat de o bursã, pe parcursul anilor 1937-1938 la
ªcoala Românã din Paris, prilej cu care a audiat liber ºi cursurile de la
„Ecole de Chartes”. A fãcut în acest rãstimp fructuoase cãlãtorii de
studii în Austria, Germania, Anglia adicã la Viena, Graz, Berlin,
München, Heidel berg, Leipzig, Londra, Oxford, poposind ºi adunând
informaþii din bibliotecile acestor mari centre ale spiritualitãþii europene.
A audiat conferinþele unor reputaþi istorici ai vremii.

Din 1936 a fost numit asistent la Univ. din Cluj, instituþie de care ºi-
a legat destinul pânã la capãtul ºederii în þarã. În 1944 îi succede lui C-
tin Marinescu, fiind numit conferenþiar, iar în 1962 profesor universitar,
activând pânã la pensionarea din 1975. Ca o încununare a activitãþii uni-
versitare, în 1972 a fost distins cu titlul de profesor emerit. Multã vreme
manualul de Istoria evului mediu de clasa a IX-a, realizat de cãtre istoricul
originar din Carei, a fost cartea de bazã a programei ºcolare, unul dintre
cele mai  bune manuale. 

Paralel cu munca la catedrã, din 1949 pânã în 1969 a fost ºeful secþiei
de istorie medie la Inst. de istorie din Cluj, calitate în care a contribuit
decisiv la cris talizarea unei concepþii ºi practici de editare criticã a
izvoarelor diplomatice refe ritoare la istoria evului mediu în Transilvania,
în compania unor reputaþi specialiºti în istoria medievalã. El a pus la Cluj
temeliile muncii de editare criticã a izvoarelor medievale. De remarcat
sunt discipolii profesorului Pall, nume de primã mânã între istoricii
români de azi. Unul dintre distinºii lui studenþi, referindu-se la perso -
nalitatea lui F. Pall, spune cã acesta era seducãtor prin limbaj ºi erudiþie.

Opera sa încorporeazã contribuþii fundamentale în problemele pe
care le-a abordat: cruciadele târzii,  efortul anti-otoman al popoarelor
din Balcani, mari personalitãþi politice ºi militare care l-au ilustrat:
Scanderbeg ºi Iancu de Hunedoara, umanismul ºi reforma religioasã cu
implicaþiile lor în þãrile române, misiunile catolice în aceste regiuni, viaþa
ºi personalitatea episcopului Inochentie Micu-Klein. O simpatie
deosebitã a nutrit pentru personalitatea lui Inochentie Micu-Klein.
Aces tuia îi va dedica ani de asidue cercetãri. Eforturile i-au fost rãsplãtite
cu lucrarea în trei volume „Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma”.
Cartea a apãrut mai întâi în Germania, iar în 1997 ºi în România. Este o
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operã indispensabilã pentru cei care vor sã aprofundeze viaþa vrednicu-
lui de amintire episcop. Pentru noi sãtmãrenii, de interes este studiul
publicat în 1969, Românii din pãrþile sãtmãrene (Þinutul Medieº) în lumina unor
documente din 1377.

Deºi nu a fost un rãsfãþat al regimului, dimpotrivã, fiind mai mereu
margina lizat, nu se putea lipsi de aportul sãu pe plan extern; a fost un
bun ambasador cu preþioase servicii în slujba istoriografiei române, fiind
prezent cu comunicãri si intervenþii la congresele desfãºurate în centre
europene precum: Stockholm (1960), Viena (1965), Sofia (1966), Tirana
(1968). Numele sãu nu a fost prea cu noscut, fiind uneori ignorat sau
nesocotit, poate pentru cã el nu a renunþat niciodatã la exigenþele ºti-
inþifice. Prin neparticiparea la vreun compromis, nu a ajuns pe lista aºa-
ziºilor istorici oficiali. Studiile sale apãrute în prestigioase publicaþii de
pe întregul mapamond îi oferã însã un certificat al valorii.

Cuvintele memorabile rostite de vlãdica Inochentie : „nu poþi învia
cu adevãrat decât în pãmântul patriei”, soarta a fãcut sã-i fie menite ºi
cercetãtorului vieþii sale, Francisc Pall. Eruditul istoric s-a stins din viaþã
în 25 sept 1992 la Treuenreut în Germania, acolo unde trãia din noiem-
brie 1979 alãturi de soþia sa Edith. Inca pabilã de recunoaºterea meritelor
istoricului Pall pânã în 1989, Academia  Româ niei s-a arãtat indiferentã
ºi dupã schimbãrile politice de la sfârºitul acelui an. 

Este clar cã ºi eruditul Francisc Pall face parte din acea constelaþie a
oamenilor de culturã care, din varii motive, sunt intraþi în zodia nere-
cunoºtinþei. Mai sunt câþiva ani pânã când se va celebra centenarul
„Francisc Pall”. Opinãm cã, cel puþin mediul universitar clujean nu va
trece neobservatã aceastã aniversare. Forurile culturale judeþene, în
primul rând însã primãria oraºului sãu de baºtinã au datoria de a marca
cum se cuvine împlinirea secolului de la venirea pe lume a unui astfel de
vlãstar. Materialul de faþã ne prilejuieºte lansarea unei idei cãtre munici-
palitatea Careiului, anume aceea de a acorda unei strãzi din oraº  numele
istoricului nãscut pe aceste meleaguri.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 196, 13 august 2006, p. 5.
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Nãscut la Portiþa, vicarul general 
Theodor Kövari (Chioreanu) 

a trecut la veºnicie acum 100 de ani
Se ºtie cã în localitatea Portiþa au vãzut lumina zilei preoþii Vasile

Pãtcaºiu, paroh multã vreme la Hotoan (realizator al binecunoscutei
„Cronici de la Ho toan”) ºi Ioan Kövary (Chioreanu), acesta din urmã
probabil din aceeaºi familie cu subiectul nostru de azi, remarcat ca un
folclorist de seamã al nordului Tran silvaniei. De asemenea, cãtre sfârºi-
tul secolului XIX s-a nãscut avocatul George Cos ma. Astãzi vom evoca
personalitatea unui preot ajuns în ierarhia preoþeascã pânã la treapta vic-
arialã, directorul liceului „Samuil Vulcan” din Beiuº, Theodor Kövary
(Chioreanu), pentru cã figura lui este prea puþin cunoscutã în Sãtmar, ºi
acum dupã ce s-au împlinit 100 de ani de la repausarea sa.

S-a nãscut  în 16 martie 1818 (dupã alte surse la 10, respectiv 13 mar-
tie 1819), într-o familie de þãrani greco-catolici foarte credincioºi. Se
pare cã tatãl lui provenea dintr-o veche familie nobiliarã româneascã,
Pop de Mesteacãn, originarã din pãrþile Chioarului. Înnobilarea s-a fãcut
în 1656 sub principele George Rákóczi.

Avea o sorã, Florentina (n. 1817) cununatã cu pr. Ioan Nichita
(paroh la Ho toan, Mihãieni ºi Pir), din aceastã familie provenind dr. Ioan
Nichita, celebrul avocat ºi patriot al acestor pãrþi nordice.  

Theodor Kövary (Chioreanu) a urmat ºcoala primarã ºi primele trei
clase gimnaziale la Carei. A fost remarcat între ºcolarii localitãþii de baºt-
inã de cãtre parohii Ioan Darabanth, probabil frate al primului episcop
unit de Oradea, ºi Elias (Ilie) Troknye, care au pãstorit în anii aceia la
Portiþa.

A ajuns apoi sã facã liceul la Oradea, absolvind în 1838, iar teologia
a termina t-o la Universitatea din Budapesta în 1842. A putut sã studieze
la Budapesta datoritã inteligenþei dovedite la Oradea, unde încã pãstorea
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în anii studiilor sale vrednicul vlãdicã Samuil Vulcan. S-a distins mereu
prin puterea moralitãþii ºi prin constanþa energiei sale, deºi a avut de 
trecut prin numeroase greutãþi. Hirotonirea ca preot celib a fost
sãvârºitã de cãtre ep. Vasile Erdelyi la 3 septembrie 1843. 

Dupã absolvirea studiilor a funcþionat vreme de un an la curtea epis-
copului unit din Oradea, cel care îl hirotonise. Îºi va dedica apoi viaþa
activitãþii didactice. 

În anul hirotonirii a fost numit profesor la clasa I gramaticalã la
Beiuº. Din 1851 a ajuns titular definitiv de limba ºi literatura greacã ºi
ºtiinþe fizice la Liceul beiuºan. Dupã retragerea lui Gheorghe Vlass a fost
promovat director provizor, iar din 1862 a fost director titular la aceeaºi
celebrã instituþie din Beiuº, deþinând acest post pânã în 1877, când, dupã
repausarea episcopului Ioan Olteanu a plecat la Oradea. A slujit deci cu
devotament ºcolile Beiuºului vreme de peste trei decenii. Instituþia
beiuºanã ºi-a câºtigat renumele în timpul directoratului sãu, el fiind un
priceput întreþinãtor al armoniei între profesori ºi elevi.

Unul dintre numeroºii sãi elevi, Francisc Hossu-Longin, afirmã
despre el cã era „blândoi, indulgent ºi iertãtor, pãrea cã nu ºtie dojeni”.

Un ajutor hotãrâtor i-a oferit nepotului sãu de sorã, dr. Ioan Nichita,
rãmas orfan de mic. Ajuns avocat ºi un om bogat, acesta avea sã ajute la
rându-i numeroºi tineri studioºi transilvãneni.

Dupã 1860 a fost trimis, ca un apãrãtor zelos al cauzei ºi limbii
române  la Viena. Limba românã era foarte nerespectatã în cercul
beiuºan, cãlãtoria lui în ca pitala imperiului a fost însã încununatã cu un
neaºteptat succes. A luptat cu mult curaj pentru cauza morii de la Holod
ºi a bibliotecii lui Samuil Vulcan, cuvenite de drept gimnaziului (liceului)
românesc din Beiuº.

S-a strãduit ca, avantajat de funcþiile pe care le-a ocupat la Beiuº, sã
înfiinþeze o societate literarã, reuºind acest lucru în 31 decembrie 1861,
împreunã cu un grup de elevi din clasa a VIII-a. El a avut meritul de a-
i fi definitivat statutele de organizare, dupã modelul celor ale societãþii
literare de la Oradea. Despre societãþile de lecturã s-a afirmat cã s-au
dovedit a fi adevãrate ateliere de ucenicie naþionalã, lucru dovedit de ati-
tudinea patrioticã ulterioarã a membrilor societãþilor. În so cietatea
beiuºanã aveau sã activeze ºi numeroºi tineri originari din Sãtmar.

Problema cultivãrii limbii ºi literaturii române a stat mereu în atenþia
sa. Pentru bunul mers al ºcolii româneºti din pãrþile Beiuºului a purtat
corespondenþã cu Timotei Cipariu.
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În anul 1862 Beiuºul a trebuit sã treacã peste un cumplit incendiu. El

a înfiinþat o comisie, reuºind sã strângã câteva mii de florini pentru si -
nistraþi, mobilizând energiile din oraº pentru reconstrucþie.

Cât timp a ocupat postul de director la Beiuº a funcþionat ºi ca  pro-
topop ºi canonic onorific, acest ultim titlu obþinându-l în 1865. Din 26
august 1871 a fost numit canonic titular al Episcopiei unite de Oradea.

În 1881 devine prepozit ºi vicar general episcopal, funcþie pe care a
deþinut-o pânã în 1893. În luna august a acestui an i-a fost atacatã casa
din Oradea, fiindu-i sparte 8 geamuri, de cãtre ungurii ºovini. A depus
plângere, împreunã cu alþi prelaþi ºi intelectuali români din Oradea, cãro-
ra aºijderea li s-au produs daune materiale, proferate fiind chiar serioase
ameninþãri la adresa lor. Au fost pedepsiþi însã câþiva obscuri vinovaþi,
adevãraþii instigatori fiind achitaþi.

A publicat mai multe dizertaþii ºtiinþifice în programele liceului, din-
tre care amintim pe cea cu titlul Dumnezeu ºi natura (Anuarul 1855/1856). 

Cu aplecare spre limbile strãine încã de pe bãncile ºcolii, a alcãtuit un
„Dicþionar latin-român-maghiar-german”, în douã volume, rãmas în
manuscris, din pãcate. A lucrat foarte mulþi ani la aceastã operã. Pe lângã
limbile înºirate în lucrarea cãreia i-a dedicat atâþia ani din viaþã, mai
cunoºtea limba greacã.

De asemenea, a avut preocupãri istoriografice, scriind un articol inti-
tulat Document istoric de la G. Rákóczy (1861), în care constatã cã Beiuºul
a fost district autonom, independent de comitatul Bihorului.

În 1847 a fãcut o lungã cãlãtorie, trecând prin Viena, Germania ºi
Italia, experienþã în urma cãreia a realizat o cãrticicã plinã de notaþii
interesante.

Legãtura intelectualilor din pãrþile noastre cu foile româneºti repre -
zintã un capitol care îºi aºteaptã cercetãtorii. În orice caz, ºtim cã
Theodor Kövary (Chioreanu) era un apropiat al lui Bariþiu, cãci în 1884
îl asigura pe pãrintele ziaristicii transilvãnene cã îl va primi aºa cum se
cuvine în preconizata vizitã a acestuia pe meleagurile ardelene, dupã
cum aflãm dintr-o scrisoare a lui Iosif  Roman cãtre Bariþiu. 

În „Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã” a publicat un studiu refe -
ritor la ori ginea ºi evoluþia calendarului, pronunþându-se pentru
adoptarea de cãtre români a calendarului gregorian : Anulu julianu si gre-
gorianu (seau calindariulu vechiu si nou). 

În paginile „Gazetei Transilvaniei” a luat atitudine în favoarea profe-
sorilor români de la Beiuº, acuzaþi nu de puþine ori de idei „daco-
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romane”, adicã un naþionalism considerat periculos.

„Familia”, încã din anii când apãrea în Pesta, nutrea un mare respect
pentru personalitatea lui, astfel cã în 1867 i-a dedicat un numãr, din care
ne-am permis sã reproducem gravura cu chipul sãu.

Semnãtura lui a fost prezentã ºi în jurnale de limbã strãinã, pledând
ºi acolo în cauza naþionalã ºi cea a instituþiei pe care a reprezentat-o cu
cinste.

Theodor Kövary (Chioreanu) a repausat la Oradea în 22 februarie
1906, datã la care ocupa funcþiile de prepozit, examinator pro-sinodal ºi
asesor consistorial, adunând deja 87 de ani dintre care 63 dãruiþi preoþiei.
A lãsat viitorimii, mai precis studenþimii române unite, o fundaþie va -
lorând cca. 12.000 de coroane, repre zentând suma de 9418 coroane ºi
câteva acþiuni ale unor bãnci în valoare de 2300 coroane.

Cartea de aur a localitãþii Portiþa trebuie sã-l cuprindã cu siguranþã pe
acest ilustru fiu al sãu acum când, iatã, s-au împlinit 100 de ani de la tre-
cerea lui la cele veºnice.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 201, 17 septembrie 2006, p.
4.
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Slujitor o jumãtate de secol în douã parohii 
sãtmãrene, preotul greco-catolic Pamfil Ossian 

s-a remarcat prin patriotismul ºi devotamentul sãu
Vorbind despre meritele preoþilor sãtmãreni în lupta pentru cauza

naþionalã, despre contribuþia lor la împlinirea idealurilor naþionale, gân-
dul ne duce instantaneu la figura emblematicã a lui Vasile Lucaciu. În
jurul sãu însã erau grupaþi foarte mulþi slujitori ai sfintelor altare, care 
s-au dovedit totodatã ºi apãrãtori ai românismului pe aceste þinuturi
aflate pe „litoralul etnic românesc”. Vom evoca astãzi personalitatea
preotului greco-catolic Pamfil Ossian, a cãrui viaþã s-a identificat
aproape o jumãtate de secol cu nãdejdile, aspiraþiile, bucuriile dar ºi cu
tristeþea neîmplinirilor românilor sãtmãreni. În încheiere vom aminti ºi
tristul destin al fiului sãu, nãscut tot pe meleaguri sãtmãrene.

Pamfil Ossian a vãzut lumina zilei în 5 iulie 1861 la Sãlsig, localitate
aflatã azi pe teritoriul jud. Maramureº, dar care a fãcut parte din fostul
comitat Satu Mare, în familia protopopului Nicefor Ossianu ºi a Mariei
Pop. Înainte cu 3 ani venise pe lume în aceeaºi familie fiul Augustin,
viitor preot ºi el, urmaº în parohie ºi la conducerea protopopiatului
Supur al socrului sãu, preotul-patriot Ioan Galu. ªi acestei ramuri a fa -
miliei Ossian s-ar cuveni sã i se cunoascã istoria.

Pamfil a urmat liceul la „Samuil Vulcan” din Beiuº, absolvind în
1879. A studiat apoi teologia la Seminarul latin din Satu Mare,
desãvârºindu-ºi studiile în 1883. S-a cãsãtorit în 5 mai 1884 cu Elisabeta
Ardelean, fiica preotului paroh din Ho mo rodu de Mijloc, George
Ardelean, care era ºi vice-arhidiaconul Codrului. În fami lia socrului sãu
s-au mai nãscut bãieþii Coriolan, Eugeniu ºi George, tustrei preoþi pe
meleagurile Sãtmarului, precum ºi fiica Iuliana, preoteasã ºi ea, mama
avocatului Coriolan ªteer. Pamfil Ossian a fost hirotonit în 7 noiembrie
1884. 
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În anul urmãtor, la Homorodu de Mijloc se naºte fiul lor, Ioan Pavel

George, care avea sã devinã preot, profesor, un adevãrat apostol al
românismului în capitala culturalã a  Sãlajului, ªimleul Silvaniei; vom mai
face referire la acest vrednic fiu al familiei Ossian în finalul articolului. 

Dupã hirotonire pânã în 1886 Pamfil Ossian a funcþionat în calitate
de coo perator al socrului sãu la Homorodu de Mijloc. Era în obicei ca
preoþii de rang mai mare sã aibã ajutori, ziºi ºi capelani sau cooperatori,
fii sau gineri de-ai lor în multe cazuri, pânã ce aceºtia dobândeau paro-
hii pe mãsura pregãtirii lor.

Vreme de 10 ani, între martie 1886 ºi decembrie 1895 Pamfil Ossian
a func þionat ca administrator parohial în Cãrãºeu. În chiar anul venirii
sale în aceastã pa rohie s-a finalizat construirea bisericii de zid cu hramul
„Sf. Arh. Mihail ºi Ga vril”. Construirea lãcaºului începuse pe vremea
pastoraþiei predecesorului sãu, pr. Ti motei Varga. La Cãrãºeu se vor
naºte copiii: Aurelia Gabriela (n. 1887, c. cu pr. Emil Deac), Adrian (n.
1890-m. 1891) ºi Maria Magdalena (n. 1892-m. 1972 la Cluj). În 1891
Pamfil Ossian absolvise examenul prosinodal. 

Din februarie 1896 va fi paroh vreme de aproape 4 decenii în
Roºiori. În aceastã localitate s-a nãscut în 1897 fiul Romul Coriolan,
decedat la frageda vârstã de 5 ani. 

Pamfil Ossian a fost membru constant ºi marcant al „Astrei”, fiind
ales în 17 aprilie 1904 în cadrul Comitetului Desp. Sãtmar-Ugocea al
acestei fãrã de egal instituþii culturale româneºti. Implicat ºi politic, în 31
august 1909 a fost ales în comitetul Partidului Naþional Român, cercul
electoral Cãrãºeu. Se remarcã în luptele electorale din 1910, sprijinind
candidatura pãrintelui Constantin Lucaciu.

A funcþionat ca paroh în Roºiori pânã în 1934, îndeplinind multã
vreme ºi funcþia de protopop al distr. Seini. Sub pãstorirea sa biserica cu
hramul „Naºterea Maicii Domnului” din Roºiori a fost înzestratã cu un
frumos iconostas.

Locuitori ai satului Roºiori, aflaþi azi la respectabile vârste, îºi
amintesc cu drag, dor ºi nostalgie de memoria parohului Ossian, de
devotamentul lui pentru biserica ºi ºcoala roºioreanã. Urmaº în parohie
îi va fi preotul Ioan Soran, care a avut de pãtimit dupã instaurarea comu-
nismului.

În 12 noiembrie 1918 Pamfil Ossian s-a numãrat printre cei 44 de
membri ai Consiliului Naþional Român din comitatul Satu Mare, aleºi la
Baia Mare. În 29 noiembrie a aceluiaºi an este ales ºi în C.N.R. cercual
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Seini. S-a numãrat printre delegaþii Sãtmarului prezenþi la Marea
Adunare Naþionalã de la Alba Iulia.

Dupã Unire s-a remarcat ca unul dintre fruntaºii naþional-þãrãniºti
locali, afirmând despre sine cã „s-a nãscut, crescut ºi încãrunþit” sub fal-
durile ideilor naþio nal-þãrãniste. Vom înþelege aici apartenenþa lui la latu-
ra naþionalã, moºtenitã din tinereþea luptãtoare, Pamfil Ossian fiind ferit
de politicianismul care îi cuprinsese la un moment dat ºi pe fruntaºii par-
tidului condus de cãtre Iuliu Maniu.

Cum am mai precizat, Pamfil Ossian a fãcut parte din grupul pre-
oþilor români sãtmãreni aflaþi mereu alãturi de lupta corifeului românis-
mului de pe aceste meleaguri, dr. Vasile Lucaciu.

Ajuns la o venerabilã vârstã, în 1934 Pamfil Ossian se retrage din
parohia Ro ºiori. A fost cooptat în cadrul tinerei Episcopii Române
Unite de Maramureº, deþinând funcþiile de canonic penitenciar sau
duhovnic, director al Administraþiei capitulare, assessor consistorial ºi al
Tribunalului matrimonial, asesor al Serviciului de conturi diecezan. De
asemenea, era asesor consistorial ºi al Episcopiei de Oradea, eparhie
unde îºi desfãºurase rodnica activitate pastoralã.

Vârsta senectuþii i-a adus o mare dezamãgire, lui, familiei sale ºi
întregului neam românesc, sfâºierea fruntariilor Þãrii. A repausat, se
pare, la Lugoj, în greii ani ai refugiului care a urmat odiosului dictat de
la Viena, departe de locurile dragi în care vãzuse lumina zilei ºi în care a
pãstorit cu devotament de-a lungul vieþii.

Nu putem încheia rândurile închinate memoriei preotului Pamfil
Ossian, fãrã a aminti câteva date despre destinul, chiar dacã trist, al unuia
dintre urmaºii sãi. Este vorba despre întâiul nãscut al familiei sale, Ioan
Pavel George, care s-a nãscut, dupã cum am precizat, la Homorodu de
Mijloc în 27 martie 1885. 

Dupã copilãria petrecutã în parohiile sãtmãrene unde pãstorea tatãl
sãu, a absolvit liceul la Beiuº în 1902. A studiat teologia la Oradea pre-
cum ºi literele la Univ. din Cluj. S-a cãsãtorit cu Cornelia Pop de Bãseºti.
A fost hirotonit în 7 ia nuarie 1915. 

A fost profesor de latinã ºi istorie la Liceul din Beiuº (1910-1919),
apoi vreme de 19 ani, adicã pânã în 1940, a fost directorul, primul
român, al Liceului „Simion Bãrnuþiu” din ªimleul Silvaniei. Preºedinte al
Ligii Antirevizioniste, a fost prefect de Sãlaj în 1927-1928. Între aceiaºi
ani a deþinut funcþia de preºedinte al Desp. ªimleu al „Astrei”. 

Dupã cedarea Ardealului de Nord a fost director la Liceul „C.D.
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Loga” din Timiºoara. S-a pensionat în 1945.

Arestat în 15 august 1952, nu a rezistat regimului concentraþionar,
astfel cã a murit în închisoare. A trecut prin penitenciarul Ghencea,
lagãrele Poarta Albã, Coasta Galeº ºi Capu Midia, unde se pare cã a ºi
decedat. Se întâmpla acest lucru în 4 ianuarie 1953 (altã sursã indicã
lagãrul Ghencea ºi anul 1954). A fost aruncat într-o groapã comunã la
Nãvodari.

Devotamentul lui ºi al înaintaºilor sãi pentru cauza naþionalã a fost
„rãsplãtit” cu pãtimiri în temniþã ºi lagãrele de muncã forþatã. Cazul fa -
miliei preoþeºti Ossian nu este singular. Cei de astãzi suntem datori a
face cunoscute faptele trecutului, a evidenþia personalitãþile mai puþin
cunoscute, dar atât de merituoase ale Sãtmarului.

Ajunºi la finalul articolului, mulþumim pe aceastã cale istoricului
Dorin Dãrã ban, fiu iubitor al Roºiorului, care ne-a pus la dispoziþie
fotografia preotului-patriot Pamfil Ossian. 

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 203, 1 octombrie 2006, p. 4.
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Conform lucrãrii lui Ioan cavaler de Puºcariu,
în secolul XIX  la Odoreu existau peste 

30 de familii nobiliare româneºti
Importanþa elitelor în istoria popoarelor a suscitat un deosebit

interes de-a lungul secolelor. Au existat accidentale perioade istorice
când regimurile politice au atentat la existenþa elitelor. Societatea
româneascã de astãzi tocmai plãteºte tributul unei jumãtãþi de secol de
lãsare în uitare ºi chiar rãfuire sângeroasã cu propria elitã.

ªi totuºi, instituþii, fundaþii, edituri ºi, îndeosebi români cu adâncã
simþire – aceºtia luând pe cont propriu lãudabile iniþiative, se zbat sã
recupereze o datorie de onoare, cunoaºterea ºi preþuirea elitei româneºti.

Semnalãm azi reeditarea monumentalei lucrãri a lui Ioan cavaler de
Puºcariu, „Date istorice privitoare la familiile nobile române”, tipãritã
sub auspiciile So cietãþii culturale Pro Maramureº „Dragoº Vodã” din
Cluj-Napoca, în anul 2003. Cele douã volume ale ediþiei prime, apãrute
în 1892, respectiv 1895, au vãzut de aceastã datã lumina tiparului reunite
într-un singur tom.

Nu micã ne-a fost bucuria regãsind numeroase nume de familii
nobiliare româ neºti trãitoare pe plaiurile Sãtmarului, sau originare de
aici. În prefaþã autorul semnala faptul cã preoþii români uniþi (principalii
furnizori de informaþii) din Epis co pia de Oradea nu prea îºi dãdurã con-
cursul. A fost astfel privatã ºi viitorimea sãtmãreanã (cam jumãtate din
comitat era sub jurisdicþia acestei eparhii) de nu me roase date istorice.
Informaþiile referitoare la cealaltã parte a comitatului sunt însã de mare
valoare.

Ne-am propus sã ne oprim astãzi asupra familiilor nobiliare
româneºti din Odoreu, pentru cã de departe, în aceastã comunã,
aparþinãtoare Episcopiei Unite de Gherla în anii culegerii informaþiilor
ºi a tipãririi ediþiei princeps, erau consemnate numele celor mai



76 Viorel Câmpean
numeroase familii nobiliare româneºti. Am pãstrat textul din lucrarea lui
Ioan cavaler de Puºcariu, pentru frumuseþea limbajului epocii (apare
între semnele citãrii). Sunt precizate titlurile ºi provenienþa diplomelor,
precum ºi comunele unde se mai gãseau membrii ai familiilor (am
menþinut în text doar numele localitãþilor sãtmãrene). Am precizat
numele personalitãþilor sãtmãrene, care ne sunt cunoscute, cu obârºia în
aceste familii.

Acs sau Aciu de Gaura [Valea Chioarului, MM]. Au obþinut literele
nobilitare de la G. Rákoczi, în 7 august 1658. 

Anderko de Homorod, în (– pãdurea Gornica), comunele Botiz,
Târºolþ, cetatea Satu Mare. Donaþia e în Homorod. Dupã cum se ºtie,
din aceastã familie s-au ridicat câþiva intelectuali de frunte ai Sãtmarului.
Din 1875 pânã în 1945 doi membri ai acestei familii, au pãstorit cu cin-
ste la Odoreu: pr. Vasile Anderco (1849, Botiz – 1909, Odoreu) ºi fiul
sãu, pr. Victor Anderco (1878, Odoreu – 1945, Odoreu). Un alt fiu al lui
Victor Anderco, Artemiu (1882– 1932) a funcþionat multã vreme la
Ieud, dupã ce slujise la Baia Mare ºi Cuhea. Aceastã familie sãtmãreanã
meritã cu prisosinþã un studiu aparte ºi aprofundat.

Bojtor de Vörösmart, [Tisa, MM], în comuna Medieºu Aurit. Cu
diplomã de la principele Gavriil, în anul 1622, s-a dat lui Paul Bojtor
(Boitor), ca donaþiune, întãritã de Mihail Apafi, 1662. Însemnele nobi -
litare le-a cãpãtat pentru credinþã ºi eroism. 

Dragoº de Colþirea, în cetatea Satu Mare. Pr. celib Dumitru Dragoº,
(1846, Odoreu – 1920, Tur) slujitor la Lãpuºul Românesc, Bãbãºeºti,
Lechinþa.

Dragyis de Asuaju de Sus, în comuna Cucu. 
Dunca de ªieu, în comuna Cucu. Diplome de la Ludovic 1371 ºi de la

Mihail Apafi din anul 1617. 
Dzurdzs de Rozavlea. Documentele le are în Rozavlea. 
Erdös (în donaþiune Erdö) de Uglya [Uglea, Ucraina], în comunele

Apa, Racºa. „În comitatul Satu Mare 12 patrifamiliale, dupã ºtiinþa noas-
trã. Regele Albert, 1440. Carele au cãpãtat nobilitate au fost stegariu ºi,
perzându-ºi mâna cea dreaptã, în bãtãlie, pânã în cot, totuºi, cu ciun-
gareul mâinii încã, strângând steagul cãtre trup, l-a þinut în sus, pânã la
sfârºitul bãtãliei.”  Pr. Petru Erdös (1836-1902), slujitor la Racºa, Tãuþii
de Jos ºi Tur.

Fázsi de S. Gyarmat. „Litere de la G. Rákoczi, din anul 1660, având
armale: pe scut de coloare celestinã (cereascã) pe care se vede un mili-
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tariu þinând în dreapta sabia, în stânga un cap de turc. Documentele le
are în Tisa [MM], la rudenie sau la Baia”. 

Grad de Sãcel ºi Viºeu, în comunele Berindan, Cucu. Diplome din anul
1560 ºi din 1609. Documentele le are la Viºeu. 

Joó, în comuna Mãrtineºti. Diploma e cãpãtatã în 1635 de la
Ferdinand al II-lea. 

Lakatos. 
Magyar. Documentele le are la frate-sãu, în Hajdudorog. 
Mátyás. 
Nemeº de Gaura [Valea Chioarului, MM]. 
Nichi de Preluka [Preluca Veche, MM], în comunele Apa, Medieºu

Aurit. „Nobilitate ºi-au cãpãtat prin serviþie militare, diploma fiind acor-
datã în 1629 de cãtre Gabriel Bethlen. – Gladium evaginatum caput tur-
cicum transfixum. Fortiter in bello pugnando cum fidelitate. Armalele
prezintã sabia înfiptã într-un cap de turc”. Pr. Teodor Nichi, (1832,
Odoreu – 1918), slujitor al altarului pe meleaguri sãlãjene ºi bistriþene.

Nicoarã de Preluca. 
Orosz de Fejér-Egyháza, [Biserica Albã, Ucraina], în comuna Santãu.

„Cu diplomã de nobilitate de la Mihail Apafi, 1630 ºi 1679, având urmã-
toarele însemne: pe scut de culoare celestinã se vede un braþ þinând sabia
învelitã într-un ram de oliv. Donaþiunea e din 1679”. 

Pap de Nagy Nyires [Mireºu Mare, MM]. „Cu diplomã de la Mihail
Apafi, datã în Alba Iulia la 9 februarie 1669 – pe scut ceruleu se vede un
bãrbat îngenunchind ºi cu mâinile ridicate, mulþumind lui Dumnezeu”. 

Pap de ªomcuta, în comuna Cucu. Documentele sunt în ªomcuta. 
Pap de Turþ, în comunele Bãtarci, Cãmãrzana, Turþ. Donaþia e în Turþ.

Un reprezentant al acestei familii, Mihail Papp, fusese paroh la Odoreu,
cel puþin între anii 1790 - 1809.

Pál. 
Stan de Sãpânþa, în comuna Tur. Cu diplomã de la Ludovic I, din anul

1365. Sigismund. Documentele sunt în Sãpânþa.  Un reprezentant, pr.
Iosif  Stan (n. 1876 la Odoreu, s-a cãsãtorit cu fiica pr. Vasile Anderco,
Ghizela), a slujit la Satu Nou de Sus, Tur, Borºa, iar apoi la Someº-
Odorhei.

Suta, în comuna Mãrtineºti. 
Szava de Letca. Cu diplomã de la G. Báthori, din 8 aprilie 1609. 
Vajda de Ciolt, în comuna Mãrtineºti, cetatea Satu Mare. „Principele

Gavriil, 1610, în Alba Iulia”. Pr. Vasile Vajda (1822, Odoreu – 1857,
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Batarci) a slujit la Batarci pânã în anul repausãrii.

Zima de Budeºti, în comunele Medieºu Aurit, Prilog, Satu Mare. „Cu
diplomã de la Christophor Báthori, voievodul Transilvaniei, 1581 ºi de
la M. Apafi, 1687. Eroismul, cu vãrsarea sângelui în bãtãlie”. 

Verdes de Bârsana, în comuna Bicsad. Donaþia e în Bârsana. Diploma
e în Lelesz. 

Alte familii nobiliare
În registrele parohiale aparþinãtoare comunitãþii greco-catolice, deci

româneºti din Odoreu, unde am gãsit informaþii începând cu anul 1816,
am mai detectat numele câtorva familii nobiliare româneºti: 

Bota de Csernefalu [Cerneºti, MM], în comuna Apa. Gavriel Báthori,
1609. Nobilitate ºi-au cãpãtat prin serviþie militare. 

Kriºan de Szakálasfalva [Sãcãlãºeni, MM], cu diplomã de la Dragfy din
1512, întãritã prin Mihai Apafi, Iosif  II ºi Ferdinand I. Ca semn nobi liar
aveau pe un scut albastru un cãlãreþ cu sabia scoasã. Cei mai mulþi mem-
bri se gãseau în Deseºti [MM].

Szima, aveau diplomã de la G. Bathori, din anul 1608.
De asemenea, în aceleaºi registre parohiale am mai întâlnit nobili cu

numele: Mic, Kimpan, Zenets, ªorban, Meleg, Rokitzki. În stadiul de azi al
cercetãrilor nu cunoaºtem anii ºi provenienþa diplomelor nobiliare ale
acestor familii. Personalitãþi sãtmãrene nãscute la Odoreu s-au ridicat ºi
din familiile Darabanth ºi  ªavaniu, amintite ºi ele ca nobiliare.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 204, 8 octombrie 2006, p. 4.
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În timpul revoluþiei de la 1848-1849, 
deghizat, preotul Petru Ciceronescu 

l-a avertizat de pericol pe Avram Iancu
Cunoscãtorii istoriei locale sãtmãrene ºtiu importanþa pe care au

avut-o preoþii români în perioada istoriei moderne. Am constatat în
cercetãrile noastre prezenþa constantã a membrilor câtorva familii pre-
oþeºti care s-au afirmat cu pregnanþã. Este suficient sã amintim aici
numele unor familii precum: Anderco, Antal, Cato ca, Lauran, Lucaciu,
Marchiº, Pop, etc. Cei câþiva membri ai familiei Ciceronescu ocupã un
binemeritat loc fruntaº între familiile preoþeºti care au slujit cu abnegaþie
în pãrþile Sãtmarului. Astãzi vom încerca sã creionãm personalitatea
câtorva repre z entanþi marcanþi ai acestei familii preoþeºti.

Petru Ciceronescu s-a nãscut în 1824 la Sititelec (jud. Bihor). S-a cãsã-
torit cu Terezia Szabo, sora episcopului de Gherla, Ioan Szabo; tatãl lor,
Dumitru Szabo de Cristelec, a slujit în parohii sãtmãrene vreme de 44
de ani. În anul cãsãtoriei, el oficia în parohia Istrãu. În anul ºcolar
1847/1848 Petru Ciceronescu a funcþionat ca prof. la liceul din Beiuº. A
fost hirotonit în 1849.

Dupã revoluþia din 1848-1849 a cãzut în dizgraþia oficialitãþilor
deoarece, în timpul evenimentelor, a plecat deghizat în munþi pentru a-
l avertiza pe Avram Iancu sã nu plece la întâlnirea cu Împãratul,
deoarece i se întindea o cursã. Aceastã informaþie o precizeazã într-o
micro-monografie a localitãþii Roºiori realizatã în anul 1973 parohul
Alexandru Rusu.

În 1849 era slujitor al altarului în localitatea de origine, unde s-a nãs-
cut fiul sãu, ajuns ºi el preot, dr. Ioan Ciceronescu.

Din ianuarie 1850 pânã în aprilie 1851 a slujit la Cãrãºeu, avem deci
atunci o primã întâlnire cu meleagurile sãtmãrene. Se poate spune cã
aceastã delegare a sa în pãrþile Sãtmarului a avut mai mult caracter puni-
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tiv, de ispãºire a unei pedepse. Cazurile de scoatere din funcþia de pro-
fesor la liceul românesc din Beiuº ºi tri miterea într-o parohie cât mai
mãrginaºã era foarte obiºnuitã în acele timpuri. Aºa vor pãþi preoþii pro-
fesori sãtmãreni George Marchiº, Ignaþiu Sabãu, Ioan-Silviu Sãlã geanu
sen., Vasile Leºianu.

Altã parohie unde a mai funcþionat este cea din Cihei (Csehi), unde-
l gãsim cel puþin între anii 1860-1870. Aici s-a nãscut în 1860 un alt fiu
ajuns preot, Samuel, iar în 1866 fiica Ana, c. cu pr. Andrei Pelle.

Din corespondenþa lui cu Ioan Micu Moldovan, ºtim cã în 1870 a
comandat douã exemplare din „Gramatica limbii române” a lui Timotei
Cipariu. Acest lucru denotã interesul sãu pentru propãºirea învãþãmân-
tului românesc.

Legãtura cu Sãtmarul va fi reluatã, fiind numit paroh al Roºiorilor,
din iunie 1874 pânã când a trecut la cele veºnice adicã pânã în 22 august
1884, vreme deci de un deceniu. Ca realizare a sa, menþionãm faptul cã
în 1876 a fost terminatã construcþia bisericii de zid din Roºiori.
Construcþia începuse în vremea pastoraþiei unei alte figuri luminoase
între sacerdoþii sãtmãreni, pr. Dumitru Lauran.

Ceremonialul de sfinþire a sfântului lãcaº a avut loc în 7 noiembrie
1878. Au fost prezenþi numeroºi credincioºi ºi fruntaºi ai românilor din
satele din împrejurimi. Cu acel prilej ºi-a etalat mãiestria corul pe patru
voci, primul în aceste pãrþi; o formaþiune cu renume în anii ce au urmat.
ªi la înfiinþarea corului rolul lui Petru Ciceronescu a fost determinant.

Aproape de durerile credincioºilor ºi ale neamului din care fãcea
parte, s-a implicat în acþiunea de emancipare culturalã a românilor sãt-
mãreni. În 3 iunie 1880 a participat la Conferinþa intelectualilor români
din Sãtmar, organizatã cu privire la chestiunea ortografiei limbii române.
În 20 noiembrie 1882, alãturi de alþi in telectuali sãtmãreni aderã la
Memorialul explicativ al lui George Bariþiu, publicat la Sibiu în acel an.

În memoria roºiorenilor a rãmas ca un mare luptãtor pentru pro-
movarea culturii româneºti ºi apãrarea drepturilor naþionale. În vara anu-
lui 1884 apoplexia i-a curmat firul vieþii. A fost înmormântat la Roºiori,
13 preoþi din districtul protopopesc þinând sã-i fie alãturi pe ultimul
drum. Succesor în parohie i-a fost ginerele sãu, pr. Andrei Pelle.

Dupã cum am vãzut, familiei Ciceronescu i s-a nãscut la Sititelec în
14 septembrie 1851 un bãiat pe nume Ioan. Acesta a urmat teologia la
Colegiul grec „Sf. Athanasie” din Roma, studiind între 1867-1874. A
absolvit cu calificativul „cum summa laude”, dându-ºi doctoratul în
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filosofie (1873) ºi teologie (1874). 

A fost hirotonit ca preot celib la Roma în 5 aprilie 1874. Revenit
acasã, a fost mai întâi aplicat în Oficiul diecezan, iar dupã aceea prefect
de studii la Seminarul din Oradea ºi profesor la preparandia din acelaºi
oraº. Pentru merite deosebite în 1877 a fost distins cu funcþiile de asesor
consistorial ºi examinator prosinodal. 

În 1879 a fost numit vice-rector al Seminarului din Oradea, iar din
1887 a fost numit secretar episcopal ºi notar consistorial. Avea o me mo -
rie uimitoare, fiind considerat un adevãrat magazin de citate din autori
clasici ºi bisericeºti. Predicile rãmase de pe urma lui îi dovedesc erudiþia.

Din 1896 a fost numit paroh la Borleºti ºi filia Aciua, cumulând ºi
titlul de arhidiacon onorar. Câtã vreme a funcþionat în împrejurimile
Sãtmarului a fost ataºat luptãtorilor pentru drepturile naþionale ale
românilor, frecventând casa din municipiul Satu Mare a avocatului  Al.
Ferenþiu; aceastã locuinþã era consideratã de autoritãþi un adevãrat cuib
al conspiratorilor români. 

Printre alte fapte merituoase ale dr. Ioan Ciceronescu se numãrã ºi
sprijinirea vrednicului dascãl al localitãþii Aciua (filie a parohiei Borleºti),
Alexandru Anderco (remarcat ulterior prin activitatea dãscãleascã la
Ardusat).

A repausat la Ciumeºti în casa surorii sale, preoteasa Antonia Iernea.
Se întâmpla acest lucru la 11 mai 1904. Au oficiat la înmormântare pre-
oþii: Dionisiu Bran, George ªuta, G. Silaghi, Andrei Bogdan, Moise Neº.

Amintind de repausarea dr. Ioan Ciceronescu am adus vorba ºi
despre sora sa, Antonia Ciceronescu. Era cãsãtoritã cu pr. Lazãr Iernea
(1844, Sintea – 1909, Ciumeºti). Acesta a fost un apropiat colaborator ºi
susþinãtor al tribunului Vasile Lu caciu. A slujit în pãrþile noastre un sfert
de veac, interval de timp împãrþit aproa pe egal între parohiile Bicãu –
unde a reuºit înãlþarea bisericii de zid – ºi Ciumeºti, loc unde a repausat. 

Cealaltã fiicã a pr. Petru Ciceronescu, Ana, ºi-a urmat soþul, pr.
Andrei Pelle, în misiunile sale sacerdotale. Dupã anii petrecuþi în paro-
hia Roºiori acesta va sluji în apropiere, la Fãrcaºa, pentru ca din 1906 sã
se transfere în localitatea de obârºie, Giriºul de Criº, unde va ºi repausa,
probabil în 1935.

Un alt fiu al familiei Ciceronescu, Samuil, nãscut în 1860, a urmat
liceul la Ora dea. Tatãl sãu fiind paroh la Roºiori, a fãcut ca Samuil sã
studieze teologia la Se mi narul romano-catolic din Satu Mare, instituþie
unde s-au format numeroºi preoþi români sãtmãreni. Hirotonit ca preot
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celib, aidoma fratelui sãu, a urmat ºi el urcuºul pe scara ierarhiei pre-
oþeºti, fiind rând pe rând profesor preparandial, arhivar ºi bibliotecar
diecezan, vice-rector al seminarului din Oradea, funcþionar în cadrul ofi-
ciului diecezan. 

Trãind ceva mai mulþi ani decât fratele sãu Ioan, va ajunge la demni-
tatea de prelat papal al Episcopiei Române Unite de Oradea. A trecut la
cele veºnice în 1926. Numele Ciceronescu va dispare astfel din rândul
clerului românesc sãtmãrean. Faptele membrilor acestei familii vor
rãmâne însã în memoria locurilor.   

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 205, 15 octombrie 2006, p. 3.
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Consideratã printre cele mai vechi din judeþ,
biserica româneascã din Dindeºti 

a fost ridicatã la 1800
La editura Fidelia din Simeria a vãzut lumina tiparului în anul 2005

lucrarea aparþinând profesorului Ioan Ciarnãu, „Comuna Andrid –
Condiþii naturale, istorie ºi contemporaneitate –“. O monografie, în
primul rând foarte necesarã loca litãþilor aflate în prezent în componenþa
Andridului, utilã însã ºi cercetãtorilor istoriei locurilor sãtmãrene ºi, mai
ales, o mãrturie adresatã viitorului. Ea se alãturã altor câtorva mono-
grafii dedicate unor localitãþi sau comune aparþinãtoare judeþului nostru.

Am aflat multe lucruri interesante lecturând aceastã carte. Istoria bi -
sericii româneºti sãtmãrene, care ne-a interesat în mod primordial, ºi-a
mai acoperit câteva pete albe prin apariþia acestei lucrãri.

În rândurile care urmeazã vom spicui câteva date interesante despre
biserica româneascã din Dindeºti (localitate aparþinãtoare comunei
Andrid) ºi preoþii care au slujit de-a lungul anilor în aceastã parohie,
coroborând datele aflate în monografie cu informaþiile noastre.
Precizãm cã vorbim azi despre una dintre cele mai vechi biserici de pia-
trã româneºti de pe teritoriul jud. Satu Mare. Localitatea Dindeºti este
atestatã documentar încã din anul 1323, sub denumirea Dengeleg. 

Noile informaþii pe care le aducem acum la luminã nãdãjduim sã slu-
jeascã unui viitor monograf  al Dindeºtiului.

Primele ºtiri pe care le avem despre preoþii români slujitori la
Dindeºti sunt legate de numele lui Simion Dengelegi (Dindelegan). Dupã
cum am amintit, Din de leag este vechea denumire a localitãþii, aºa cã,
raportându-ne la anul 1741 – când este atestat acest paroh, con-
cluzionãm cã era vorba despre preotul Simion, numele Dengelegi
provenind de la denumirea localitãþii deservite, astfel de cazuri mai
existând pe teritoriul comitatului Satu Mare, ºi nu numai. În matricolele
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parohiale, unul dintre primele nume de familie care apare la Dindeºti
este acela de Dindiligian.

Pe vremea acestui preot a existat o bisericã de lemn, acoperitã cu ºin-
drilã. Astãzi se mai pãstreazã doar iconostasul altarului de la vechea bis-
ericã, a cãrei construcþie monograful  presupune cã ar fi fost realizatã în
secolul al XIII-lea. În secolul al XIX-lea, pentru a se mãri rezistenþa
iconostasului, care era afectat de scur gerea timpului, a fost cãptuºit, în
partea dinspre altar, cu scândurã. Icoanele de pe iconostas, sunt pictate
în stilul latin clasic, aparþinând probabil secolelor XVII-XVIII.

Urmãtorul slujitor al altarului despre care avem ºtire a fost ºi ctitorul
bisericii de zid cu hramul „Sf. Nicolae”. Este vorba despre Grigore
Mãrieº, care a slujit la Din deºti, probabil  din 1788 (datã de la care se
pãstreazã registre parohiale) pânã în 1800. La Dindeºti s-au nãscut doi
copii ai familiei Mãrieº: Maria (1796) ºi Mihai (1800). Era obiceiul ca
parohul care reuºea ridicarea unui sfânt lãcaº sã primeascã drept rãsplatã
o nouã parohie, mai înstãritã. Este presupunerea care o facem ºi în cazul
preotului ctitor de la Dindeºti.

În noua bisericã va avea prilejul sã funcþioneze pentru vreme de 9
ani, adicã între 1800 ºi 1809 pr. George Krespay. Plecând din Dindeºti îl
gãsim slujitor la Soconzel.

Apoi, timp de peste 20 de ani (1809-1832) va fi paroh al Dindeºtiului
ªtefan Antal. Descendent al familiei nobiliare Antal de Jozsifalva (Târgu-
Lãpuº), era cãsãtorit cu Maria Bogdan.

La Dindeºti s-au nãscut copiii: Rachiela (n. 1809, c. cu pr. George
Bran), Ioan (n. 1812) ºi Simion (n. 1818, viitor paroh la Gerãuºa).

Din aprilie 1833 pânã în septembrie 1850 a servit credincioºii un alt
reprezentant al familiei Antal, Ioan. Acesta, cãsãtorit cu Barbara Ana Opray
(n. 1806 – 1880, m. Tãmaia), între 1829 ºi martie 1833 a funcþionat la
Bicãu. Acolo s-a nãscut în 1830 fiul Ioan, viitor preot în pãrþile sãtmãrene.

În 15 octombrie 1834 puternicul cutremur înregistrat în zona
Careiului a ruinat biserica satului Dindeºti. Pe un Apostol s-a consem-
nat faptul cã seismul s-a consumat „dimineaþa la 7 ore”. Tot în timpul
funcþionãrii lui Ioan Antal au început reparaþiile ºi construirea turnului,
lucrare ce s-a terminat în anul 1848.

La Dindeºti s-au nãscut copiii: Teofil Aloisiu (1834), Iosif  (1836),
Augustin, (1838, viitor preot), Emilia (1840), ªtefan (1843) ºi Amalia
Carolina (1846). Tot la Dindeºti a trecut la cele veºnice în 1833 un bãiat
cu numele de Aloisiu.
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Ajunºi la jumãtatea secolului XIX, consemnãm venirea în parohia

Dindeºti a unui preot, originar din Cristelec (localitate aflatã în apropiere
de ªimleu Silvaniei), membru al unei familii de nobili scãpãtaþi, care însã ºi-
au pãstrat titlul. Era nãscut în 1808 iar dupã absolvirea studiilor teologice
se cãsãtorise cu Sofia Popp, fiica preo tului Ioan Popp de Vajnag, parohul
din Cãuaº (strãbunic al pictorului Aurel Popp). Este vorba despre Demetriu
Szabo de Keresztelky (denumirea în limba ma ghiarã a localitãþii de baºtinã).

Din 1829 pânã în octombrie 1833 acesta a slujit la Ghenci, cu sigu-
ranþã întâia lui parohie. Acolo s-au nãscut copiii: Samuel (n. 9 martie
1830, viitor preot) ºi Iuliana (n. 20 septembrie 1831, c. cu pr. Ioan Cinca).

A slujit apoi la Istrãu, în intervalul noiembrie 1833-mai 1850, unde s-
au nãscut copiii Ioan (1836, viitor episcop de Gherla) ºi Ignaþiu (n. 1834
ºi el preot-profesor). A mai avut o fiicã, Terezia (c. cu pr. Petre
Ciceronescu). 

Dupã cum spuneam, la Dindeºti ajunge din mai 1850 ºi va sluji pânã
la re pausare. Aici va semna pentru prima datã, în 1853, Demetriu Szabo
de Keresz telky, copiii având deci la naºtere numele Keresztelky. S-a pre-
ocupat aici de dotarea, inclusiv cu cãrþi de cult, a bisericii; lucru confir-
mat de imaginea pe care o pre zentãm, aflãtoare pe o Evanghelie veche.
Remarcãm semnãturile mijlocitorului „paroc Demitriu Keresztelky” ºi a
binecredinciosului poporan, Lassan Georgiu, cumpãrãtorul cãrþii. 

Bãrbat cu înaltã culturã clasicã, Dumitru Szabo citea din Horatiu,
Cicero, Tacitus, Virgilius. Se numãrã printre preoþii Episcopiei Române
Unite de Oradea cu sigiliu personal.

A trecut la cele veºnice în 21 februarie 1873, fiind înmormântat la
Dindeºti. Pe ultimul drum a fost condus de preoþii districtului, în frunte
cu prot. Vasile Vanc.

George Darabos, urmãtorul paroh, se nãscuse în 13 iunie 1841 la
Csegöld, în Sãtmarul istoric (azi localitatea aparþine Ungariei). A studiat
teologia la Ungvár. Era cãsãtorit cu Veronica Talpoº. A fost hirotonit în
13 octombrie 1864.

A slujit mai întâi ca ºi cooperator la Macãu, apoi a trecut în parohia
Almosd iar dupã aceea la Nyir Acsad. La Dindeºti a funcþionat în inter-
valul octombrie 1873-noiembrie 1886. În timpul pãstoririi sale s-a rea -
lizat acoperirea bisericii cu tablã; înainte fusese acoperitã cu ºindrilã.

A funcþionat apoi la Ghenetea, ajungând chiar vice-arhid., al respec-
tivului district, ºi asesor consistorial. A repausat în 6 septembrie 1910.

Augustin Egri de Istrãu, s-a nãscut în 16 decembrie 1854 la Sanislãu. A
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urmat liceul la Oradea, absolvind în 1873. A studiat teologia la
Seminarul Central din Budapesta, terminând în 1877. S-a cãsãtorit cu
Laura Papp. A fost hirotonit în 10 martie 1878.

A început prin a fi cooperator la Leta Mare. Acolo s-a nãscut fiul
Augustin (n. 1881-m. 1897 la Dindeºti, student fiind la teologie). În anul
1885 s-a nãscut la Ghenetea fiul George Grigore (viitor absolvent al
Acad. de Drept Oradea, fost primar al oraºului Oradea).

Din ianuarie 1887 a fost paroh în Dindeºti, loc unde a câºtigat titlul de
protopop onorar. Aici semna în registrele parohiale cu particula „de Is -
trãu”, probabil urmare a descinderii tot dintr-o familie nobiliarã ro mâ -
neascã cu originea sau cu proprietãþi la Istrãu. La Dindeºti s-au nãscut fe -
tele: Laura Maria (n. 1887), Irina Silvia (n. 1889), Otilia (1891) ºi Cornelia
(n. 1894, moartã dupã numai 6 luni). Tot aici a trebuit sã treacã familia
Egri ºi peste durerea despãrþirii de tânãrul Augustin, la numai 18 ani.

Este ºi locul unde a trecut la cele veºnice ºi Augustin Egri, în 14 ia -
nuarie 1904, dupã 26 ani de preoþie ºi 50 de viaþã. A fost înmormântat
în cimitirul local.

Sub semnul fidelitãþii, aºa ar putea fi caracterizatã pastoraþia lui Aurel
Mureºan, care era nãscut tot la Sanislãu (altã sursã precizeazã ca loc al
naºterii, Pocei). A absolvit liceul la Beiuº în 1894. Teologia a terminat-o
la Satu Mare în 1898. A fost hirotonit în 19 noiembrie 1899. 

A început preoþia prin administrarea parohiei Berzovia. Din
octombrie 1904 drumul lui a coincis cu destinul parohiei Dindeºti. A
fost alãturi de credincioºii parohiei în grelele zile când a aparþinut ºi
Dindeºtiul de Ep. Hajdudorog, deºi unele mãrturii vorbesc despre o
revoltã a þãranilor, una dintre þinte fiind tocmai parohul mureºan.

În 1922 a reuºit, alãturi de credincioºi zidirea actualului altar al bi -
sericii din Dindeºti, repararea iconostasului ºi aducerea de sfinte moaºte.

Ca o rãsplatã pentru meritele sale, în 22 septembrie 1923 a fost dis-
tins cu titlul de vice-arhidiacon onorar. A activat în cadrul Desp. Sãtmar-
Ugocea al „Astrei”. În 1938 era încã paroh la Dindeºti.

Ajunºi în pragul celui de-al doilea rãzboi mondial, întrerupem
înºiruirea sllujitorilor altarului românesc din Dindeºti. Aveau sã vinã vre-
muri grele ºi pentru românii din aceastã localitate. Vechea bisericã, ridi-
catã de strãmoºii lor la 1800, le-a fost mereu o adevãratã pavãzã.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 206, 22 octombrie 2006, p. 5.
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Nãscut în 1877 la Eriu Sâncrai, 
dr. Epaminonda Lucaciu a dus cu cinste 
mai departe numele ilustrului sãu pãrinte

Personalitatea dr. Vasile Lucaciu este destul de bine cunoscutã sãt-
mãrenilor, deºi loc de cinstire ar mai fi. Mai puþine lucruri se cunosc
despre familia marelui luptãtor. Din cãsãtoria sa cu Paulina ªerbac, fiica
parohului Ioan ªerbac din Potãu, au rezultat copiii: Vasiliu Cicerone
Vergiliu (n. 1876, a trãit 3 luni), Epaminonda (n. 25 februarie 1877,
preot), Maria Veturia (n. 1878, cãsãtoritã cu medicul Ioan Munteanu din
Buzãu), Vasile Romulus (n. 1885 la Satu Mare, doctorand în drept, a
cãzut în primul rãzboi mondial) ºi Tulia (cãsãtoritã cu prof. V. Meruþiu). 

Dintre copii, primii trei s-au nãscut în localitatea Eriu Sâncrai, unde
cel care avea sã devinã „Leul de la ªiºeºti” a funcþionat între anii 1875-
1878. O personalitate care meritã onoratã de cãtre noi, sãtmãrenii, este
cea a lui dr. Epaminonda Lucaciu, asupra cãruia ne vom opri în materialul
de faþã. Majoritatea informaþiilor le-am aflat în lucrarea domnului
Valentin Bãinþan, „ªiºeºtii pãrintelui Dr. Vasile Lucaciu”, apãrutã în
1998 la Baia Mare.

Epaminonda Lucaciu îºi începe studiile primare la Satu Mare,
desãvârºindu-le la Nãsãud. Ajutat de cardinalul Ledochowschi, studiazã
la Institutul de Propaganda Fide din Roma, începând cu anul 1888.
Acolo îºi ia bacalaureatul ºi licenþa în teologie ºi filosofie, în 1892, iar în
1898 obþine titlul de doctor în teologie ºi filosofie. 

Plin de mândrie ºi fericit de calea aleasã de fiul iubit, dr. Vasile
Lucaciu îi scrie la Roma: „Iubite fiule. Nespusã bucuria noastrã auzind
cã te-ai aºezat dupã do rinþa inimei noastre… cã te afli bine în darul lui
Dumnezeu”.

Reîntors în þarã îl ajutã o perioadã întru slujire pe pãrintele sãu la
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ªiºeºti. Din 1901 funcþioneazã în parohia Cenadul Sârbesc, deci în
pãrþile bãnãþene. 

Apoi în 1905 devine misionar al organizãrii vieþii spirituale a românilor
greco-catolici din SUA. În 19 octombrie 1905 înfiinþeazã la Cleveland
prima parohie greco-catolicã românã ºi purcede la construcþia unei bise rici.
În 1906 a fost inaugurat primul lãcaº greco-catolic de pe pãmânt ameri-
can, „Sf. Helena”. Tot în acest oraº întemeiazã „Românul din America”,
prima gazetã româneascã din SUA, o revistã care a avut meritul de a fi
realizat unitatea spiritualã a tuturor românilor de dincolo de ocean. 

În 1907 revine la Blaj pentru a duce în parohiile pregãtite pe teren
american tineri preoþi români. Printre aceºtia s-a numãrat ºi Alexandru
Nicolescu, viitor mi tropolit de Alba Iulia ºi Fãgãraº, instalat la
Cleveland. Pãrintele Epaminonda a trecut în parohia Aurora. 

Epaminonda Lucaciu  poate fi considerat ctitorul moral al multor
construcþii bisericeºti greco-catolice de pe pãmântul nord-american,
amintim aici doar bise ricile din Cleveland, Aurora ºi Trenton. În toate
parohiile în care a funcþionat a înfiinþat coruri, echipe de teatru ºi
dansuri, zbãtându-se mult pentru pãstrarea tradiþiilor ºi a graiului româ-
nesc în sânul comunitãþilor.

Se ºtie de misiunea pregãtitoare a Marii Uniri, îndeplinitã cu brio de
cãtre dr. Vasile Lucaciu pe tãrâm american. Cu siguranþã cã un rol cov-
ârºitor în realizarea obiectivului l-a avut terenul pregãtit de fiul
Epaminonda. Acesta a fost ales în iunie 1918 preºedinte al „Ligii
Naþionale Române”, dovadã a recunoaºterii meritelor sale. Cuvinte elo-
gioase i-au fost adresate de însuºi preºedintele american Woodrow
Wilson.

În 1921 s-a întors în þarã, stabilindu-se la Satu Mare, unde a funcþion-
at ca preot militar la garnizoana localã. Din 1922 pânã în iulie 1923 a fost
paroh al credincioºilor sãtmãreni. I-a vegheat ultimele clipe din viaþã
tatãlui sãu, în noiembrie 1922 acesta dându-ºi obºtescul sfârºit.

Cãlcând parcã pe urmele pãrintelui sãu drag, în 11 octombrie 1924
este numit paroh la ªiºeºti, localitate unde ºi astãzi, pe drept cuvânt,
familia Lucaciu are parte de o vie amintire. Menþionãm cã el a ajuns la
ªiºeºti dupã ce plecase de acolo o altã personalitate ecleziasticã a
Sãtmarului, pr. Andrei Pop.

A activat acolo ºi pe plan politic, în cadrul organizaþiei liberale. S-a
remarcat de asemenea prin grija de a înfrumuseþa ctitoria pãrintelui sãu,
adãvãrata poartã deschisã spre latinitate, Biserica Sfintei Uniri a tuturor
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Românilor din ªiºeºti.

Va sluji doar pânã în anul 1931 la ªiºeºti cãci era suferind de o boalã
de ochi, de care nu fusese scutit nici ilustrul sãu pãrinte. Boala l-a
împiedicat sã plece din nou în Statele Unite, unde i se oferise iarãºi posi-
bilitatea ocupãrii unei parohii.

A mai rãmas în ªiºeºti pânã ce a reuºit sã termine lucrãrile la cavoul
din beton, unde au fost depuse în sicrie noi osemintele pãrinþilor sãi.

Epaminonda Lucaciu a avut o mare contribuþie în activitatea de co -
lonizare a localitãþii „Urmaºii lui Lucaciu” (azi Lucãceni, jud. Satu Mare).
Coloniºtii primi serã pãmânt în hotarul comunei Berveni, cei mai mulþi
dintre aceºtia venind de la ªiºeºti. Iatã cum familia Lucaciu va avea parte
de cinstire ºi aproape de graniþa þãrii.

Între 1923-1929 a fost preºedintele filialei Satu Mare a Asociaþiei
orfanilor de rãzboi, primind în aceastã calitate Brevetul regal de acordare
a distincþiei Crucea Meritului Sanitar. De menþionat ar fi ºi implicarea sa în
activitatea organizaþiei cer cetaºilor români.

Dupã sfârtecarea hotarelor României Mari devine preºedinte al
„Asociaþiei foºtilor refugiaþi ºi expulzaþi din nordul Ardealului”, funcþie
deþinutã între anii 1940-1945.

Nici pentru dr. Epaminonda Lucaciu 23 august 1944 nu a adus
bucurie, ci nenumãrate necazuri. Întors la proprietatea familiei de la
Viile Apei, va fi etichetat drept „chiabur, duºman al poporului”. Sufletul
i s-a umplut de mâhnirea nerecunoºtinþei de care avea parte o familie
luptãtoare pentru drepturile românilor, din tatã-n fiu. 

Se pare cã o perioadã de cãtre apusul vieþii a petrecut-o la ªomcuta
Mare. Bolnav fiind, a repausat la Cluj în 29 iulie 1960, fiind înmormân-
tat, dupã dorinþa lui, alãturi de pãrinþii sãi în cavoul bisericii din ªiºeºti,
ctitoria lui dr. Vasile Lucaciu. Locuitorii ªiºeºtiului l-au condus în numãr
mare pe ultimul drum.

Încercând sã rezumãm viaþa lui Epaminonda Lucaciu, parcã nu i se
potriveºte mai bine altã expresie decât „Din stejar, stejar rãsare”. A fost
demn urmaº al neînfricatului luptãtor dr. Vasile Lucaciu, multele legãturi
cu Sãtmarul, în primul rând faptul cã s-a nãscut la Eriu Sâncrai,
impunînd trecerea sa în rândul personalitãþilor de vazã care aparþin
judeþului nostru.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 209, 12 noiembrie 2006, p. 5.
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Nãscut acum 170 de ani la Istrãu,
episcopul Ioan Sabo provenea 

dintr-o mare familie preoþeascã
Anul acesta în 16 august s-au împlinit 170 de ani de când a vãzut

lumina zilei la Istrãu, în familia parohului local Demetriu Szabo de
Cristelec ºi a Sofiei Pop, cel care avea sã devinã vreme de peste trei
decenii (1879-1911) ierarh al greco-catolicilor români din dieceza
Gherlei, dr. Ioan Sabo. Personalitatea ºi atitudinea lui au declanºat încã
din timpul vieþii sale numeroase controverse. ªi astãzi pãrerile istoricilor
sunt împãrþite în ceea ce priveºte activitatea lui politicã. Ne gândim aici,
în primul rând la raporturile cu dr. Vasile Lucaciu ºi pleiada de preoþi
români patrioþi din jurul sãu.

Istoria îl va judeca însã, necesar fiind a þine cont de împrejurãrile
istorice în care a condus destinul Bisericii sale. Deoarece informaþiile
cunoscute pânã acum sunt lacunare, ne propunem astãzi sã evocãm
familia din care provenea cel care s-a nãscut acum 170 de ani pe
meleaguri sãtmãrene.

Tatãl viitorului ierarh s-a nãscut în 1808.  Era originar dintr-o fami-
lie de nobili scãpãtaþi din Cristelec (localitate aproape de ªimleu
Silvaniei), care însã ºi-a pãstrat titlul. S-a cãsãtorit cu Sofia Popp, fiica pr.
Ioan Popp de Vajnag, parohul din Cãuaº. Dupã hirotonire, pânã la
obºtescul sfârºit, Dumitru Szabo avea sã slujeascã 44 de ani numai pe
plaiurile Sãtmarului.

Pentru început, din 1829 pânã în octombrie 1833 a slujit la Ghenci.
A funcþionat apoi la Istrãu, în intervalul noiembrie 1833-mai 1850. În
1841 a activat câteva luni ca interimar ºi la Sânmiclãuº.

A pãstorit dupã aceea la Dindeºti, din mai 1850 pânã la repausare.
Aici va semna pentru prima datã, în 1853, Demetriu Szabo de
Keresztelky, pânã la aceastã datã în registre figurând cu numele de
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Dimitrie Keresztelky. S-a preocupat la Dindeºti de dotarea cu cãrþi de
cult a bisericii. În 1865 a subscris cu ceilalþi in telectuali români sãtmãreni
la prezentarea unui memoriu comitelui suprem Károlyi, cu privire la
proporþionalitatea reprezentãrii în organele comitatense. A fost membru
în „Astra”, încã din primii ani dupã înfiinþarea acestei instituþii.

Bãrbat cu înaltã culturã clasicã, citea din Horatiu, Cicero, Tacitus,
Virgilius. Erudiþia a rodit în familia sa, în care aveau sã se formeze atâþia
intelectuali de seamã. Vom schiþa câteva portrete ale acestora, pentru
început enumerând câþiva membri ai familiei Sabo de Cristelec: Samuil,
Iuliana, Terezia, Ignaþiu ºi Ioan.

Dumitru Sabo de Cristelec a trecut la cele veºnice în 21 februarie
1873, rãpus de morbul hydropia. Îºi doarme somnul de veci la Dindeºti,
acolo unde a slujit cu credincioºie vreme de aproape un sfert de veac.

Un frate al lui a slujit la Mihãieni, vreme de 15 ani (1834-1849). În
acei ani localitatea Mihãieni avea o numeroasã populaþie româneascã,
nemaghiarizatã încã. Parohului Constantin Szabo i s-au nãscut în aceastã
localitate nu mai puþin de 9 copii.

Ca ºi fratele Ioan, Ignaþiu a vãzut lumina zilei în Istrãu, mai devreme
însã decât acesta, la 27 iunie 1834. Spre deosebire de ilustrul sãu frate,
care urmase teologia la Roma, Ignaþiu a fost absolvent al Facultãþii de
Teologie din Viena (Sfânta Barbara). Atitudinea lui naþionalã a fost
diametral opusã celei a fratelui sãu, lucru indicat ºi de numele cu care
semna: Sabãu.

Între 1858-1860 a activat ca profesor suplinitor la liceul din Beiuº. A
avut o strânsã prietenie cu George Marchiº ºi Iustin Popfiu, de aseme-
nea preoþi-patrioþi sãtmãreni. A fost cãsãtorit cu Elisabeta, fiica parohu-
lui din Mãdãras, Ioan Szeremi. În aceastã localitate s-a nãscut în 1861
fiica Cornelia (c. cu pr. Ludovic Mãrcuº).

Va sluji mai întâi în Bihor, la Fãrnaºiu. Apoi vine pe meleaguri sãt-
mãrene în parohia Boghiº, unde va petrece intervalul 1864-1873. Aici se
va naºte în 1870 fiul Ignaþiu, decedat la numai 5 ani. În 1872 s-a nãscut
la Boghiº fiul Aurel, dr. în drept. Ca realizare în parohie amintim
înãlþarea turnului bisericii, în 1871.

A fost corespondent al mai multor ziare ºi colaborator la “Foaie pen-
tru minte, inimã ºi literaturã”, remarcându-se prin zelul sãu. S-a numãrat
printre membrii de seamã ai “Astrei” pe aceste meleaguri.

A publicat predici în revista “Amvonul”. A militat în presa vremii
pentru înfiinþarea unui gimnaziu românesc pentru pãrþile sãtmãrene la
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Seini, fiind prezent în aceastã localitate în 12 septembrie 1861, când a
fost adoptat actul fundaþional al acestei dorite, dar nerealizate instituþii.

Ultima parohie în care a funcþionat a fost Tireamul, unde a slujit din
martie 1873 pânã la repausare. Aici se vor naºte în 21 martie 1876
gemenii Ignaþiu ºi Alexandru, rãpuºi peste numai câteva luni de o boalã
necruþãtoare. Cât s-a aflat la Tiream a îndeplinit ºi funcþia de vice-arhid.
surogat al locurilor.

S-a stins prematur din viaþã la 18 aprilie 1878, suferind la doar 44 de
ani un atac de apoplexie. A fost înmormântat la Tiream.

Câtã vreme a slujit la Ghenci familiei Szabo i s-au nãscut copiii:
Samuel  ºi Iuliana. Samuel, nãscut în 1830, s-a cãsãtorit cu Ana Korhány,
fata canonicului Ioan Korhány. A slujit în parohiile bihorene ªauaieu ºi
Cordãu. Din noiembrie 1881 pânã la repausarea sa din 1893, a slujit ca
paroh la Supuru de Jos, îndeplinind concomitent ºi funcþia de vice-
arhidiacon al districtului protopopesc cu acelaºi nume. A avut bãieþii:
Ioan, Ignaþiu ºi Augustin, tustrei preoþi, precum ºi fetele Cornelia (c. cu
pr. Vasile Ardelean) ºi Amalia (talentatã literar, s-a cãsãtorit cu pr.
Sigismund ªincai).

Fiica Ana Iuliana, nãscutã în 1831 s-a cãsãtorit cu pr. Ioan Cinca,
care a ajuns sã dobândeascã titlul de vice-arhidiacon emerit. Fãcând
parte tot dintr-o familie preoþeascã, dupã ce a absolvit teologia la
Ungvár ºi a fost hirotonit, a funcþionat o perioadã ca prof. la Gimnaziul
din Beiuº. ªi ei au avut doi bãieþi, Ioan ºi Victor, aºijderea preoþi, pre-
cum ºi o fiicã, Ana, cãsãtoritã cu pr. Iosif  Mihalca.

Din august 1893 ajunge paroh la Piºcari, numit fiind ºi vice-arhid. de
Mãdãras. Aici a ºi trecut la cele veºnice în 2 ianuarie 1908. 

În afarã de fiii Samuil, Ignaþiu, Ioan ºi fiica Ana Iuliana, în familia lui
Dumitru Szabo s-a mai nãscut fiica  Terezia (c. cu pr. Petre Ciceronescu,
o altã figurã emblematicã a românismului sãtmãrean, slujitor la Roºiori).

Vorbind despre familia ierarhului, se cuvine sã amintim câteva
lucruri mai puþin cunoscute din biografia sa. A ajuns sã studieze la Roma
pentru cã „pururea era cel dintâi la învãþãturã”. Seriozitatea sa impunea
chiar ºi în faþa profesorilor. Colegii sãi i-au apreciat întotdeauna capaci-
tatea ºi superioritatea.

În vlãdicia-i a rãmas vestitã înverºunarea sa împotriva adevãratului
trafic cu intenþiile missale de care era roasã la un moment dat ºi Biserica
greco-catolicã româneascã. 

A fost chinuit decenii în ºir de o boalã necruþãtoare, ultimii cinci ani
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din viaþã petrecându-i într-un cãrucior, ceea ce l-a îndemnat pe un
biograf  al sãu sã  spunã cã, în acea ultimã perioadã, episcopul Sabo 
„s-a strecurat printre noi ca o umbrã înclinatã spre mormânt”.

Noi documente sau noi interpretãri vor avea darul sã scoatã în evi-
denþã aspecte care vor contura mai bine personalitatea complexã a unuia
dintre puþinii episcopi nãscuþi în pãrþile Sãtmarului. Controversele nu se
vor opri însã.

Incontestabilele lui calitãþi, cele care l-au propulsat cãtre fruntea ie -
rarhiei, se datoreazã frumoasei educaþii primite în familia sa, despre care
am înfãþiºat acum câteva aspecte.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 210, 19 noiembrie 2006, p. 5.
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Dupã cum îi mãrturiseºte într-o scrisoare 
lui George Bariþiu, preotul-cãrturar Ioane Marcu 

s-a nãscut în 6 iulie 1831 la Botiz
Caracteristicã pentru români este ºi uitarea pe care o lãsãm sã ne

acopere va lorile. Nu facem excepþie nici noi, sãtmãrenii. De aceea
demersul lui Mircea Florian din aceastã sãptãmânã, în ceea ce priveºte
scoaterea în evidenþã a valorilor acestui „creuzet uman ºi cultural” care
este Sãtmarul, ni se pare binevenit, salutar ºi necesar a fi realizat. 

Una dintre personalitãþile de notorietate date de cãtre românii sãt-
mãreni în se colul XIX este cea a preotului-cãrturar Ioane Marcu. Deºi
are o operã consistentã, s-a scris puþin, atât despre opera, cât ºi despre
personalitatea sa.

Vom face în continuare o rememorare a trecerii lui prin viaþã,
aducând precizãri inedite în ceea ce priveºte originile sale. Mulþumim pe
aceastã cale conjudeþeanului nostru, istoricul Ioan Chindriº, actualul
director al filialei din Cluj a Bibliotecii Academiei, care ne-a semnalat
existenþa scrisorilor lui Ioane Marcu cãtre George Bariþiu, punându-ne
la dispoziþie ºi fotocopiile acestei corespondenþe. 

Cele douã dicþionare culturale apãrute în anul 2000 la Satu Mare, pre-
cizeazã ca loc al naºterii lui Ioane Marcu, unul localitatea Botiz, celãlalt
Odoreul. Registrele parohiale din aceste localitãþi nu consemneazã vreo
naºtere a unui copil cu acest nume. În schimb, la decesul cãrturarului,
consemnat în municipiul Satu Mare, ca loc al naºterii este consemnat
Botizul. 

Suntem azi în mãsurã sã afirmãm cã data exactã a naºterii este 6 iulie
1831 la Botiz. În epistola adresatã în 6 iulie 1883 lui Bariþiu, îi mãr-
turiseºte cã în acea zi îºi aniversa naºterea. Mai precizeazã cã data
reprezenta ºi ziua numelui. Deci, dupã calendarul vechi, Ioane Marcu se
nãscuse în ziua de Sânziene a anului 1831. 
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Vorbind cu douã luni înainte despre o idee a ministrului maghiar

Beniamin Kállay, scrie aceluiaºi Bariþiu : „ambii suntem din Botiz, moºul
lui Kállay a ºezut în Botiz...” (scrisoarea din 30 mai 1883).

Lipsa numelui cãrturarului din registrul naºterilor de la Botiz poate
fi pusã pe seama faptului cã, ºi în acele timpuri preoþii erau tot oameni,
supuºi deci greºelii, numitã în acest caz omisiune.

Legãturi cu Odoreul a avut însã, fiindcã a fost cãsãtorit cu Ana Pop,
fiica pr. Ioan Pop (1809-1900, care a slujit 55 de ani la Odoreu, dupã ce
înainte funcþionase la Boineºti). Hirotonirea a avut loc  în 1857, bine -
înþeles dupã sãvârºirea cununiei. Din pãcate, nu avem nici documentul
cununiei. Faptul însã cã între anii 1870-1871 i-am regãsit mereu semnã-
tura în scriptele parohiei Odoreu, demonstreazã apropierea de familia
soþiei. Încã un argument este reprezentat de un manuscris de predici
aparþinând cãrturarului, care s-a mai aflat ºi în posesia pr. Victor
Anderco, nepot al aceluiaºi pr. Ioan Pop.

Dupã hirotonire pânã în 1858 Ioane Marcu a slujit la Cicârlãu, loca -
litate aflatã pe acele vremuri în comitatul Sãtmar.

Din noiembrie 1858 pânã în 1866 Ioane Marcu a funcþionat la
Craidorolþ. Sosise în parohie dupã ce fostul slujitor al altarului de acolo
ajunsese la Satu Mare. Acesta nu era nimeni altul decât Petru Bran.
Faptele petrecute în aceºti ani ne îndeamnã sã mai facem o presupunere.
Þinând cont de faptul cã Ioane Marcu este cel care a trimis lui Ioan ca -
valer de Puºcariu informaþiile despre nobilii români din Craidorolþ,
amintind ºi de familia Marcu de Finteuºu Mic, emitem ipoteza cã preo-
tul-cãrturar fãcea parte, probabil, din aceastã familie înnobilatã la 1658
de cãtre George Rákóczi. Spunem acest lucru deoarece în registrele
parohiale ale acelor ani nu am întâlnit la Craidorolþ nici mãcar un nume
de familie Marcu. Afarã de cel al parohului local.

În 1867 figureazã ca slujind iarãºi la Cicârlãu, rãmânând probabil
acolo pânã în anul când destinul îi va fi legat strâns de   parohia
româneascã din municipiul nostru. 

În toamna anului 1869, în urma necazurilor pe care le-a avut Petru
Bran, a fost numit în parohia Satu Mare un preot originar tot din Botiz,
Petru Anderco, membru al vestitei familii nobiliare sãtmãrene. Datoritã
scandalului izbucnit, Petru Anderco a trebuit sã demisioneze înainte de
a se arãta poporului.

Din iulie 1871 apare în scriptele parohiei Satu Mare, mai întâi ca pr.
cooperator al parohului Petru Bran, apoi ca paroh ºi protopop Ioane
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Marcu. Mergând pe urmele ilustrului sãu predecesor, va fi deosebit de
activ pe tãrâmul luptei pentru limba românã ºi pentru drepturi naþionale,
deºi împrejurãrile în care a funcþionat nu i-au fost deloc favorabile. 

Semnalãm doar faptul cã dupã apariþia în parohie, vreme de douã
luni a semnat „Ioane Marcu”, notând în registre în limba românã, pen-
tru ca din luna septembrie sã semneze „Janos Márk” ºi, desigur, în limba
maghiarã. Vasile Scurtu (autorul monografiei dedicate lui Petru Bran),
recunoscându-i probitatea ºtiinþificã, considerã cã nu a avut energia ºi
calitãþile de înflãcãrat naþionalist ale predecesorului sãu paroh sãtmãre-
an, Petru Bran. Semnificativ însã este faptul cã dupã episodul luptelor
lui Petru Bran, parohii sãtmãreni nu îndrãzneau decât arareori sã scrie
româneºte nici mãcar numele propriilor odrasle!

Teza latinistã promovatã de el, deºi astãzi pare exageratã, dovedeºte
permanen þa latinã pe aceste meleaguri. Conferinþa sa Declaraþiune în cauza
limbei române tipãritã  în 1880 la Satu Mare, a fost punctul de plecare al
conferinþelor intelectualilor sãtmãreni, desfãºurate în vara anului 1880 la
Homorod ºi Satu Mare.

A luptat pentru o singurã bisericã româneascã, în acest sens pub-
licând în 1883 lucrarea „Biserica românã”, 1883. Lucru mai puþin ºtiut
este faptul cã a trimis un exemplar din aceastã carte prim-ministrului
României, Ion Brãtianu. Acest fapt vãdeºte credinþa cãrturarului cã
unirea celor douã biserici româneºti era posibilã. S-a înºelat ºi de aceastã
datã, polemicile din zilele noastre dovedind cu prisosinþã acest lucru.

Pe plan politic, îndeosebi prin fruntaºii intelectualitãþii, românii au
avut o acti vi  tate destul de intensã. Unul dintre principalii animatori ai
luptelor politice a fost Ioane Marcu. În 1881 a fost prezent la Sibiu la
Conferinþa  Partidului Naþional Român, unde s-a hotãrât redactarea unui
Memorial adresat opiniei publice occidentale, care cuprindea dezideratele
românilor transilvãneni. Un numãr de 50 de exemplare au fost dis-
tribuite în zona Sãtmarului de cãtre Ioane Marcu. 

A purtat corespondenþã, printre alþii, cu Vasile Alecsandri,
Alexandru Roman precum ºi cu pãrintele presei româneºti transil-
vãnene, George Bariþiu, dupã cum am amintit deja. La Biblioteca
Academiei Române s-au pãstrat 35 din scrisorile adresate de Ioane
Marcu lui Bariþiu, în perioada 1880-1886. Din lectura acestora reiese însã
faptul cã ºi în anii anteriori între ei exista o legãturã scrisã.

A adresat însã scrisori în scopuri naþionale ºi regelui Carol, lui Ionel
Brãtianu, ºi chiar unor înalte feþe bisericeºti din Vechiul Regat, adicã
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ortodocºi. Puþin cunoscute sunt articolele sale publicate în ziarul lui
Bariþiu, „Observatorul”.

A trecut la cele veºnice în 5 mai 1886, fiind înmormântat la Satu
Mare. Trei spre zece preoþi, din ambele episcopii româneºti care juris-
dicþionau pe acea vreme Sãtmarul, au þinut sã fie alãturi de el pe ultimul
drum. Înhumarea s-a sãvârºit în cimitirul de lângã garã, deci pe drumul
ce duce cãtre Botizul naºterii sale. 

La o jumãtate de secol dupã repausarea sa, în 1936, astfel au fost rân-
duite lucrurile, încât familia Popp a construit lângã locul sãu de veci o
frumoasã capelã. Paºii sãtmãreanului doritor sã vadã locul de veci al cãr-
turarului Ioane Marcu au astfel parte ºi de liniºtea micului lãcaº.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 211, 26 noiembrie 2006, p. 3.
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Romul George Marchiº,
membru în Marele Sfat Naþional 

de la 1 Decembrie 1918
Pe bunã dreptate se spune cã istoria lucreazã prin personalitãþi de

excepþie, care în anumite momente îºi asumã destinul. 1 Decembrie
1918, cea mai de seamã zi din calendarul neamului românesc, a aflat ºi
la Satu Mare câteva personalitãþi care au dus la îndeplinire visul de se -
cole al românilor.

În acea zi, mai mulþi sãtmãreni au fost prezenþi în cetatea morþii lui
Horia, dar ºi loc sortit învierii neamului românesc. Mai mult decât atât,
câþiva intelectuali sãtmãreni au fãcut parte din Marele Sfat Naþional.
Printre ei regãsim numele preoþilor Romul Marchiº, Constantin Lucaciu,
Vasile Ardelean, dar ºi al avocaþilor dr. Coriolan Steer, dr. Ilie Carol
Barbul, dr. Ioan Doboºi ºi dr. Sever Pop de Bãseºti. Ulterior au fost
cooptaþi ºi þãranii George Filep din Santãu, George Indre din Vezendiu
ºi învãþãtorul Teodor Mureºan din Blaja.

Vom încerca astãzi sã creionãm biografia unuia dintre membrii
Marelui Sfat Naþional, arhidiaconul Romul George Marchiº.

Ne-am gândit sã-l evocãm azi pe Romul George Marchiº, deoarece
prezenþa lui la Alba Iulia, faptele de dinainte ºi de dupã Marea Unire, vin
în continuarea remarcabilei activitãþi desfãºurate de tatãl sãu, atât pe plan
naþional cât ºi bisericesc. Amintim în treacãt cã, la câteva zile dupã
Unirea Principatelor, tatãl sãu, în 1859 profesor la liceul românesc din
Beiuº, expediase o scrisoare însoþitã de o frumoasã poezie, pe adresa
ziarului bucureºtean „Naþionalul”. Autoritãþile au oprit scrisoarea din-
coace de Carpaþi, supunându-l pe tânãrul ºi entuziastul dascãl român la
un interogatoriu cu fel de fel de întrebãri.

Acuza era cã aspirã la „Dacoromânia”. Aveau dreptate, în felul lor,
acuzatorii. Timpul n-a avut rãbdare cu George Marchiº. Istoria a fãcut
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însã ca visul sãu sã-l împlineascã fiul Romul George. Pe plan literar,
împlinirea lui George Marchiº a venit prin intermediul fiicei Otilia.

Romul George Marchiº s-a nãscut în 18 decembrie 1865 la
Homorodu de Mijloc, în familia parohului local George Marchiº ºi a
Iuliei Vultur, naºi fiindu-i protopopul din Mãdãras, Ioan Szeremi ºi d-ra
Terezia Szeremi. Dacã dupã tatã Romul era doar a doua generaþie de
preoþi, în partea mamei ºirul slujitorilor altarului se pierde în negura isto-
riei. Bunicul sãu, Daniel Vultur (1813-1879), a slujit cu fidelitate la
Bârsãu de Sus vreme de câteva decenii.

ªcoala primarã ºi gimnaziul le-a urmat la Carei, iar studiile liceale le-
a fãcut la Oradea, Braºov ºi Sibiu, oraº unde absolvã în 1884 examenul
de capacitate. Teologia o urmeazã la Sem. rom.-cat. din Satu Mare,
absolvind în 1888. Vorbind despre studii, nu trebuie sã ignorãm nici în
acest caz educaþia primitã în familie. Atât George Marchiº, cât ºi copii
lui vorbeau curent mai multe limbi de circulaþie. 

S-a cãsãtorit cu Elisabeta Sarkadi. A fost hirotonit în 18 aprilie 1889.
În primul an de preoþie a fost administrator al parohiei Virtiº, localitate
aflatã azi în Ungaria.  

Ivindu-se un post vacant în parohia Tãmaia, a pãstorit credincioºii
acestui sat aparþinãtor pe atunci comitatului Sãtmar, vreme de aproape
douã decenii, între 1890-1908, întâi ca administrator parohial, iar din
1900 ca paroh. Încã din 1893 era membru al comitetului comitatens
Satu Mare, susþinând dezideratele românilor sãtmãreni. 

Trebuie sã precizãm cã în localitatea Tãmaia vãzuse lumina zilei în
1836 tatãl sãu, preotul-cãrturar George Marchiº. Activitatea în parohie
i-a fost încununatã în 1898, când a fost terminatã construcþia bisericii de
zid cu hramul „Sf. Arh. Mihail ºi Gavril”. Putem spune cã, prin ridicarea
acestui lãcaº, Romul George Marchiº ºi-a adus prinosul de recunoºtinþã
pentru locurile copilãriei tatãlui sãu. Cu siguranþã a fost mare bucuria
sãtenilor care avuserã fericirea de a-i cunoaºte pe amândoi.

Sãtmarul poate fi recunoscãtor acestei localitãþi, de aici ridicându-se
familiile preoþeºti Lauran, Marchiº, Ghitta ºi Popp.

Din 1908 trece la Carei, ca paroh ºi protopop, din 1909 cumulând ºi
funcþia onorantã de arhidiacon al pãrþilor sãtmãrene. Interesant este cã
tatãl sãu ocupase prin anii 1880 aceleaºi funcþii la Carei. Ancorat ºi în
activitatea culturalã, a fost multã vreme casier al Desp. Sãtmar-Ugocea
al „Astrei” ºi preºedinte al Reuniunii învãþãtorilor greco-catolici din
Arhidiaconatul Sãtmar (aceastã organizaþie a fost înfiinþatã din iniþiativa
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tatãlui sãu). Pe plan politic a fost foarte activ, în 31 august 1909 fiind ales
preºedinte al secþiei cercului electoral Carei al Partidului Naþional
Român. 

În calitate de arhidiacon al pãrþilor sãtmãrene s-a situat mereu în cen-
trul luptei împotriva Episcopiei de Hajdudorog, nume de tristã amintire
pentru românii sãtmãreni. În 29 mai 1912 se numãrã printre delegaþii
prezenþi la adunarea de protest de la Alba Iulia, împotriva înfiinþãrii
amintitei episcopii. Protesteazã împotriva arestãrii pr. Gh. Mureºan ºi a
celor 14 sãteni din Moftinu Mic. A fost alãturi ºi de pãrintele Ciurdariu,
care a avut mult de pãtimit la Doba în acei ani.

În 12 noiembrie 1918 e ales membru în Consiliul Naþional Român
comitatens Satu Mare, iar a doua zi e prezent la mitingul organizat în
sala de consiliu a primãriei oraºului Satu Mare, când românii sãtmãreni
au jurat credinþã C.N.R. Central din Arad ºi au proclamat ruperea paro-
hiilor unite încorporate în 1912 la Ep. de Hajdudorog.

În 18 noiembrie este ales preºedinte al C.N.R. cercual Carei ºi vicar
al nou constituitului Vicariat Naþional Român. Dupã cum am precizat, a
fost prezent la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918, fiind ales în Marele Sfat
Naþional Român. 

În 30 decembrie 1918 l-a întâmpinat în gara Carei pe gen. Berthelot,
expunându-i în limba francezã durerile românilor din zonã. 

Cunoaºtem puþine lucruri despre familia arhidiaconului Romul
George Marchiº. ªtim cã a avut o fiicã pe nume Gabriela, nãscutã în
1890 la Fegiernic, repausatã la vârsta de numai 16 ani în Tãmaia. Tot la
Tãmaia s-au nãscut copiii: Adrian Eugen Iosif  (1893, a fost o vreme
medic ºef  al Spitalului orãºenesc din Carei) ºi Maria Elisabeta (1895,
cãsãtoritã cu dr. Ioan Victor Vancea, fost primpretor ºi deputat).

Dupã Unire Romul Marchiº a ajuns ºi senator în Parlamentul
României Mari. La 25 septembrie 1923 episcopul Valeriu Traian Frenþiu
îl numeºte vicar foraneu pentru Arhidiaconatul Sãtmarului, ca o
recunoaºtere pentru activitatea lui rodnicã.

Pe plan literar, Careiul are a se mândri cu faptul cã o altã membrã a
familiei Marchiº, Otilia, cãsãtoritã Cozmuþa apoi Bölöni, ºi-a trãit o parte
din viaþã în acest oraº. Dacã nu existã încã la Carei o stradã care sã
poarte numele vreunui membru al familiei Marchiº, considerãm cã ar fi
bine sã fie denumitã o stradã Familia Marchiº. O denumire ineditã, dar
cuprinzãtoare pentru trecerea, cu atât de frumoase urme româneºti, prin
aceastã urbe a membrilor familiei Marchiº.
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Identitatea destinului cu dragul lui pãrinte a mers atât de

departe încât aceeaºi boalã care i-a stins viaþa tatãlui sãu, apoplexia, i-a
adus ºi lui Romul George Marchiº sfârºitul. A trecut la cele veºnice în 4
aprilie 1925. Este înmormântat la Carei alãturi de pãrintele sãu.

Însemnãtatea acestor doi bãrbaþi pentru întregul Sãtmar este imensã.
Adunate laolaltã, înfãptuirile lui George Marchiº ºi ale fiului sãu Romul
George, pe plan cultural ºi bisericesc, deci naþional, sintetizeazã aspiraþia
ºi lupta românilor sãtmãreni pentru îndeplinirea mãreþului vis.
Continuitatea luptei lor aratã cã  Marea Unire nu a fost o întâmplare, o
aventurã sau un capriciu al istoriei, ci o necontenitã luptã. 

În 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, deopotrivã cu mulþimile entuzi-
aste, cu si guranþã ºi Romul George Marchiº a lãcrimat de bucurie.
Gândul lui a zãbovit însã ºi la moºtenirea lãsatã de tatãl sãu, moºtenire
care la Alba Iulia doar îºi gãsise împlinirea.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 212, 3 decembrie 2006, p. 5.
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Cele douã biserici româneºti din Corund, 
dau mãrturie despre credinþa 

de neclintit a sãtenilor
Localitatea Corund este atestatã documentar din anul 1383, când s-

au fãcut primele delimitãri ale hotarelor. Aºezat „pe-un picior de plai,
pe-o gurã de rai”, Corundul impresioneazã vizitatorul prin cele douã
construcþii impozante care troneazã în centrul satului: bisericile. Parcã
voind a sfida interminabilele certuri de prin alte localitãþi sãtmãrene,
aceste douã zidiri, una construitã sub greco-catolici (azi monument
istoric), cealaltã sub ortodocºi, gãzduiesc cu cãldurã pe urmaºii celor
care de sute de ani îºi pleacã genunchii la rugãciune, cerând sãnãtate,
belºug, dar mai ales îndurare de la Milostivul Dumnezeu.

Înfãþiºãm azi istoricul parohiei, prin înºiruirea scurtelor biografii ale
slujitorilor altarelor de aici ºi prin descrierea frumoaselor biserici. Ne-am
bazat în principal pe studiul monografic „Corund”, realizat în 1995 de
cãtre profesorul Lazãr Temian din Baia Mare, unul dintre fiii iubitori ai
localitãþii. 

Biserica de lemn din Corund este consideratã a fi cea mai frumoasã
între puþinele construcþii ecleziastice de lemn rãmase sã dea mãrturie
despre trecutul de credinþã al românilor sãtmãreni. Este datatã în 1723.
Ca prim slujitor al ei este amintit în conscripþia episcopului Inochentie
Micu-Klein, popa Gabor. Bolta bise ricuþei a fost pictatã în întregime în
anul 1798.

Dupã anul revoluþionar 1848 s-a hotãrât mutarea bisericii de pe
vechiul amplasament, „pãrãul Fagului”, în noua vatrã. Explicaþia este
simplã; dupã sân geroasele evenimente cele 31 de familii de iobagi au
primit locuri de casã la drumul de þarã, atunci trasat. Românii au hotãrât
sã-ºi aducã aproape ºi lãcaºul de închinãciune. Cei 300 de metri au fost
parcurºi vreme de doi ani, slujbele conti nuând sã se þinã.



103Oameni ºi locuri din Sãtmar
A fost declaratã monument istoric încã în anul 1950. Ultima liturghie

în acest lãcaº a fost sãvârºitã în 15 iunie 1975. 
Slujitor al credincioºilor din Corund, între 1758-1760 a fost popa

Filip. El a copiat un „Molitvenic”, în româneºte, cu chirilice, de pe un
„Molitvenic” tipãrit la Alba Iulia în  1689 sau dupã un alt manuscris
copiat dupã cartea de cult menþio natã. Manuscrisul este de format mic
ºi conþine o limbã cursivã ºi expresivã. Cuvintele ºi termenii liturgici
slavoni nu întunecã cu nimic fondul românesc al limbii.

Ilustrãm cele afirmate cu câteva fraze din manuscris: „Doamne armã
asupra diavolului crucea ta o ai dat nouã, cã se scuturã ºi se cutremurã,
nesuferind a cãuta spre putearea ei; cã morþii i-ai sculat ºi moartea ai sur-
pat. Pentru aceasta ne în chinãm crucii tale ºi învierii tale”.

Manuscrisul se aflã din 1968 la Muzeul Episcopiei Ortodoxe din
Oradea. Atât popa Filip cât ºi manuscrisul sunt puþin cunoscuþi în lite -
ratura de specialitate.

În 1773 în Corund vieþuiau 17 familii româneºti. Între 1784-1797,
dupã cum reiese din documente, a slujit la Corund popa Nicolae. El a
semnat patenta publicatã de comisarul cercual de la Chieºd, Gheorghe
Barabas, prin care se cãuta a se opri extinderea rãzvrãtirii „Horii” ºi pe
aceste meleaguri. Dupã cum se vede, autoritãþile erau panicate de o
eventualã extindere cãtre þinuturile nordice a rãzmeriþei moþeºti. Nu
degeaba un jurnalist interbelic îi numise pe codreni „moþii Sãtmarului”. 

Evenimentele paºoptiste au fost sângeroase ºi în pãrþile acestea, setea
de libertate a iobagilor români fiind temperatã cu ajutorul terorii. Existã
la Corund un loc numit „La acastauã”, înspre Giorocuta, pe un deal, ales
tocmai acolo probabil pentru a-i înspãimânta pe alþi eventuali aspiranþi
la libertate, unde a fost spânzurat în toamna anului 1848 iobagul Ilie
Chimieº.

Slujitor al altarului era Grigore Popdan, care a funcþionat la Corund, cel
puþin între anii 1838-1849. Familia Popdan a dat o sumedenie de preoþi,
slujitori în pãrþile noastre. Rebelii maghiari l-au obligat sã citeascã
Proclamaþia lui Kossuth, atât la Corund cât ºi la Supuru de Jos, unde
preotul se îmbolnãvise. 

Dupã Grigore Popdan, într-o perioadã de aproximativ 30 de ani, au
slujit la Corund preoþii George Costea de Ciolt, reprezentant de asemenea
al unei vechi familii preoþeºti, Dumitru Popp (ginerele preotului cãrturar
Dimitrie Hossu din Sanislãu), Vasile Sfura (1868-1872, originar din
aceeaºi localitate, Vezendiu, cu Dimitrie Sfura, tânãra speranþã a litera-
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turii sãtmãrene, prematur repausat). Câþiva ani au slujit interimar la
Corund parohii din satul vecin, Giorocuta, Ioan Conþiu (1872-1876) ºi
Dumitru Cupºa (1877-1880).

Nãscut în 1855 la Giorocuta, preotul Ioan Farcãu, ginere al patriotu-
lui Ioan Galu, cãsãtorit fiind cu Cornelia, una dintre cele douã fiice ale
acestuia, avea sã  slujeascã la Corund din 1880 pânã cãtre sfârºitul anu-
lui 1899, deci aproape douã decenii. S-a remarcat prin participarea la
miºcãrile memorandiste.

Dupã plecarea lui Ioan Farcãu în parohia Eriu Sâncrai, vor mai
funcþiona la Corund preoþii Laurenþiu Avram (1900-1901, 1906-1920),
Victor Vaºvari (1901-1906, 1921-1934) ºi Ioan Filip (1934-1947). Acest
ultim slujitor îºi doarme somnul de veci în curtea bisericilor din Corund.

Absolvent de teologie greco-catolicã la Oradea, pãrintele Andrei
Blaga a început slujirea la Corund din anul 1948. Se ºtie cã interzicerea
Bisericii Române Unite cu Roma s-a întâmplat în toamna acelui an. În
varã însã corundanii hotãrâserã sã-ºi construiascã un nou lãcaº de închi -
nãciune. Construcþia a mers greu, cãci România trãia atunci cu intensi-
tate o epocã a demolãrii valorilor spirituale, în primul rând. În 1961
lucrãrile au fost chiar întrerupte, reluate fiind abia în 1969. Credincioºii
creºtini din Corund au dat adevãrate lupte cu autoritãþile comuniste.
Credinþa lor a învins, astfel cã în 22 iunie 1975 a avut loc târnosirea mult
doritului loc de închinare, oficiatã de cãtre episcopul ortodox dr. Vasile
Coman. 

Pãstorirea pãrintelui Andrei opinãm cã este o sintezã a creºtinismu-
lui sãtmã rean, ca parte a celui românesc. Deºi greco-catolic, a slujit cu
credincioºie ºi ca ortodox. A rãmas în memoria sãtenilor ca o pildã de
probitate ºi conºtiinciozitate, plecând din sat doar odatã cu pensionarea
sa, în 1978. Fiul lui, Lucian, aºijderea preot (ortodox), slujeºte cu fideli-
tate de mulþi ani în parohia Andrid.

Peste un sfert de veac (1978-2004) sfintele slujbe le-a sãvârºit vred-
nicul preot Traian Nicoarã. În rãstimpul pãstoririi sale  a fost executatã
pictura bisericii, în stil bizantin cu puternice acccente româneºti, de cãtre
maestrul Petre Achiþenie. Sfinþirea picturii s-a oficiat în prezenþa
aceluiaºi ierarh orãdean în 30 octombrie 1988.

Din 2004, cu elan tineresc, atent însã la respectarea tradiþiei strã-
moºeºti, conducãtor spiritual al obºtii din Corund este pãrintele Marius
Perºe.

În Corund lumea te va recunoaºte cã eºti strãin, prin faptul cã vei
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saluta cu „Bunã ziua!”. Nu, la Corund a da bineþe înseamnã a rosti
„Lãudat sã fie Domnul nostru Iisus Hristos!”. Credem cã este unul din
puþinele locuri din judeþ unde acest salut este încã de actualitate.

Aºa cum inspirat se spune în monografia satului, pentru corundani
cel mai solid reazem rãmâne biserica, izvorul refacerii ºi trãirii spirituale.
Rãspândiþi prin colþurile þãrii ºi chiar ale lumii, gândul celor nãscuþi la
Corund zboarã adesea nostalgic cãtre bisericile care împodobesc satul
lor.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 213, 10 decembrie 2006, p. 5.
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Familia preoþeascã Gitta, peste un secol de slujire
pentru credincioºii sãtmãreni

În epoca deºteptãrii naþionale, Sãtmarul a avut parte de o miºcare
naþionalã româneascã activã. În fruntea luptei naþionale s-au aflat preoþii
greco-catolici, cãci acestei confesiuni îi aparþineau românii sãtmãreni.
Remarcãm mai multe familii preoþeºti care au slujit cu fidelitate Sfântul
Altar, dar ºi idealul naþional. Vom încerca astãzi sã evocãm familia Gitta,
cu informaþiile pe care le deþinem pânã în acest moment. Adunând anii
de funcþionare pe plaiurile Sãtmarului a preoþilor familiei Gitta, vom
constata cã aceºtia depãºesc un secol de slujire. ªi ce secol tumultuos, cu
câte lupte, dar ºi cu multe izbânzi. Suferinþa ºi-a fãcut ºi ea loc. Putem
însã spune cã vorbim despre o familie învingãtoare, faptul cã Sãtmarul
se mândreºte ºi azi cu intelectuali purtând numele Ghitta fiind elocvent.

Prezentând fotografia familiei, realizatã cãtre anul 1900, avem bucu-
ria de a ilustra cu o dovadã cuvintele ce nu pot fi decât frumoase când
vorbim despre o reprezentativã familie de intelectuali români sãtmãreni
din perioada deºteptãrii naþionale. Mulþumim pe aceastã cale profesoru-
lui Alin Pop, realizatorul monografiei localitãþii Valea Vinului, pentru
materialul fotografic pe care ni l-a oferit cu solicitudine.

Antoniu Gitta, pe care l-am putea numi întemeietor al acestei familii
preoþeºti s-a nãscut la Tãmaia (azi în jud. Maramureº, pe atunci însã în
comitatul Satu Mare) în 20 iulie 1834, în familia þãranilor Paul Gitta (n.
1802) ºi Maria. Aceastã micã lo ca litate din împrejurimile Ardusatului a
dat mai multe personalitãþi ecleziastice sãtmãrene, constituite în ade-
vãrate familii preoþeºti : Lauran, Marchiº, Popp ºi Gitta. 

Precizãm cã dupã revoluþia paºoptistã românii scãpaserã de iobãgie,
abia a tunci fiindu-le ºi lor deschis cu adevãrat drumul cãtre ºcoli.
Antoniu a absolvit liceul la Beiuº în 1856. A urmat apoi Seminarul teo-
logic din Oradea, absolvind în 1860. S-a cãsãtorit cu Ana Leucuþia, fiica
lui George Leucuþia, paroh vreme de 15 ani la Tãtãreºti. Hirotonirea a
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avut loc la 7 octombrie 1860. 

A început preoþia prin administrarea parohiei ªimand. În 1863 a fost
administrator parohial în Bocsig, iar din 1864 pânã în 1871 administra-
tor în Sintea, toate aceste localitãþi fiind situate în pãrþile Aradului. 

Din 1871 este paroh în Sãrsig (jud. Bihor), îndeplinind din 1874 ºi
funcþia de înlocuitor al vice-arhidiaconului de Fãrnaºiu.

La ªimand, s-a nãscut fiul sãu Corneliu, viitor preot. La Sãrsig se
naºte fiul Augustin, absolvent al Academiei de Drept Oradea. La Sintea,
dupã cum vom vedea, se naºte un al treilea fiu, Victor, de asemenea
ajuns preot. A mai avut  douã fiice, Paulina (cãsãtoritã cu pr. Ioan D.
Szilágyi, ulterior Sãlãgeanu) ºi Irina.

Din septembrie 1882 se întoarce cãtre locurile natale, preluând parohia
Valea Vinului. Va sluji credincioºii cu devotament pânã la repausare. Anul
1885 a asigurat interimatul ºi la Lipãu, iar în 1900 a suplinit ºi la Cãrãºeu.

S-a distins prin lupta sa pentru afirmarea românismului pe aceste
plaiuri. Încã de la înfiinþarea Desp. local al „Astrei” a participat activ la
realizarea obiectivelor acestei instituþii culturale.

Anul 1895 îl gãseºte în funcþia de vice-arhidiacon al Someºului, iar
din 1903 este asesor consistorial. S-a sãvârºit din viaþã în 23 august 1912,
adunând la cei 88 de ani de viaþã mai mult de 50 de ani de slujire a
Sfântului Altar. 

Dupã cum am amintit, Corneliu Gitta s-a nãscut în 11 martie 1862
la ªimand. Precum pãrintele sãu, ºi el a absolvit liceul la Beiuº în 1880.
Încã elev fiind, a donat bani pentru ostaºii români rãniþi în Rãzboiul de
Independenþã. Teologia a urmat-o la Seminarul romano-catolic din Satu
Mare, absolvind în 1884. S-a cãsãtorit cu Elisabeta Kökönyesdi. A fost
hirotonit în 11 decembrie 1887.

Începe misiunea preoþeascã prin administrarea parohiei Sarcãu. Din
1890, vreme de 2 ani, a fost administrator în Virtiº. În 1891 se naºte fiul
Aurel, absol vent ulterior al Facultãþii de Litere, Filosofie ºi Istorie din
Cluj. În 1892 s-a nãscut fiul Ioan Sever (mort în 1893 la Gerãuºa).

Din ianuarie 1893 vine pe meleagurile sãtmãrene slujind vreme de 14
ani la Gerãuºa, deci pânã în octombrie 1906. Aici îl vor gãsi anii zbate -
rilor memorandiste când va fi în fruntea sãtenilor, întru sprijinirea lup-
tãtorilor pentru drepturile românilor. La Gerãuºa s-a nãscut în iunie
1893 fiul Emilian, viitor preot, precum ºi, probabil în 1902, fiica Elena
(cãsãtoritã cu pr. Gheorghe Marian).

Din 1907 pânã la sãvârºirea din viaþã a fost paroh la Tãtãreºti, remar-
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cându-se prin patriotismul sãu. A fost membru activ al Desp. Sãtmar al
„Astrei”. În 31 august 1909 este ales membru în Cercul electoral
Cãrãºeu a Partidului Naþional Român Satu Mare. S-a distins ca unul din-
tre cei mai de seamã membrii ai acestei formaþiuni politice româneºti. A
avut o activitate remarcabilã în alegerile din 1910, sprijinind candidatu-
ra pãrintelui Constantin Lucaciu. În 13 noiembrie 1918 a fost ales în
cadrul C.N.R. cercual Ardud, situându-se ºi în zilele Marii Uniri în frun-
tea locuitorilor români din zonã.

A trecut la cele veºnice în 1 noiembrie 1922.
În 2 ianuarie 1869 se nãºtea la Sintea al treilea bãiat al familiei Gitta,

Victor. A absolvit cu strãlucire liceul la Caºovia. Teologia a studiat-o la
Seminarul din Blaj, terminând în 1893. Hirotonirea sa a fost oficiatã în
3 noiembrie 1895.

A debutat în preoþie ajutându-l întru slujire pe tatãl sãu, fiind deci
capelan la Valea Vinului. A trecut apoi la administrarea parohiei Bicãu,
unde va sluji din 1898, cel puþin pânã în 1909. S-a remarcat în aceºti ani
ca unul dintre fruntaºii miºcãrii naþionale româneºti, membru în comite-
tul Desp. Sãtmar – Ugocea al „Astrei”.

A fost vreme îndelungatã legat apoi de pãrþile Aradului, între cel
puþin 1917 ºi 1938 ºtim cã era paroh ºi protopop în ªiria, aparþinând, din
1930, de episcopia Lugojului. Dar, în acelaºi timp, era assessor consis-
torial în cadrul episcopiei unde activase atâta vreme, cea a Oradiei. Încã
în 1917 avea titlul de vice-arhidiacon onorar, dobândind ºi titlul de pro-
topop emerit. Dupã Unire, membrii familiei vor prefera a-ºi scrie
numele sub forma Ghitta.

Unul dintre ginerii pãrintelui Antoniu Gitta, Ioan D. Szilágyi, a venit
pe lume în 20 iunie 1874 la Popeºti (Bihor). A urmat ºi el teologia la
Seminarul latin din Satu Mare. Era cãsãtorit cu Paulina Gitta. A fost
hirotonit în 3 martie 1901.

Dupã hirotonire a slujit o perioadã la Valea Vinului, unde era paroh
socrul sãu, pr. Antoniu Gitta. A continuat apoi slujirea ca preot coope -
rator la Leta Mare. Dupã aceea a administrat parohia Virtiº (ambele
parohii aparþin azi statului ungar).

Din 1907 a funcþionat iarãºi ca ºi cooperator pe lângã parohul
Antoniu Gitta, apoi ca titular, la Valea Vinului. Aici se vor naºte copiii :
Silviu-Victor (1908), Elena-Maria (1909), Aureliu Nicolae (1912) ºi
Augustin (1918).

Zilele premergãtoare Unirii îl gãsesc foarte activ pe plan naþional.
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Astfel, dupã ce în 10 noiembrie 1918 organizase în localitate C.N.R. ºi
Garda Naþionalã Româneascã iar în 21 noiembrie îl trimitea ca delegat
la Alba Iulia pe tânãrul teolog, viitorul cãrturar Aloisie L. Tãutu, în 29
noiembrie a fost ales în cadrul C.N.R. cercual Seini. Va avea mult de
pãtimit pentru aceste fapte. 

Tulburele ºi sângeroasele evenimente ale începutului de an 1919 îi
vor aduce acuzaþiile de agitaþii produse în rândul locuitorilor din sat,
adicã “ºi-a chemat cre dincioºii sã organizeze un program, cu aceea
cã…vin soldaþii români”. Dupã ce    i-a fost distrusã gospodãria a fost
ridicat ºi purtat timp de trei zile între baionete de la un comandament
militar la altul. Judecat la moarte, urma sã fie împuºcat. Viaþa i-a fost sal-
vatã de venirea armatei române.  

A slujit la Valea Vinului, deþinând titlul de prot. onorar pânã în 1933.
Trece apoi în parohia Ferneziu, azi cartier în Baia Mare, în 1936 tra-
ducându-ºi numele de familie în Sãlãgeanu. La Ferneziu a ºi decedat,
fiind înmormântat în curtea vechii biserici greco-catolice.

Emilian Gitta s-a nãscut în 14 iunie 1899 la Gerãuºa, în familia pr.
Corneliu Gitta ºi a Elisabetei Kökönyesdi. A urmat gimnaziul la Beiuº.
Teologia a studiat-o la Oradea. Dupã hirotonire, care a avut loc în 1922,
a slujit în parohia unde tocmai repausase pãrintele sãu, Tãtãreºti, vreme
de 3 ani, adicã pânã în 1925.

Din martie 1926 a slujit în parohia Culciu Mare, cu filiile Culciu Mic
ºi Corod, ca administrator parohial, iar apoi ca paroh. A participat cu
avânt la viaþa cultu ralã a parohiei organizând numeroase ºezãtori. A avut
o fiicã, Lucia, cãsãtoritã cu pr. Sever Paul.

În 1952 slujea încã la Culciu Mare ºi Cãrãºeu. A fost arestat în 14 feb-
ruarie a acestui an, cu lotul Episcopiei de Maramureº, o altã sursã con-
semnându-l ca ortodox, dar cu numele de Emil Ghiþã. Altã sursã pre-
cizeazã 15 august 1952 ca datã a arestãrii. A trecut prin lagãrele de
muncã de la Galeº ºi Peninsula.

Putem spune cã acest reprezentant al familiei Gitta a plãtit cu vârf  ºi
îndesat toate meritele înaintaºilor sãi. Merite considerate ca fiind pãcate
de cãtre hoardele sovietice atee, fãrã Neam ºi Dumnezeu, atunci
înstãpânite în Republica Popularã Românã.

Aidoma altor familii preoþeºti româneºti slujitoare pe plaiurile sãt-
mãrene, ºi familia Gitta meritã recunoºtinþa posteritãþii.

„Informaþia de duminicã”, an IV, nr. 214, 17 decembrie 2006, p. 3.
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Sãtmãrenii ºi cetatea culturalã a Beiuºului
Una dintre marile înfãptuiri ale episcopului de frumoasã amintire

Samuil Vulcan este ctitorirea liceului, gimnaziu superior cum s-a numit
la început, din Beiuº, instituþie care peste ani avea sã-i poarte numele.
Actul de naºtere precizeazã cã liceul s-a înfiinþat „întru folosul ºi cultura
naþiunei române lipsite cu totul de ajutor ºi culturã...”.

Aceastã realizare venea la câþiva ani dupã ce ierarhul reuºise sã aducã
la Dieceza Oradiei 72 de parohii ºi filii româneºti din comitatul
Sãtmarului, aparþinãtoare înainte Episcopiei de Muncaci.

Însemnãtatea înfiinþãrii acestei ºcoli pentru românii sãtmãreni este
foarte mare. Imensa majoritate a intelectualilor români sãtmãreni din
secolul XIX au trecut prin ºcolile Beiuºului. Ceea ce a fost Blajul pentru
românii din Transilvania a însemnat Beiuºul pentru românii din pãrþile
sãtmãrene. S-a spus cã prin numirea lui Samuil Vulcan ca ierarh la
Oradea ºi prin înfiinþarea liceului din Beiuº, ºcolile Blajului au trimis cele
dintâi raze de luminã cãtre românii din pãrþile zise ungurene. Prin
punerea bazelor liceului beiuºan, Samuil Vulcan a fundamentat o ade-
vãratã cetate culturalã româneascã.

Pentru a cuprinde numele tuturor personalitãþilor sãtmãrene formate
la Beiuº ar fi nevoie de un volum, care, cine ºtie, va apãrea poate vreo-
datã. Azi ne-am propus sã relevãm o parte din contribuþia sãtmãrenilor
la propãºirea ºcolii fondate de episcopul Samuil Vulcan. 

Ajuns ierarh de Oradea în 1879, Mihail Pavel (1827-1902) va izbuti sã
lase în uitare moºtenirea tristã lãsatã de predecesorul sãu, episcopul Ioan
Olteanu. Re no varea zidurilor ºcolilor beiuºene, dar nu numai, a fost o
prioritate a activitãþii vlã dicului nãscut în comitatul Sãtmar, la Recea. El
este cel care a înfiinþat fondul de pensii pentru profesorii beiuºeni, pro-
movând astfel zelul ºi dragostea de muncã a dascãlilor. 

Pentru atenuarea influenþei ungureºti din liceu, în 1891 a izbutit sã
deschidã o „casã româneascã”, un internat care avea sã fie consacrat ca
Pavelean. Din cei 100 de bãieþi români, jumãtate primeau hranã ºi
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îmbrãcãminte gratuit, din fondurile înfiinþate de episcop.

În 1896 a reuºit înfiinþarea, într-o clãdire nouã ºi frumoasã, a unui
nou aºezãmânt ºcolar, „Institutul de fetiþe”, o ºcoalã medie dotatã de
asemenea cu internat, pentru fetele române. Este cazul sã precizãm aici
cã aºezãmântul era deschis „pentru o sutã de copile, - aparþiitoare
oricãreia din cele douã Biserici româneºti”. Imperiul austro-ungar nu
binevoise a sprijini demersul episcopului.

Pentru toate realizãrile sale, episcopul Mihail Pavel poate fi consi -
derat al doilea ctitor al ºcolilor Beiuºului.

Primul director originar din Sãtmar al liceului din Beiuº a fost Theodor
Kövari-Chioreanu (1819-1906). A condus destinele ºcolii din 1860 pânã în
1876, când a fost ales vicar general episcopesc. Nu stãruim asupra per-
sonalitãþii acestuia întrucât relativ  recent i-am dedicat un material în
ziarul nostru (17 septembrie 2006).

Nãscut în anul primãverii libertãþii la Carei, Ioan Buteanu (1848-1914)
a fost profesor la Beiuº din 1871. Din 1889, vreme de 18 ani a condus
destinele liceului.      S-a impus prin deosebitul sãu tact ºi prin înþelep-
ciunea cu care a condus corabia culturalã româneascã prin furtunile din
acei ani. Pentru a-l caracteriza este suficient sã amintim cã a fost catalo-
gat ca ciparian din vechea generaþie  de cãrturari ardeleni, îndatoritor ºi
paºnic.

Nepot de mamã al arhidiaconului Toma ªorban de Cerneºti, Victor
Borlan (1862-1934) s-a nãscut la Pir. A absolvit liceul tocmai la Beiuº,
unde în 1887 avea sã înceapã o prodigioasã activitate, pânã la repausare,
drept pentru care a fost numit „bunul ºi paºnicul nestor al corpului
didactic”. A fost prezent în 1 Decem brie 1918 în calitate de reprezen-
tant al liceului la Alba Iulia. Între anii 1924-1926 a asigurat conducerea
interimarã a liceului.

Camil Selãgianu (1873-1932) a vãzut lumina zilei la Moftinu Mic, în
numeroasa familie a preotului-patriot Ioan Silviu Selãgianu. ªi el a
absolvit liceul la Beiuº, studiind apoi teologia la Budapesta ºi literele la
Cluj. ªi-a legat destinul de ºcolile Beiuºului din 1901 când a fost numit
profesor suplinitor. A fost ulterior director atât al liceului de fete cât ºi
al celui de bãieþi. Pentru deosebitele merite pe tãrâm cultural ºi naþional
a fost decorat cu  Coroana României, în grad de ofiþer ºi Steaua
României în grad de cavaler.

Puþinãtatea spaþiului ne împiedicã sã amintim o listã mai lungã,
necum exhaustivã, a profesorilor originari din Sãtmar sau a preoþilor
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care au funcþionat atât ca dascãli la liceul beiuºan cât ºi în calitate de
parohi în satele noastre. Vom reme mora totuºi, în ordine cronologicã,
câþiva profesori mai importanþi.

Printre primii profesori la Beiuº, având strânse legãturi cu Sãtmarul,
îi gãsim pe preoþii: Gh. Söter (slujitor la Gerãuºa), Ioan Papfy (a funcþio nat
la Piºcolt), Mihail Nagy (nãscut la Domãneºti, a fost paroh la Tiream),
Petru Bura (a slujit la Petea, unde a ºi repausat), Petru Ciceronescu (ctitor al
bisericii din Roºiori, acolo unde-ºi doarme ºi somnul de veci), Grigore
Nistor (paroh la Piºcolt), Ioan Corneliu Moldovan (slujitor la Soconzel ºi
Roºiori), Simion Pop de Bãseºti (nãscut la Supuru de Sus).

Apoi, în jurul anului 1850 îi întâlnim pe: Gheorghe Juhasz (a funcþio nat
la Moftinu Mic ºi Supuru de Jos), Dimitrie Papp (repausat în calitate de
paroh la Moftinu Mic), Ioan Antal (paroh la Boghiº, Mediºa, Moftinu
Mic ºi Ciumeºti), Ioan Cinca (protopop la Piºcari), Mihail Bandiciu (profe-
sor emerit, paroh la Piºcolt, unde a ºi trecut la veºnicie). 

Un remarcabil grup de profesori beiuºeni, aprigi patrioþi români, este
constituit din sãtmãrenii: Ioan-Silviu Selãgean, G. Marchiº, Ignaþiu Sabãu,
Gavril Lazãr de Purcãreþi, Augustin Antal, Vasile Leºianu. Memoria cultu ralã
a locurilor a înregistrat mai bine biografiile acestora.

Fãclia va fi dusã mai departe de preoþii-profesori: dr. Ioan Ardelean
(doctor în teologie la Roma, a slujit la Amaþi), Ioan Clintoc (paroh la
Racova), Coriolan Ardelean (nãscut la Cinghir, arhidiacon la Carei), dr.
Florian Stan (originar din Iegheriºte, vicar general cu titlul de episcop-ti -
tular de Axiopolis), dr. Antoniu Cighi (nãscut la Chegea), Radu Ghedeon
(nãscut la Satu Mare, ziarist remarcabil în presa catolicã maghiarã, cãtre
finele vieþii a ajuns sã fie foarte mândru de originea sa româneascã), dr.
Alexandru Pteancu (nãscut la Borleºti, dupã Marea Unire inspector ge -
neral al învãþãmântului secundar din Transilvania), dr. Ioan Ossianu (orig-
inar din Homorodu de Mijloc, multã vreme director la liceul „Simion
Bãrnuþiu” din ªimleu Silvaniei, mort în lagãrele comuniste).

Dupã Marea Unire îi remarcãm pe: Augustin Maghiar (nãscut la
Sanislãu, paroh la Petea, senator de Bihor, decedat în temniþa Sighet),
Ludovic Vida (nãscut la Carei, vicar general la Baia Mare, trecut ºi el prin
teroarea închisorilor), Victor Popovici (nãscut la Oar, strãnepot al lui
Moise Sora Noac, profesor de geografie, multã vreme ºi secretar al liceu-
lui), Augustin Dãnilã (originar din Tiream, un frate al sãu, Mihai Dãnilã,
aºijderea preot, a fost asasinat miºeleºte în 1919 de cãtre secuii bolºevi-
ci), Grigore Riþiu (nãscut la Doba, profesor la Sighet, privat ºi el de liber-
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tate dupã înstãpânirea comunismului), Traian Tãmaº (nãscut la Satu Mic,
întemniþat sub comuniºti) ºi Teodor Nagy-Odeºteanu (de baºtinã din
Boghiº).

Un motiv de mândrie pentru noi, sãtmãrenii, este faptul cã întâia
monografie a faimoasei ºcoli beiuºene a fost realizatã de cãtre un preot-
profesor la Beiuº, ori gi nar însã de pe plaiurile noastre. Este vorba despre
Traian Fãrcaº (1854-1926). Nãscut la Hodiºa într-o familie preoþeascã, a
studiat teologia la Blaj, având însã ºi intense preocupãri literare ºi pu -
blicistice. În afarã de scrisul istoric, ilustrat de realizarea lucrãrii „Istoria
gimnaziului greco-catolic de Beiuº. 1828-1895”, a avut, dupã cum am
amintit, preocupãri ziaristice ºi literare. 

Astfel, împreunã cu un alt preot-profesor originar din Sãtmar, Ioan
Fersigan (1861-1908), nãscut la Resighea, a scris „Gramatica limbii latine”
ºi „Legendar ºi exerciþii latine”.

Sãtmãrenii trebuie sã fie recunoscãtori ºcolii din orãºelul bihorean,
însã ºi instituþia beiuºanã pãstreazã în memorie contribuþia dascãlilor ºi
conducãtorilor ei nãscuþi în pãrþile sãtmãrene.

Anul viitor se vor împlini 180 de ani de la înfiinþarea celebrei ºcoli.
Reconcilierea între cele douã Biserici Româneºti ar putea începe din
pilda convieþuirii elevilor ortodocºi ºi greco-catolici în cetatea culturalã
a Beiuºului.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 217, 14 ianuarie 2007, p. 5.
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În 29 ianuarie se împlinesc 70 de ani 
de la trecerea la veºnicie 

a arhiereului  Ioan Boroº
Arhiereul-istoric Ioan Boroº poate fi trecut în rândul personalitãþilor

culturii ºi teologiei româneºti, istoriografia considerându-l „un cercetã-
tor de mare merit”. A fost un venerabil intelectual ardelean care ºi-a slu-
jit cu credinþã biserica dând în acelaºi timp numeroase contribuþii la
cunoaºterea trecutului politic ºi bisericesc al românilor transilvãneni.

Deºi a trãit majoritatea vieþii pe meleagurile Banatului, el nu ºi-a uitat
locurile de obârºie, studiile ºi articolele scrise de el referitoare la Sãtmar
fiind elocvente. Îi cinstim azi memoria cu încredinþarea cã figura lui me -
ritã aºezatã la locul care i se cuvine în galeria sãtmãrenilor iluºtri. 

Faptul cã Ioan Boroº nu este îndeajuns de cunoscut este demonstrat
ºi de confuzia referitoare la anul morþii sale, care apare în unele lucrãri
ca fiind 1936, iar în altele 1937. De fapt, repausarea a survenit în 29 ia -
nuarie 1937, lucru lãmurit de necrologul scris de cãtre D. Neda în revista
greco-catolicã blãjeanã, „Cultura creºtinã”, nr. 2-3, februarie-martie
1937, p. 179-180.

A vãzut lumina zilei în 20 octombrie 1850 la Carei, în familia
nobililor Ioan Bo roº ºi a Mariei Varga. Se pare cã numele familiei fusese
Pop înainte vreme. ªcoala primarã ºi gimnaziul inferior le-a absolvit în
localitatea natalã, probabil la piariºti, acolo unde învãþase alt român cele-
bru, Simion Bãrnuþiu.

Studiile liceale le-a urmat la „Samuil Vulcan” din Beiuº, absolvind în
1869. A urmat apoi teologia la Seminarul „Sfânta Barbara” din Viena, în
1873 trecând examenele finale. De asemenea, a absolvit ºi filosofia la
Universitatea din capitala Imperiului. A fãcut parte din ordinul
cãlugãrilor augustinieni.

Dupã absolvire a ajuns la Lugoj, promovând cu repeziciune în ie -
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rarhia ecleziasticã, datoritã pregãtirii ºi destoiniciei de care a dat dovadã.
Astfel, în 1873 era cancelist, pentru ca în anul urmãtor sã fie vicenotar
consistorial. În 1878 ajunge diacon, iar în 1879 a fost hirotonit ca preot
celib, fiind ºi asesor consistorial. Din anul urmãtor pânã în 1897 a slujit
în parohia Zãbrani, de lângã Lipova, unde a funcþionat cu devotament
vreme de 17 ani. Din anul 1894 a îndeplinit ºi funcþia de preºedinte al
Reuniunii înv. gr.-cat. din pãrþile Lugojului.

Din 1896 a fost secretar episcopal ºi cancelist al Episcopiei de Lugoj.
În 1897 este numit canonic prebendat, din 1898 inspector ºcolar
diecezan. Apoi, din 1901 este canonic custode, pentru ca peste doi ani
sã fie prelat pontifical, iar din 1910 vicar general capitular. În 1911
ajunge prepozit capitular, iar în 1922 este iarãºi vicar general episcopal,
primind titlul de „Thesbiensis”. Se numãra ºi între asesorii consistoriali
ai Episcopiei de Oradea.

A fost o mândrie a Bisericii greco-catolice ºi unul dintre stâlpii aces-
teia. Era cumpãnit la vorbã ºi mãsurat la mers. Unde era el, se cunoºtea.
Acolo domneau disciplina ºi munca. Nu îi cruþa pe alþii, dar cel mai exi-
gent era în primul rând cu sine.

Activitatea lui de istoric este centratã pe trecutul Banatului, cu deose-
bire el  urmãrind ecoul rãscoalei lui Horea ºi al miºcãrii conduse de
Tudor Vladimirescu în zona Caraºului, precum ºi personalitatea lui
Eftimie Murgu. Din 1929 a fost preºedintele Comisiei pentru conser-
varea monumentelor istorice, secþia Banat. Harnic strângãtor de infor-
maþii ºi de material documentar referitor la trecutul românesc al
Transilvaniei, a publicat 14 broºuri ºi 131 articole. 

În urma lui au rãmas mai multe manuscrise inedite: 24 din dome niul
istoric, vreo 20 din domeniul liturgic ºi pastoral, o întreagã colecþie de
predici ºi o mulþime de notiþe istorice neprelucrate. Pentru activitatea sa
ºtiinþificã a fost ales membru al Secþiunii Istorice a „Astrei”, fiind toto-
datã ºi membru ordinar al „Asociaþiunii”.

S-a remarcat ca una dintre cele mai impunãtoare figuri bisericeºti din
Episcopia Lu gojului. Printre cele mai importante opere ale sale remar-
cãm „ªematismul is toric al diecezei Lugojului”, partea istoricã fiind
redactatã în întregime de cãtre el.

Despre scrisul sãu s-a spus cã nu era strãlucitor ca formã literarã, dar
era întotdeauna bine gândit ºi excelent documentat, fiind totodatã un
model de autodocumentare criticã.

A contribuit la editarea primei enciclopedii româneºti, apãrutã la
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Sibiu la cumpãna secolelor XIX ºi XX sub auspiciile „Astrei”, în 3 vo -
lume, avându-l drept coordonator pe dr. C. Diaconovich, cu peste 130
de articole de la secþiunea liturgicã. 

S-a aflat în corespondenþã cu George Bariþiu, aidoma atâtor alþi
patrioþi români ai vremii, pãstrându-se 18 scrisori trimise cãtre acesta. A
înfiinþat la Lugoj banca „Poporul”, la a cãrei conducere s-a ºi aflat vreme
de 10 ani.

ªi-a dovedit calitãþile de român integru ºi neºovãielnic, precum ºi
iubirea de neam în 1916, când a refuzat semnarea declaraþiei de fidelitate
cãtre tronul ºi patria austro-ungarã, deºi semnãtura îi fusese insistent
cerutã.

Deosebit de activ a fost pe tãrâmul publicistic, el colaborând, prin tre
alte publicaþii la: „Preotul român”, „Unirea”, „Transilvania”, „Rãsu -
netul”, „Foaia scolasticã”, etc. Multã vreme a fost în comitetul de
redacþie al publicaþiei oficiale a diecezei Lugojului, „Pãstorul sufletesc”.

Dintre operele bisericeºti amintim : „Ritual sau explicarea riturilor
sacre ale Bisericii greceºti catolice…”, Lugoj, 1881; „Rugãciunea
Domnului sau Tatãl nostru”, Gherla, 1888 (ed. a II-a, Gherla, 1899);
„Dumnezeiasca Liturghie a celui dintre sfinþi pãrintelui nostru Ioan
Chrisostom”, Gherla, 1888; „Ierarhia bisericeascã sau explicarea cere-
moniilor sacre prescrise la hirotonia gradelor s. Ierarhice”, Gher    la, 1894;
„ªematismul istoric al diecezei Lugojului”, Lugoj, 1903 (partea istoricã);
„Monografia parohiei româneºti unite din Timiºoara”, Timiºoara, 1907;
„Unirea românilor din Lugoj. Istoricul parohiei în anii 1836-1880”,
Lugoj, 1926 (reeditatã la Lugoj în 2001, Ed. Dacia Europa Nova),
„Explicarea rugãciunii Tatãl nostru, Directoriul serviciului divin,
Ierarhia bisericeascã (tom I)”.

Dintre cele peste 130 de studii ºi articole enumerãm aici doar câteva
care au atingere cu trecutul istoric sãtmãrean: Unirea Românilor din pãrþile
Sãtmarului ºi Mã nãstirea Sf. Mihai din Peri; Relaþiuni eclesiastice ale Românilor
din Ungaria ºi Transilvania în veacul XV; Unirea bisericii române din Ungaria ºi
Transilvania dar mai ales din pãrþile bãnãþene ale diecesei Lugoºului.

Hãrnicia ºi modestia au caracterizat cel mai bine viaþa ºi scrisul aces-
tei distinse figuri bisericeºti, care nici la bãtrâneþe n-a lãsat condeiul sã-i
odihneascã.

Dupã cum am precizat, arhiereul-istoric Ioan Boroº a trecut la cele
veºnice în 29 ianuarie 1937, la Lugoj, fiind înmormântat în cripta bise -
ricuþei din cimitirul uniþilor lugojeni, ridicatã ºi împodobitã din daniile
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sale. 

Prezenþa numelui sãu în multe dintre enciclopediile româneºti, fiind
un nume de referinþã pentru o anumitã perioadã a cercetãrii istorice, cât
ºi faptul cã activitatea lui a fost remarcatã de prof. Mircea Pãcurariu,
apreciat istoric ºi teolog ortodox, îndreptãþeºte aºezarea personalitãþii
episcopului ºi istoricului Ioan Boroº în rândul marilor intelectuali sãt-
mãreni, a cãror recuperare este necesarã.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 219, 28 ianuarie 2007, p. 5.
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110  ani de la naºterea cãrturarului 
Leontin Ghergariu, care a copilãrit la Terebeºti

În 13 ianuarie  s-au împlinit 110 ani de la naºterea omului de culturã
Leontin Gher gariu. Am folosit titulatura de om de culturã deoarece, în
dicþionarele bio grafice în dreptul sãu sunt trecute numirile de: profesor
emerit, publicist, lingvist, etnograf, folclorist.

Aniversarea ne prilejuieºte readucerea lui în memoria celor care l-au
cunoscut, dar ºi prezentarea vieþii ºi activitãþii sale celor care nu cunosc
prea multe amãnunte despre personalitatea sa. În unele lucrãri se afirmã
în mod eronat cã Leontin Ghergariu s-ar fi nãscut în judeþul nostru. De
fapt, venirea lui pe lume s-a petrecut în Nãdlac, localitate din judeþul
Arad, unde tatãl sãu era paroh greco-catolic.

Este adevãrat însã cã aproape toþi anii copilãriei ºi i-a petrecut la
Terebeºti. Acest fapt, activitatea depusã la catedrã în Carei, colaborãrile
lui la publicaþii sãtmãrene din diferite epoci ºi regimuri politice, dar mai
ales atitudinea lui din preajma lui Decembrie 1918 ne-au îndemnat sã
creionãm în aceste rânduri un portret al sãu.

Leontin Ghergariu provine dintr-o familie preoþeascã. Tatãl sãu,
preotul Ioachim Ghergariu, s-a nãscut în 16 decembrie 1869 la Bãiþa,
comitatul Bihor. A absolvit liceul la Beiuº în 1889. Studiile teologice 
le-a fãcut la Ungvár, absolvind în 1893. S-a cãsãtorit cu Leontina Szilagy.

Pãrintele Ioachim a slujit în pãrþile arãdene, la Nãdlac (unde s-a nãs-
cut în 1897 fiul Leontin), în parohiile bihorene Borozel ºi Borod, iar din
decembrie 1899 va fi, pe rând, preot cooperator, administrator ºi în cele
din urmã paroh în Terebeºti. 

S-a distins ca un activ membru al „Astrei”, în 1913 fãcând parte din
comitetul di rector al despãrþãmântului atunci înfiinþat la Satu Mare ºi ca
priceput conferen þiar. S-a strãduit sã-i alfabetizeze pe sãteni, înfiinþând
ºcoala pentru adulþi. Stins din viaþã în 17 aprilie 1924 a fost înhumat la
Terebeºti. Tradiþia preoþeascã a familiei a fost continuatã de cãtre fiul
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Victor Petru.

Ioachim Ghergariu îi urmase în parohie socrului sãu, pr. Ignaþiu
Szilagy (1847, Rãteºti-1902). Acesta slujise ultimul deceniu din viaþã la
Terebeºti, loc unde îºi doarme ºi el somnul de veci. Dupã repausarea pr.
Ioachim Ghergariu, în fruntea parohiei  a trecut Victor Szilagy, fiu al lui
Ignaþiu.

Leontin Ghergariu a urmat ºcoala elementarã în Terebeºti, avându-l
învãþãtor pe Ioan Muthu, un dascãl ilustru al satelor sãtmãrene. Studiile
liceale le-a urmat la Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuº, absolvind în
1915. 

Deºi nu avea vocaþie preoþeascã s-a înscris la Seminarul de teologie
din Blaj,  absolvind în anul Marii Uniri. Nu se va hirotoni, cãci imediat
se înscrie la Facultatea de litere din Cluj-Napoca, secþia filologie-istorie,
pe care o va absolvi în 1923. Ca atâþia alþi tineri români (cazul lui Lucian
Blaga este notoriu), a urmat teologia doar pentru a nu fi obligat sã lupte
în rãzboi pentru o cauzã strãinã ºi contra neamului sãu.

S-a cãsãtorit cu profesoara Lucia Cupcea, fiica pr. Petru
Cupcea. Socrul sãu a fost slujitor vreme de peste trei decenii în pãrþile
sãtmãrene, mai întâi ca profesor la Carei, apoi în parohia Supuru de Jos,
ulterior ajungând vicar la ªimleu Sivaniei.

Dupã terminarea studiilor de filologie, Leontin Ghergariu a
primit catedrã la Liceul „Vasile Lucaciu” din Carei. S-a numãrat printre
membrii fondatori ai primelor librãrii ºi tipografii româneºti la Carei.

A fost numit apoi director la Liceul de bãieþi din Zalãu, funcþie pe
care o va pãrãsi numai odatã cu refugiul din toamna Dictatului din 1940.
A fost nevoit sã se refugieze datoritã bogatei activitãþi pe plan naþional.
Pânã dupã terminarea rãzboiului a predat la renumitul liceu „Moise
Nicoarã” din Arad. În perioada 1946-1948 a fost inspector secundar, iar
dupã aceea inspector general ºef  la Inspectoratul regional Cluj.

Pentru prodigioasa activitate, la 28 iunie 1965 i s-a conferit titlul
de profesor emerit.

Pe plan publicistic de asemeni a fost foarte activ, colaborând cu
interesante articole ºi înainte de rãzboi, dar ºi dupã aceea. Menþionãm
aici faptul cã în perioada interbelicã a scris la „Neamul nostru” din Carei
(având o colaborare sistematicã) dar ºi la gazeta din municipiul de pe
Someº, „Satu Mare”. Dupã schimbarea regimului semnãtura i-a apãrut
câteodatã în paginile „Cronicii sãtmãrene” (spre exemplu un articol
interesant cu privire la personalitatea lui Ioan Silviu Selãgeanu).
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Sigur ºi aici trebuie sã amintim contribuþiile sale la dezvoltarea presei

sãlãjene, a înfiinþat gazeta „Meseºul”,  a fost redactor la „ªcoala noas-
trã”, tipãrind ºi unicul numãr, apãrut în 25 august 1940 – cu câteva zile
înainte de semnarea odiosului Dictat de la Viena, al revistei „Þara
Silvaniei”. Precumpãnitoare sunt însã va loroasele articole de lingvisticã,
etnografie ºi folclor apãrute în revistele de specialitate.

În toamna anului 1918 ºi la Terebeºti pluteau în atmosferã idei
înnoitoare, zvonul destrãmãrii Imperiului austro-ungar nu avea cum sã
ocoleascã nici acest sat. Un manifest al Comitetului Naþional Român
ajunsese ºi în aceastã localitate. Parohul Ioachim Ghergariu, înþelepþit de
vârstã, era de pãrere sã nu se întreprindã nici o acþiune, pentru a nu
învrãjbi locuitorii comunei, respectiv românii cu ºvabii, aflaþi dintot-
deauna în bunã înþelegere. 

Elanul tineresc al feciorului Leontin era însã de nestãvilit. L-a con-
vins pe tatãl sãu sã adune obºtea la ºcoalã, sã citeascã apelul C.N.R. ºi sã
formeze consiliul naþional local. A luat cuvântul ºi Leontin, arãtând
nedreptãþile  suferite de românii transilvãneni, vorbind ºi despre schim-
bãrile care se petreceau în lume. S-a format consiliul, tineretul, dupã ce
a smuls emblema imperiului dualist de pe frontispiciul ºcolii, a plecat
cântând prin sat „Marºul lui Iancu”. 

Acþiunea a stârnit reacþia autoritãþilor. A doua zi dimineaþa jandarmii
din Craidorolþ au venit sã-l aresteze pe agitator. Acesta însã, prevenit de
notarul satului îºi îndreptase deja paºii cãtre Blaj ºi apoi Alba Iulia, unde
a fost prezent în ziua Marii Uniri. 

Crescut în dragostea de þarã, îndeosebi în anii petrecuþi la Zalãu,
Leontin Ghergariu a susþinut o bogatã activitate sub auspiciile „Astrei”.
A condus ºcoala þãrãneascã de la ªimleu Silvaniei, iar pentru tineretul de
la sate a înfiinþat unitatea „ªoimii Carpaþilor”, organizaþie de educaþie
fizicã ºi sport a lui Iuliu Haþieganu. A înfiinþat la Zalãu o casã de culturã
cu bibliotecã ºi salã de lecturã, un muzeu de istorie ºi etnografie. A spri-
jinit sãpãturile arheologice efectuate în anii 1939-1940 la Porolissum.

Considera cã cea mai importantã „operã” a sa era vie, reprezentatã
de mulþimea elevilor împliniþi profesional, cu care se întâlnea pe strãzile
Clujului, unde avea sã decedeze în 11 iunie 1980, sau care îi trimiteau
scrisori ºi felicitãri.

Membrii familiei au slujit neîntrerupt aproape 30 de ani la Terebeºti.
Cãrturarul avea obiceiul sã vinã la mormintele alor sãi. Dragostea pen-
tru trecut dar ºi grija pentru viitor este doveditã de mãrinimia cu care a
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donat Arhivelor Naþionale do cumente rezultate din multiplele activitãþi
care i-au umplut viaþa, memorii ºi autobiografii, lucrãri în manuscris.
Cercetãtorul care se va apleca vreodatã asupra istoriei Terebeºtiului, tre-
buie neapãrat sã þinã seama de urmele lãsate în localitate de membrii
familiei Ghergariu.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 220, 4 februarie 2007, p. 3.
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Nãscut în 24 iunie 1882 la Odoreu,
preotul Ioan Artur Artemiu Anderco 

a descoperit celebrul „Manuscris de la Ieud”
Un mãnunchi de personalitãþi sãtmãrene îºi au originea în familia

nobiliarã Anderco. „Oameni din Sãtmar”, dicþionarul personalitãþilor
sãtmãrene realizat în 2000 de cãtre Claudiu Porumbãcean ºi Bujor
Dulgãu, cuprinde numele a nu mai puþin de ºase membri ai familiei
Anderco, unul dintre aceºtia regãsindu-se ºi în „Dicþionar 1700-2000”
realizat de George Vulturescu în acelaºi an.

Mulþi reprezentanþi ai familiei s-au afirmat pe meleaguri învecinate,
spre exemplu în Maramureº, de aceea uneori se vorbeºte în istoriografie
de originea maramureºeanã a familiei Anderco. Cinul preoþesc
însumeazã mulþi membri ai familiei Anderco, câþiva dintre aceºtia
ajungând cãtre fruntea ierarhiei ecleziastice.

Vom vorbi astãzi despre un preot, membru al familiei Anderco, afir-
mat într-adevãr în mirificile locuri ale Maramureºului istoric, de obârºie
însã din Odoreul Sãtmarului. Contribuþia culturalã a acestuia este de luat
în seamã, astfel cã ºi personalitatea lui Artemiu Ioan Anderco trebuie
aºezatã la loc de cinste în galeria „oamenilor din Sãtmar”.

Artemiu Ioan Anderco s-a nãscut în 24 iunie 1882 la Odoreu, în fami -
lia pr. Vasile Anderco ºi a Tereziei Pop. Botezul a fost oficiat de cãtre
bunicul sãu, pr. Ioan Pop (1809-1900, din 1845 paroh peste cincizeci de
ani la Odoreu). Tatãl sãu, pr. Vasile Anderco (1849-1909), a vãzut lumi-
na zilei la Botiz, a fost însã paroh de-a lungul întregii vieþi doar la
Odoreu. Victor Anderco, fratele lui Ioan Artemiu închide cercul slujirii
de un secol a acestei familii la Odoreu, în 1945.

A primit la botez numele Artur Artemiu Ioan, în memoria unui alt
membru al familiei Anderco, literatul – dar ºi student la medicinã –  Ioan
Artemie Anderco (fiu al preotului din Borºa, Alexie Anderco – nãscut ºi
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el la Botiz, ºi al Anei Mihalyi de Apºa), considerat de cãtre Nicolae
Iorga, care a publicat în 1934 jurnalul acestuia, a fi un scriitor „de speþa
lui Ion Codru Drãguºanu”. Ioan Artemie Anderco, o certã speranþã a li -
teraturii române ardelene, fusese doborât de ftizie în 1877, lãsând în
urmã nenumãrate regrete.

Ioan Artemiu (cel nãscut la Odoreu) a urmat ºcoala secundarã la Satu
Mare, luându-ºi bacalaureatul la Liceul Romano-Catolic (azi Colegiul
„Mihai Eminescu”). A urmat apoi  teologia la Gherla. S-a cãsãtorit cu
Alexandrina, fiica pr. Alexandru Pop din Apa ºi a Elenei Breban.
Alexandrina provenea de asemenea dintr-o veche familie preoþeascã, ºi
unul din strãbunicii ei (pr. Andrei Pop, 1788-1850) fiind preot în pãrþile
sãtmãrene. Artemiu a fost hirotonit în 1905, ocupând pentru început
funcþia de cooperator al parohului la Baia Mare, concomitent fiind ºi
profesor de religie la gimnaziul bãimãrean pânã în anul 1909.

Din acest an pânã în 1917 a slujit ca administrator parohial la Cuhea,
localitate care azi poartã numele Bogdan-Vodã, în memoria voievodului
descãlecãtor. A activat în acei ani în cadrul despãrþãmântului local al
„Astrei”. Pe parcursul mai multor ani l-a gãzduit pe scriitorul Radu
Rosetti, care a fãcut cercetãri filologice în acea zonã. Acest lucru
dovedeºte ataºamentul faþã de fraþii de dincolo de munþi.

Din 1917 a fost numit paroh la Ieud, deþinând ºi funcþia de notar dis-
trictual. A slujit la Biserica din Deal, cunoscutã sub numele de „biserica
voievodului Balcu”. Peste puþin timp a fost numit protopop al tractului
Iza, ridicat la rangul de arhidiacon. 

În noiembrie 1918 a fost ales membru al Sfatului Naþional Român,
ales la Adunarea popularã din Piaþa Sighetului. A fost prezent apoi în 1
Decembrie 1918 la Alba Iulia, conducând delegaþia maramureºeanã de
pe Valea Izei. 

Implicat în viaþa politicã dupã Unire, în 1927-1928 a fost ales sena-
tor, reprezentând judeþul Maramureº în Senat.

Cãsãtoria i-a fost binecuvântatã cu patru copii: Alexandrina (cãsã-
toritã cu avocatul Nicolae Boca), Artur (avocat, 1908-1943, conducãtor
al sãptãmânalului „Graiul Maramureºului” din Sighet), Tiberiu (mort în
1938) ºi Elena (cãsãtoritã cu cãpitan ªtefan Dãncuº).

A trecut la cele veºnice în 7 octombrie 1932, pe când primise titlul
de arhidiacon onorar, fiind slujitor în aceeaºi parohie, Ieud. A fost
înmormântat în þintirimul Bisericii din Deal din comuna Ieud, localitate
unde a slujit cu credincioºie vreme de 15 ani.
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A rãmas în memoria locurilor ca un vajnic luptãtor pentru interesele

þãranilor români din Maramureº. Lupta lui pentru ridicarea þãranului
român a fost continuatã de fiul sãu, dr. Artur Anderco. Acesta a refuzat
sã se refugieze din Maramureº dupã Dictatul de la Viena, preferând sã
îndure suferinþe alãturi de þãranii maramureºeni.                            

Ioan Artemiu Anderco este cel care a descoperit în podul Bisericii
din Deal din Ieud celebrul manuscris cunoscut ºi sub denumirea de
„Codicele de la Ieud”, considerat a fi cea mai veche scriere în limba
românã. Unii cercetãtori afirmã cã ma nuscrisul a fost scris prin anii
1391-1392 de cãtre copiºti de manuscrise de la vechea mãnãstire cu hra-
mul „Sfinþii Trei Ierarhi” unde funcþiona o ºcoalã cu trei profile de
pregãtire: preoþi, cântãreþi la stranã ºi copiºti de manuscrise. 

A donat acest manuscris în luna august 1921 Muzeului Mara mu -
reºului, cu ocazia expoziþiei organizate de cãtre Departamentul „Astra”
din Sighetu Marmaþiei. Andrei Bârseanu a sesizat valoarea ma nuscrisului
(„un volum afumat”, cum a fost catalogat la început), ce cu prindea
„Legenda Duminicii” ºi douã omilii, legate de Joia ºi Duminica Paºtelui.
Acesta a prezentat la 11 noiembrie 1921 ma nuscrisul în cadrul ºedinþei
Academiei Române. 

În 1924 Al. Rosetti, într-o lucrare publicatã la Paris, îl dateazã în sec.
XVII. Înregistrat la Academia Românã sub nr. 5032, Ion Bianu publicã
manuscrisul în facsimil în 1925, datându-l în perioada 1560-1580.
Manuscrisul a ajuns în posesia Bibliotecii Academiei la stãruinþele
aceluiaºi Ion Bianu, cãruia i se datoreazã ºi denumirea sub care a intrat
în istoria culturii române, „Manuscrisul de la Ieud”. Dupã zeci de ani,
prof. Dumitru ªerbu, îl dateazã, cu dovezi clare, în anul 1391.

Situându-ne deasupra discuþiilor referitoare la datarea manuscrisului,
noi sãtmãrenii suntem mândri cã descoperitorul acestei scrieri vechi este
un intelectual nãscut pe plaiurile noastre, preotul Ioan Artemiu
Anderco.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 221, 11 februarie 2007, p. 3.
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În publicaþia “Foaie pentru minte, inimã 
ºi literaturã” a apãrut în 1853 

o micromonografie despre  Hurezu Mare
ªi în acest an la ceasul bilanþului editorial sãtmãrean, partea

româneascã a (ºi-a) deplâns numãrul mic al monografiilor apãrute. Între
localitãþile sãtmãrene, Hurezu Mare are un oarecare statut privilegiat,
deoarece o celebrã publicaþie româneascã, ne referim la „Foaie pentru
minte, inimã ºi literaturã”, gãzduia prin 1853 în paginile sale o
micromonografie a satului aºezat pe malurile pârâului Nanda, realizatã
de cãtre Moise Sora Noac. O vale despre al cãrei nume Dariu Pop afir-
ma cã “…ar fi de origine pur dacicã ºi pãstrat nealterat pânã astãzi”.
Dealtfel, însãºi localitatea a purtat denumirea de Nanda, sau Nantü cum
îi spunea populaþia ºvãbeascã, pânã ce M. S. Noac avea sã consacre
numele de Hurez.

A doua ºansã a Hurezului a reprezentat-o prezenþa unui strãlucit
învãþãtor, Traian Cionfi, care a publicat în 1933 o monografie a ºcolii
hurezane în revista sãlãjanã “ªcoala Noastrã”. Nu ar fi reuºit acest lucru
dacã un demn urmaº al lui M.S. Noac în parohie, pr. Ioan Mihalca, slu-
jitor aici între 1893-1907, nu ar fi început în 1893 scrierea „Cronicii
parohiale” a Hurezului, valorificând preþioase documente, astãzi dis-
pãrute. 

Se pare cã în vechime vatra satului era situatã tot pe Nanda, dar mai
spre nord. Mutarea de pe vechiul amplasament s-a fãcut în urma dis-
putelor sângeroase între contele Karoly ºi rivalul sãu, contele Dragfy.
Astfel, o parte dintre sãteni au mers pe Nanda în amonte, spre codru,
întemeind la ieºirea dintre dealuri satul Bolda, iar ceilalþi locuitori au
mers pe Nanda în jos, punând fundamentul Hurezului de azi.

Aceastã nouã Nandã, cea din aval, era înconjuratã de pãduri imense,
unde îºi aveau sãlaº mulþime de pãsãri sãlbatice, dintre care cele mai
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multe erau pãsãrile nopþii, huhurezii. Locuitorii satelor învecinate, ziceau
în formã de glumã noului sat Huhurez, care cu timpul s-a prescurtat în
Hurezul de astãzi.

Pentru prima datã în protocoale a fost înscrisã noua denumire în
1851, de cãtre parohul M. S. Noac. Iatã deci cã, dupã ce în 1850 – în -
tr-o scrisoare adresatã lui August Tr. Laurian la Viena inaugurase topo -
nimul Satu Mare în loc de Szathmar, M. S. Noac introduce în circuitul
oficial denumirea de Hurez pentru fosta localitate Nanda.

Noua vatrã având o poziþie mai prielnicã traiului, în satul locuit
exclusiv de români, au venit începând cu sfârºitul celui de-al XVIII-lea
secol coloniºti ºvabi. Ei au întemeiat gospodãrii prospere, stimulându-i
ºi pe români, care au împrumutat multe deprinderi bune de la germa nici,
îndeosebi în privinþa agriculturii ºi a portului. Cu timpul nu s-a mai putut
face diferenþa între aspectul exterior al sãtenilor.

Aparþinãtori unor popoare paºnice, religioase ºi sârguincioase,
românii ºi ºvabii din Hurez au trãit întotdeauna în bunã înþelegere, lucru
caracteristic pentru români ºi ºvabi.

Dupã 1989 aportul preoþilor de-a lungul istoriei a fost reconsiderat,
inclusiv de cãtre edilii localitãþilor. Astfel, ºcoala generalã din Hurezu
Mare a primit numele celui care a fundamentat învãþãmântul „adevãrat”
(expresia îi aparþine cronicarului Ioan Mihalca), noi azi înþelegem
învãþãmânt sistematic, pe aceste locuri: Moise Sora Noac. Cronicarul
consemneazã mãrturisirea unui localnic, Mihai Mureºan, în vârstã de 99
de ani în 1905, acesta afirmând cum cã el ºtia de la bãtrânii satului cã
ºcoalã existase dintotdeauna la Hurez. Cu o expresie consacratã, am
putea spune cã începutul ºcolii hurezane se pierde în negura vremii.

Introducerea învãþãmântului sistematic, eliminat de tarele întâm-
plãrii, inconsecvenþei ºi neseriozitãþii, are o istorie aparte la Hurezu
Mare, totul desfãºurându-se tocmai în anii evenimentelor de la 1848,
când toate popoarele din Imperiul habs burgic îºi puseserã speranþe, ilu-
zorii din pãcate, cã ziua libertãþii venise pentru toate naþiile. Este recon-
fortant sã descoperi în Sãtmarul acelor vremuri un preot conducãtor al
obºtii, bineînþeles „cu crucea în frunte”. Spaþiul nu ne permite sã
amintim aici decât faptul cã Moise Sora Noac a reuºit sã scape de “acas-
tauã” (spânzurãtori în graiul codrenesc), numai prin iscusinþa – însoþitã
de mita, cunoscutã ca balcanicã, prezentã însã ºi în civilizatul imperiu.

Preotul-cãrturar M.S. Noac ºi-a luat în serios rolul de conducãtor ºi
îndrumãtor spiritual la Hurezu. Astfel, nemulþumit de comportamentul



127Oameni ºi locuri din Sãtmar
învãþãtorului Pop Ilie, care „abuza de beuturã ºi comitea multe greºeli în
funcþiunea sa”, a adus ca dascãl un absolvent al Preparandiei careiene,
Dimitrie Mãrcuº. Acest învãþãtor, rãmas multã vreme o amintire fru-
moasã pentru poporenii din Hurez, va servi cu fidelitate ºcoala localã
vreme de 32 de ani. 

Ca un amãnunt care sã întãreascã ideea de continuitate, precizãm cã
urmãtorul lui M.S. Noac în parohie, pr. Ioan Sopronyi i-a îndrumat pe
românii din Hurez pânã la trecerea sa la cele veºnice, deci în intervalul
1853-1894, preþ de aproape patru decenii!

ªirul dascãlilor de frumoasã amintire este întregit de Teodor Groza,
care a funcþionat vreme de 16 ani ºi apoi de Ioan Fathi care a descope -
rit tainele cãrþii pentru copiii hurezani cu 3 ani mai mult decât predece-
sorul sãu.

În urma noii legi administrative din 1925, la 1 ianuarie 1926 Hurezul
a fost ali pit judeþului Sãlaj. Pentru a se evita confuzia cu cealaltã locali-
tate din Sãlaj purtãtoare a aceleiaºi denumiri, s-a hotãrât  sã-i fie atribuit
numele de Hurezu Mare, folosit ºi astãzi.

Va lumina destinele învãþãceilor hurezani o bunã bucatã de timp
învãþãtorul-director Traian Cionfi, împreunã cu soþia sa Ana. Lui îi
datorãm tipãrirea preþioaselor informaþii în revista ºcolarã zãlãuanã. În
fruntea parohiei va ajunge Romul Mihalca, fiul celui care a început
scrierea „Cronicii parohiale”. Consemnãm ºi faptul cã pãrintele Romul
vãzuse lumina zilei în 1897, tocmai la Hurezu Mare.

ªocul instaurãrii „democraþiei populare” va fi mai uºor suportat prin
osârdia parohului Iuliu Robotin, un om care s-a arãtat puternic ca o
stâncã în slujirea la Hurez, izbit cumplit însã de valurile vieþii în preajma
Orãzii. Hurezul se va întoarce sub vechea administraþia sãtmãreanã,
când vor reapãrea judeþele ca structuri administrative.

Un cãrturar al locurilor, Ioan Ardeleanu-Senior, s-a arãtat foarte
interesat de anii petrecuþi de Moise Sora Noac la Hurez; ºtim aceasta din
corespondenþa sa cu un alt cãrturar al spaþiului cultural sãtmãrean, Mihai
Bãlaj. A fost rânduit ca doi dintre fiii lui sã se afle în fruntea comunitãþii
hurezane multã vreme: parohul Iuliu Ardelean ºi profesorul Titus
Ardelean, continuând ambii, cu consecvenþã ºi cre dincioºie munca
iluºtrilor înaintaºi. Un nou lãcaº de închinãciune va transforma, proba-
bil, singura bisericã care mai existã în Satu Mare dintre cele în care a slu-
jit Moise Sora Noac, în muzeu. 

Spicuirea din materialele edite ºi inedite aflate de-a lungul timpului la
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dispozi þia noastrã se constituie în primul rând într-un îndemn cãtre fiii
Hurezului de azi ºi ai Nandei de ieri sã purceadã la scrierea „cãrþii satu-
lui”, lucrare necesarã ºi pentru cei de azi, plinã de recunoºtinþã pentru
jertfelnicia celor de ieri, dar ºi mai vârtos trebuincioasã celor de mâine. 

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 222, 18 februarie 2007, p. 3.
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Erdös de Ugla – o familie pe nedrept uitatã
Despre familia nobiliarã Erdös de Uglya [Uglea, localitate aflatã

astãzi în Ucraina], Ioan cavaler de Puºcariu  afirma în celebra sa lucrare
„Date istorice pri vitoare la familiile nobiliare româneºti” cã a fost înno-
bilatã de cãtre regele Albert în 1440. Strãmoºul familiei, „fost stegariu
[...], perzându-ºi mâna cea dreaptã, în bãtãlie, pânã în cot, totuºi, cu ciun-
gareul mâinii încã, strângând steagul cãtre trup, l-a þinut în sus, pânã la
sfârºitul bãtãliei”. Acestea sunt cuvintele, îmbibate cu parfumul epocii,
pe care autorul monumentalei lucrãri le foloseºte pentru a evoca sa -
crificiul ºi eroismul întemeietorului – putem spune – familiei nobiliare
Erdös.

La data elaborãrii lucrãrii lui Ioan cavaler de Puºcariu urmaºi ai aces-
tei familii se gãseau pe teritoriul Sãtmarului de astãzi „12 patrifamiliale”,
în comunele Apa, Odoreu, Racºa. La acea datã în Apa ºi Racºa pãstori
spirituali ai românilor greco-catolici erau reprezentanþi ai amintitei
familii. Despre familia Erdös se crede cã s-a numit iniþial Codrea, la orig-
ine fiind din Maramureº.

Nenumãrate sunt realizãrile membrilor familiei în parohiile sãt-
mãrene, exemplu fiind ridicarea bisericii din Apa, dar ºi mulþimea anilor
dãruiþi slujirii credincioºilor sãtmãreni din Episcopia Muncaciului ºi apoi
din cea a Gherlei. Vom încerca în cele ce urmeazã sã trecem în revistã
personalitãþile ºi înfãptuirile membrilor familiei Erdös.

Simion Erdös de Ugla seniorul s-a nãscut în 1795 la Odoreu. Era cãsã-
torit cu Iuliana Fenyvesi (n. 1808). A fost hirotonit în 1823. Probabil
dupã hirotonire a slujit la Potãu, unde cu siguranþã se afla în 1825, ºi
unde a continuat sã slujeascã pânã la sfârºitul anului 1827. 

Viaþa i-a fost legatã de localitatea Apa unde a fost paroh, ajungând
vice-arhidiacon de Seini încã din 1830, ºi asesor consistorial. A slujit aici
începând cu 28 septembrie 1827, imediat dupã repausarea fostului
paroh, George Buday. Va rãmâne fidel slujitor pânã în mai 1868.

În familia lui s-au nãscut copiii: Alexandru (n. 1824, preot, prezentat
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mai jos); Amalia (cãsãtoritã cu pr. Petru Erdös, o altã ramurã, din
Odoreu, a familiei Erdös); Iuliana (n. 1831, cãsãtoritã cu Paul Orosz,
paroh în Tãuþii de Jos, Leordina ºi Viºeu de Sus); Ana (n. 1834, cãsã-
toritã cu protopopul ªtefan Bilþiu); Simion (n. 1836, preot în Trip ºi
Certeze); Gavril (fost prim-pretor); Terezia (cãsãtoritã cu pr. George
Pop, paroh în Tãuþii de Jos, este mama medicului maior Andrei Pop, par-
ticipant la Rãzboiul de Independenþã din 1877-1878, considerat un
„Carol Davilla” sãtmãrean ).

Suprema realizare în parohia Apa o reprezintã ridicarea bisericii de
piatrã cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, lucru întâmplat în jurul
anului 1860. 

A trecut la cele veºnice în 12 august 1868 la Racºa, unde fiul sãu
Alexandru era paroh. Elocventã pentru onoarea de care se bucura în
districtul preoþesc este prezenþa a nu mai puþin de 17 preoþi la înmor-
mântarea sa.

Canonicul  Alexandru Erdösiu (Pãdureanu sau Silvestru) s-a nãscut în
1824 (unele surse afirmã cã la Apa, noi credem însã cã la Potãu), în
familia parohului local, Simion Erdös, prezentat anterior.

La începutul preoþiei (a fost hirotonit în 1848 ca preot celib) a slujit
în calitate de capelan la Negreºti, secondându-l în parohie pe Ioan
Anderco-Homorodanul, pânã în noiembrie 1850, când a fost cooptat în
cadrul cancelariei episcopale din Ungvár. Urmare a revoluþiei de la 1848-
1849, a semnat din ianuarie pânã în martie 1850 „Alexandru
Pãdureanu”, iar din martie pânã în noiembrie „Alexandru Silvestru”. Va
rãmâne totuºi pânã la sfârºitul vieþii, „Alexandru Erdösiu”, în tradiþia
vremii (adicã cu „u” final).

Personalitatea lui fiind cunoscutã, nu stãruim mai mult aici,
menþionând doar cã în 1891 a fost numit canonic cancelist la Gherla. A
repausat în urma unei boli de inimã, nu mult dupã aceea, în 31 august
1892.

Simion Erdös de Ugla,  tânãrul, era fiu al pr. Simion Erdös sen. S-a nãs-
cut la Apa în 13 mai 1836, unde tatãl sãu era paroh. A absolvit gimna -
ziul la Satu Mare, iar în 1860 teologia la Gherla. S-a cãsãtorit cu Maria
Szabo (1847, ªurdeºti-1920, Certeze), fata protopopului Teodor Szabo
din Baia Mare. Soþia era originarã din familia nobiliarã româneascã
Szabo de Csenger-Ujfalu. A fost hirotonit în 1867.

Debuteazã ca preot cooperator la Apa, slujind o perioadã alãturi de
tatãl sãu, iar dupã plecarea acestuia la Racºa, a administrat parohia Apa
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pânã în februarie 1870. A fost apoi administrator parohial la Trip pânã
în aprilie 1888 când trece ca paroh la Certeze unde va sluji pânã la capã-
tul vieþii, o vreme fiind ajutat întru slujire de cãtre fiul sãu Alexandru. 

Cãsnicia i-a fost binecuvântatã cu 7 feciori ºi 2 fete: Maria (1871,
cãsãtoritã cu pr. Mihail Rednic); Alexandru (preot în Certeze); Eugeniu
(1873, notar în Cã mãrzana); Theodor Francisc (1878, dr. în drept, fost
prim-preºedinte al Tribunalului Judeþean Satu Mare); Anuca (1876, dece-
datã la 2 ani); Mihail (1884, preot); Andrei (1880, a decedat în 1900);
Iuliu (decedat de tânãr, absolvent al Facultãþii de Drept); Vasile (1887,
preot).

A repausat în 16 iulie 1912, fiind înmormântat lângã biserica din
Certeze.

Alexandru Erdös jun., era fiu al pr. Simion Erdös jun. S-a nãscut în
1871. A urmat studiile de teologie la Seminarul din Gherla. Hirotonirea
sa a fost oficiatã în anul 1899. 

Dupã hirotonire a slujit în calitate de cooperator al tatãlui sãu în
parohia Certeze. Între 1905-1920, cel puþin, a îndeplinit funcþia de
administrator parohial la Moiºeni, fiind primul slujitor al nou înfiinþatei
parohii.

A fost apoi legat de parohia Certeze unde a funcþionat, cel puþin, din
1924 pânã în 1936. În acest ultim an  a trecut ca preot II la Bixad, se -
condându-l întru slujire pe parohul Gheorghe Anderco. A avut doi
copii, Anuca ºi Alexandru, nici unul nu s-a cãsãtorit. A trecut la cele
veºnice în 1937.

Mihail Erdös, celibul, alt fiu al pr. Simion Erdös jun., (nãscut în 1884),
a absolvit liceul la Beiuº în 1904. A fost hirotonit în 1911 ca preot celib.

Din octombrie 1911 a fost capelan al tatãlui sãu la Certeze, adminis-
trator inte rimar dupã repausarea acestuia pânã în octombrie 1913. A
funcþionat dupã aceea în Boineºti, din noiembrie 1913 pânã la trecerea
la cele veºnice. Nu a slujit ca pãstor duhovnicesc decât 10 ani întrucât a
trecut la cele veºnice în etate fiind de doar 40 de ani. Se întâmpla acest
lucru în 31 octombrie 1924, înmormântarea având loc în Boineºti. 

Petru Erdös, din ramura de Odoreu s-a nãscut în 1836 la Odoreu, în
familia nobililor români Ioan Erdös (n. 1811) ºi Maria Tãrþan (n. 1813).
S-a cãsãtorit cu Maria Erdös (n. 1842), fiica pr. Simion Erdös sen.
Hirotonirea s-a sãvârºit în 1861. 

La începutul preoþiei a slujit în calitate de capelan la Racºa pânã în
1866, acolo nãscându-se în 1865 fiica Elena, cãsãtoritã cu pr. Vasile
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Dredeanu. Între 1867-1877 a fost administrator parohial la Tãuþii de Jos
ºi filia Mãgherãuº, distr. Baia Mare. 

Din iulie 1879 pânã în anul repausãrii a funcþionat la Tur. A trecut la
cele veºnice în 2 decembrie 1902, fiind înmormântat lângã biserica din Tur.

Preoþii Erdös la Iojib. Un preot cu numele Petru Erdös a slujit în paro-
hia Iojib între anii 1799-1807. I-a urmat în funcþie Ioan, poate fiul sãu,
care a pãstorit în aceeaºi localitate între 1814-1817. 

Peste ani, în 1841 s-a nãscut la Iojib Vasile Erdös, în familia lui
Gheorghe Erdöº ºi a Anei Lazar. A terminat liceul „Samuil Vulcan” din
Beiuº în anul 1862. A urmat apoi teologia la Gherla, absolvind în 1866,
an în care a ºi fost hirotonit. A fost cãsãtorit cu Irina Anderco.

ªi-a început misiunea preoþeascã prin a fi preot – ajutor la Medieºu
Aurit, slujind alãturi de parohul Dumitru Kerekes, ºi deþinând ºi postul
de învãþãtor al ºcolii de bãieþi. 

Începând cu anul 1873 pânã la sfârºitul anului 1891 a fost slujitor al
altarului în localitatea natalã, iar din 1891 pânã la moarte, survenitã în 23
mai 1921, a fost administrator parohial, apoi paroh la Racºa. Observãm
o continuitate de slujire la Racºa a membrilor familiei Erdös de 70 de ani.

Vasile Erdös jun., alt fiu al pr. Simion Erdös jun., nãscut în 1887. A
urmat teologia la Gherla. S-a cãsãtorit cu Mãrioara Valeria Dredean,
fiind hirotonit în 1914. 

Dupã hirotonire, pânã în 1921 a fost capelan la Târºolþ. A slujit apoi
la Lechinþa, din septembrie 1921 pânã cel puþin în 1938. A avut mai
mulþi copii, dar i-au rãmas în viaþã doar Simion, Maria, Iuliana ºi Valeria. 

În 1942, dupã repausarea socrului sãu, pr. Eugen Dredean, slujitor al
altarului la Târºolþ, trece în aceastã parohie. Dupã 1948 a continuat sã
slujeascã ºi ca ortodox, plecând  însã din Târºolþ.

* * *

Acesta este ºi momentul în care derularea poveºtii noastre despre
familia Erdös se terminã, dupã 1948 începând o altã perioadã istoricã
pentru Biserica Româneascã. S-ar putea spune mult mai multe lucruri
despre activitatea clericilor acestei familii. Cert este cã aportul familiei
Erdös trebuie adãugat contribuþiilor altor familii preoþeºti la viaþa spiri-
tualã, politicã ºi culturalã în þinuturile sãtmãrene.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 223, 25 februarie 2007, p. 3.
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Trei fii de seamã ai Tireamului: 
George Mureºan, Augustin Dãnilã 

ºi Mihai Dãnilã
Personalitatea preotului greco-catolic George Mureºan este cunos-

cutã sãtmãrenilor, îndeosebi din valoroasa carte a istoricilor Bujor
Dulgãu ºi Claudiu Porumbãcean, „Oameni din Sãtmar”. Anul viitor se
vor împlini 150 de ani de la naºterea patriotului sãtmãrean. Împlinirea
acestui numãr de ani obligã urmaºii la o aducere aminte a faptelor sale,
ceasul aniversar trebuind sã fie bine pregãtit. Încercãm sã reconstituim
portretul pãrintelui Mureºan, aducând ºi unele adãugiri la cele consem-
nate de valoroºii istorici în amintitul volum, în special referitoare la locul
sãu de origine, precum ºi alte date despre familia sa.

Materialul de azi ne oferã prilejul de a aminti alþi doi oameni de
seamã ai Tireamului, preoþii Augustin ºi Mihai Dãnilã, amândoi fiind
nepoþii pãrintelui George Mureºan.

Canonicul onorar George Mureºan s-a nãscut la 5 iulie 1858 la Tiream,
pãrinþii sãi fiind þãrani sãraci, George Mureºan ºi Floarea Bonea. 

A absolvit liceul la Oradea în 1878. Dupã aceea a studiat teologia la
Budapesta, absolvind în 1882. S-a cãsãtorit cu Silvia Maria Pereni, fiica
parohului din Ruºeni. A fost hirotonit la 4 ianuarie 1885.

La începutul preoþiei George Mureºan a fost administrator parohial
în Bozânta Mare, localitate aflatã în acel timp în comitatul Sãtmar. Din
1888, vreme de ºase ani, adicã pânã în 1894, a funcþionat ca preot
capelan ºi, în acelaºi timp, profesor la gimnaziul catolic din Carei,
predând aici limba românã ºi religia. Paroh ºi vice-arhidiacon al locurilor
era pe atunci Chiriac Barbul (1820-1896), cu care era în strânsã colabo-
rare. 

În aceºti ani George Mureºan a militat pentru ajutorarea gimnaziului
românesc din Beiuº. De asemenea a desfãºurat o vie activitate în cadrul
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Reuniunii învãþãtorilor sãtmãreni din zonã.
Din 1894 pânã în 1904 a fost paroh la Ruºeni ºi în filia Hrip.

Deceniul sãu de slujire la Ruºeni vine în continuarea celor douã decenii
în care pãstorise turma credincioºilor socrul sãu, pr. George Perenyi, ºi
el o figurã prea puþin cunoscutã sãtmãrenilor. Amintim în treacãt faptul
cã acest preot (nãscut în 1842 la Domãneºti ºi decedat în 1907 ca paroh
la Sãtmãrel), în vremea când slujise în pãrþile Aradului, susþinuse lupta
publiciºtilor români pentru drepturi politice.

Pãrintele Mureºan, dimpreunã cu credincioºii din Hrip au reuºit în
1896 zidirea noii biserici de piatrã cu hramul „Sf. Arh. Mihail ºi Gavril”. 

Din ianuarie 1905 George Mureºan a slujit cu ataºament în parohia
Moftinu Mic, pânã în 1935. Pe timpul funcþionãrii în aceastã fruntaºã
parohie a avut de înfruntat, dimpreunã cu fidelii enoriaºi, tulburele
evenimente ale alipirii la Episcopia de Hajdudorog. Împreunã cu 14
sãteni a fost târât într-un proces penal la Satu Mare. Apãrãtorul lui a fost
Iuliu Coroianu, iar sãtenii au fost apãraþi de cãtre  alþi celebri avocaþi
români: Pordea, Boilã ºi Bohãþiel. 

Între aprilie-iulie 1913 a executat penitenþa, care de fapt era de un
an ºi ºase luni, dar la intervenþia împãratului s-a amânat restul de con-
damnare, din cauza evenimentelor politice care prevesteau prima con-
flagraþie mondialã. S-a spus atunci despre pãrintele Mureºan cã este
„pãstorul care-ºi pune sufletul pentru oile sale”.

Din 1912 a fost numit protopop ºi asesor consistorial. De asemenea,
între 1891-1893 a deþinut ºi funcþia de preºedinte al Reuniunii înv. gr.-
cat. din Arhid. Sãtmar. A activat în cadrul Desp.  Sãtmar-Ugocea al
„Astrei”.

Preotul-profesor Augustin Dãnilã
Sora pãrintelui Mureºan, Ana, cãsãtoritã cu Mihai Dãnilã, l-a adus pe

lume la Tiream în 20 iulie 1884 pe Augustin. Acesta a absolvit liceul la
Beiuº în 1904, urmând apoi teologia la Oradea. S-a cãsãtorit cu Irma
Aloisia Perenyi. Fiind într-o relaþie de rudenie, „de ordin II ºi grad V”,
ceremonia cununiei s-a oficiat cu dispensã episcopalã. 

Dupã hirotonirea din 1909 a slujit în calitate de capelan la Moftinu
Mic, slujind pe lângã unchiul sãu, pr. George Mureºan. A trecut apoi în
parohia Bãiþa, districtul Beiuº, ca administrator parohial. 

Din 1919 a fost numit profesor suplinitor la Liceul “Samuil Vulcan”
din Beiuº. A absolvit cursurile Facultãþii de ºtiinþã de la Universitatea din
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Cluj, ºi dându-ºi examenul de capacitate, în 1922 e numit prof. titular
provizor. În 1924 renunþã la preoþie ºi e numit profesor la liceul
„Gheorghe ªincai” din Baia Mare, unde a funcþionat o perioadã îndelun-
gatã de timp.

Nepotul martir
În aceeaºi familie Dãnilã s-a nãscut în 14 noiembrie 1888 tot la

Tiream, Mihai, care a avut o cruntã soartã. Semnalat de cãtre autoritãþile
vremii încã din studenþie ca un element primejdios, dupã ce fusese eli -
minat de la Facultãþile de Teologie din Oradea ºi Satu Mare, a absolvit
cu greutate la Ungvár.

Dupã o scurtã perioadã în care a slujit în parohia Chereluº (din
pãrþile Aradului), a fost transferat la Dijir (parohie bihoreanã),
îndeplinind ºi funcþia de învãþãtor, remarcându-se ca un iscusit îndrumã-
tor al mulþimilor. Preot de mare merit, iubit de poporeni, s-a remarcat
prin hãrnicie ºi bunãtate.  Trãia o viaþã spi ritualã înaltã dar iubea ºi
munca fizicã.

În prima duminicã de dupã 1 Decembrie 1918 a slujit, înãlþând rugã-
ciuni de mulþumire ºi sfinþind steagul tricolor, în timp ce enoriaºii
intonau „Deºteaptã-te române”. A vrut sã predice, l-au nãpãdit însã
lacrimile.

A fost ucis miºeleºte de cãtre trupele bolºevico-secuieºti în 14 febru-
arie 1919, pe drumul dintre Dijir ºi Iteu. A fost învinuit cã a fãcut rugãci-
uni pentru România Mare, cã a sfinþit tricolorul românesc, cã a deºteptat
sentimentul naþional în pãstoriþi. Dupã ce l-au ucis, asasinii i-au devastat ºi
casa. Trupul sãu ciuruit a fost gãsit de credincioºi la 5 km. de parohie. A
fost înmormântat iniþial la Dijir, în 16 februarie. Dupã ce vremurile s-au
mai liniºtit, a fost exhumat ºi înmormântat cu toatã cinstea cuvenitã unui
martir la Popeºti. În urma sa a rãmas soþia vãduvã cu doi copii mici.

Rãsplata misiunii îndeplinite
Pentru meritele sale, în 1922 pr. George Mureºan a fost numit

canonic onorar. A fost decorat cu ordinele „Ferdinand I”, „Rãsplata
Muncii”, „Coroana României” în grad de comandor ºi „Steaua
României” în grad de ofiþer. La 30 septembrie 1938 primãria oraºului
Carei i-a oferit titlul de cetãþean de onoare ºi locuinþã pentru tot restul
vieþii. Asemenea, ºi localitatea Moftinu Mic i-a acordat titlul de cetãþean
de onoare. Presa vremii l-a numit simplu, „un om al datoriei”, dar ce
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mult înseamnã ºi azi acest lucru. 

Unirea religioasã a românilor
Dupã cum se vede, George Mureºan a fost un exemplu în jurul sãu,

chiar rude apropiate urmându-l în dragostea pentru Bisericã ºi neam,
plãtind chiar cu viaþa. Faptele pãrintelui trebuie sã rãmânã mereu în
amintirea urmaºilor. Sunt demne de amintit însã pentru noi, cei de
astãzi, cuvintele pe care le-a rostit în 1935, la o sãrbãtorire a sa.
Referindu-se la unirea religioasã a românilor, prin deceniul 4 al sec. XX
doritã, a spus : „Sã trãiesc s-o mai vãd ºi pe asta, nu canonic, ci fãt m-aº
bãga.”

Repausând la Carei în 25 aprilie 1939, pãrintele George Mureºan nu
a apucat sã vadã unirea religioasã a românilor, urmaºii lui sperã însã cel
puþin la o armonie confesionalã.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 224, 4 martie 2007, p. 2.
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Biserica din Bârsãu de Jos a fost construitã 
acum  140 de ani

Bârsãu de Jos, este o localitate situatã la poalele dealurilor Codrului,
atestatã documentar în 1470. Satul a fost dintotdeauna populat în
majoritate covârºitoare de locuitori români. Se pare cã ºi Bârsãul de Jos,
aidoma altor sate din zonã, a aparþinut cândva familiei Dragfi. Vom
vorbi în cele ce urmeazã despre biserica din localitate ºi slujitorii ei,
deoarece se împlinesc anul acesta 140 de ani de la ridicarea lãcaºului de
piatrã cu hramul „Sfinþii Arh. Mihail ºi Gavril”. Ne-am folosit la
realizarea acestui material de „Istoricul parohiei Bârsãu de Jos”, realizat
în 1973 de cãtre pr. Vasile Popa, precum ºi de cercetarea registrelor
parohiale ºi a bibliografiei aferente.

Primul slujitor al altarului de care avem ºtire la Bârsãu de Jos a fost
popa Nikita. În 1733 conscripþia (recensãmântul) efectuatã la iniþiativa
episcopului de frumoasã amintire Ioan Inochentie Micu Klein pre-
cizeazã cã popa Nikita era „neunit”, adicã rãmãsese încã la legea veche,
ortodoxã. 

Abia în 1790 avem informaþii despre alt preot la Bârsãu de Jos, Todor
Cionca, un nume foarte des întâlnit în aceastã localitate. La acea datã în
sat mai existau familiile nemeºeºti (nobile) Samoºan ºi Codran, ºtim
acest lucru din darea cãtre armatã fãcutã de bârsãuani. 

Cãtre mijlocul urmãtorului secol a slujit preotul Petru Tãmãºan (nãs-
cut în 1820). Avem confirmarea funcþionãrii sale la Bârsãu de Jos în
perioada 1856-1861, pro babil însã cã slujise ºi înainte.

Urmãtorul pãstor sufletesc, ctitorul bisericii de zid, Ioan Simeon, s-a
nãscut în 1833 la Copalnic Mãnãºtur. Dupã cãsãtoria cu Suzana Iuga a
urmat hirotonirea din 1857. A fost ataºat de parohia Bârsãu de Jos, unde
a funcþionat din august 1861 pânã la repausare. 

În cei 37 de ani de slujire aici, puþine au fost dãþile în care a con-
semnat în re gistrele parohiale alt preot, ceea ce înseamnã cã pãstorul nu
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s-a îndepãrtat mai deloc de turmã. 
Se numãra printre preoþii cei mai avuþi din zonã, deþinând pãmânt în

suprafaþã de 130 de iugãre. În 1868 a semnat alãturi de alþi intelectuali
români din zona Codrului un protest contra instaurãrii dualismului, în
spiritul Pronunciamentului de la Blaj. În 1869 a militat împreunã cu
locuitorii satului pentru pãstrarea caracterului confesional, adicã româ-
nesc, a ºcolii din sat, în pericol datoritã politicii dualiste. A fost membru
al „Astrei”. S-a remarcat ºi prin strângerea de bani pentru ajutorarea sol-
daþilor români aflaþi în rãzboiul pentru cucerirea independenþei.

Încã din 1877 deþinea ºi funcþia de notar al districtului protopopesc
iar din 1898 ºi pe cea de asesor consistorial.

La Bârsãu de Jos s-au nãscut copiii: Basiliu, Valeria (n. 1873, cãsã-
toritã cu pr. Emil Bran, viitor vicar al Episcopiei de Oradea). A mai avut
o fiicã, Elena (n. 1861, c. cu pr. Iuliu Bran). Se afla în bune relaþii cu
parohul vecin, Daniel Vultur din Bârsãu de Sus, acesta fiind naºul copi-
ilor sãi.

A trecut la cele veºnice în 16 iunie 1898, din cauza „slãbiciunii
finale”, fiind înmormântat în Bârsãu de Jos, unde slujise cu însufleþire
aproape patru decenii. A fost condus pe ultimul drum de cãtre preoþii
Alex. Varna, Ioan Vaºvari, Vasile Pop, Ioan Pop, Iuliu Lobonþiu.

Pe locul unde a fost construit lãcaºul de azi exista o bisericã de lemn,
demolatã în 1867, anul zidirii celei de piatrã. Înainte acelei biserici exis-
tase un alt lãcaº, cu siguranþã o construcþie mult mai modestã. S-a chel-
tuit pentru construirea bisericii de piatrã un capital de peste 20 mii de
coroane, sumã mare în acea perioadã.

Pe locul altarului vechii biserici a fost înmormântat în 9 iunie 1880
preotul Iuliu Bran (nãscut în 1855 la Asuaju de Jos, în familia pr. Ioan
Bran). A absolvit teologia la Gherla. Cãsãtorit în 28 august 1879 la
Bârsãu de Jos, cu Elena Simon, fiica parohului local. Dupã hirotonire a
slujit puþinã vreme alãturi de socrul sãu, cãci o boalã des întâlnitã în acea
vreme, tuberculoza („oftica”), l-a doborât la o vârstã atât de fragedã.

Biserica de piatrã, a fost renovatã în 1922, anul urmãtor fiind
cumpãrate douã clopote. Renovãri exterioare, dar ºi interioare, au fost
fãcute ºi în 1948, când a fost ºi pictatã de cãtre renumitul pictor Ziber. 

Viitorul paroh, Dumitru Cionca, a fost un fiu al Bârsãului de Jos, nãs-
cut în 1868 în familia învãþãtorului Longin Cionca. A urmat cursurile
Seminarului Teologic din Gherla. S-a cãsãtorit în 23 octombrie 1892 la
Bârsãu de Sus cu Aurelia Oºian, fiica notarului Ioan Oºian. Au fost
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cununaþi de cãtre pr. Constantin Lucaciu. A fost hirotonit în 1893. 

A fãcut parte din Societatea de lecturã a teologilor uniþi din Gherla
„Alexi-ªincaiana”. S-a numãrat printre redactorii revistei manuscrise
„Steaua mãrii”. ªtim cã a tradus „novela francezã” Caractere nobile. De
asemenea a cules pentru aceastã revistã cântece de dor ºi satirice.

În 1898 era administrator parohial la Poptelec, distr. Bred. Apoi, din
iulie 1899 cariera lui preoþeascã a fost strâns legatã de parohia Bârsãu de
Jos, localitatea de baºtinã, unde a slujit pânã în 1933. Deþinea titlul de
protopop onorar încã din 1922, având în 1932 ºi funcþia de asesor al
distr. Silvania.

La Bârsãu de Jos au vãzut lumina zilei copiii : Aurelia (1900), Veturia-
Maria (1901), Demetriu Teofil (1904, absolvent de Drept), Octavian (1906).

Deosebit de activ pe tãrâm naþional ºi cultural, a activat în rândurile
„Astrei”. Pe plan politic, în 1906 a fost unul din aprigii sprijinitori ai can-
didaturii la alegeri a lui George Pop de Bãseºti. În 1918 a fost ales
preºedinte al C.N.R. local, organizând ºi Garda naþionalã românã. A slu-
jit la Bârsãu de Jos pânã în 1933.

În 1938 era casier al administraþiei capitulare, asesor la Serviciul de
conturi diecezan ºi asesor consistorial al Episcopiei Maramureºului,
locuind probabil la Baia Mare.

Urmãtorul paroh, Simion Pop, s-a nãscut în 1893 la Fersig. Cãsãtorit
cu Victoria, fiicã a fostului paroh Dumitru Cionca. Hirotonirea lui s-a
oficiat în 22 martie 1920.

Dupã hirotonire a fost numit administrator parohial la Bãiþa, iar dupã
aceea în aceeaºi funcþie la Gârdani, distr. Bãseºti, probabil pânã la
venirea ca  paroh la Bârsãu de Jos. Aici ajunge în iunie 1933, înlocuin-
du-l pe socrul sãu, ºi va sluji cu devotament pânã la pensionarea sur-
venitã în 1965. 

A locuit apoi la Satu Mare, slujind multã vreme la Catedrala „Sf. Arh.
Mihail ºi Gavril”, dar a suplinit ºi în celelalte parohii din municipiu, une-
ori chiar din judeþ, neputând trãi departe de sfintele slujbe. 

A trecut la cele veºnice la o venerabilã vârstã, în 1986, ºi este înmor-
mântat în cimitirul de lângã garã, din Satu Mare. Este încã un exemplu
elocvent de preot român care ºi-a fãcut datoria de pãstor, atât înainte cât
ºi dupã momentul 1948, atitudinea lui exemplarã rãmânând în memoria
generaþiilor din parohia despre care am vorbit azi, Bârsãu de Jos.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 225, 11 martie 2007, p. 3.
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150 de ani de la naºterea ierarhului 
Florian Stan

Situatã pe o vale ºerpuitoare, localitatea Iegheriºte este atestatã do -
cumentar din anul 1272, când apare sub numele de Styliteluk. Existã
controverse asupra originii numelui, unii cercetãtori afirmând cã acesta
ar veni din limba maghiarã, alþii cã din germanã. Ipoteza maghiarã
susþine cã în 1723 a luat fiinþã la Iegheriºte o fabricã de sticlã, de unde
denumirea preluatã din maghiarã, „oiagã”. În germanã vânãtorului i se
spune “jäger”, iar cum la Iegheriºte exista un mare teren de vânãtoare,
ipoteza originii germane a numelui localitãþii ºi-a gãsit ºi ea partizani. Se
pare însã cã înainte vreme localitatea s-a numit ºi Vãlenii Codrului, lucru
de crezut, dupã aºezarea satului de-a lungul vãii.

S-a scris destul de puþin despre aceastã localitate în care au vãzut
lumina zilei câteva personalitãþi ecleziastice, greco-catolice, aparþinã-
toare familiei Stan: Florian, Gavril ºi Vasile. În 17 martie aniversãm 150
de ani de la naºterea episcopului Florian Stan, cu aceastã ocazie încer-
cãm sã rememorãm viaþa ºi activitatea sa. 

Florian Stan s-a nãscut la 17 martie 1857 în Iegheriºtea Veche, cum se
numea în acea perioadã localitatea. Tatãl sãu, pe nume Ioan, era þãran.
Florian a studiat liceul ºi teologia la Oradea, în cadrul Seminarului latin.
Între timp ºi-a împlinit ºi datoria de soldat. Pe cale particularã ºi-a apro-
fundat studiile teologice la Budapesta, devenind doctor în dreptul
canonic. A fost hirotonit ca preot celib de cãtre episcopul Mihail Pavel
în 10 aprilie 1887. 

Faptul cã a reuºit sã ajungã sã studieze teologia i se datoreazã în
primul rând lui, dar ºi noilor condiþii de care aveau parte þãranii români,
scãpaþi de iobãgie abia dupã „primãvara libertãþii popoarelor”,
sângeroasele evenimente din 1848-1849. Accesul la ºcoalã este una din
dovezile cã românii au ieºit biruitori dupã 1849.

A fost pentru puþinã vreme administrator parohial la Chereluº, local-
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itate aflatã în comitatul Arad. Între 1881-1886 a studiat la Academia de
Drept din Oradea, în 1888 obþinând titlul de doctor în ºtiinþe juridice tot
la Budapesta.

În oraºul de pe Dunãre trece ºi examenul de profesor, licenþiat fiind
în latinã ºi germanã, astfel cã din 1889 a funcþionat ca suplinitor, iar din
1892 titular la liceul „Samuil Vulcan” din Beiuº. Orãºelul bihorean, acest
Blaj al pãrþilor noastre, a avut la catedrã numeroºi dascãli nãscuþi în
Sãtmar. În 1896 primeºte titlul de vice-arhidiacon onorar, fiind ales ºi
asesor consistorial.

În 14 decembrie 1906 a fost numit canonic (fãcea parte din cercul
sfãtuitorilor, consilierilor episcopului orãdean), iar în 9 iunie 1915 a
ajuns prepozit, o funcþie catolicã de rang înalt. Între anii 1907-1916 a
fost rector al seminarului teologic orãdean. Datoritã asprelor ºi
ºovinelor legi ale lui Apponyi, nu a putut sã se ocupe de instituþie aºa
cum ºi-ar fi dorit. Au existat numeroase conflicte în perioada rectoratu-
lui sãu. Purtarea lui energicã, bãrbãteascã ºi categoric româneascã a
împie dicat închiderea Seminarului. Referenþialã a fost diplomaþia cu care
a aplanat conflictul din 1912, soldat cu eliminarea a 12 studenþi teologi
români de la Oradea. Dupã 1910 s-a numãrat printre intelectualii români
orãdeni care intenþionau scoaterea unui ziar românesc în acest colþ de
þarã.

Preocupat de progresul neamului sãu, în 1887 îl gãsim printre mem-
brii fondatori ai Bãncii „Silvania” din ªimleu.

De la vizitele canonice ale episcopului greco-catolic Vasile Erdelyi,
efectuate în 1845 ºi 1846, pânã dupã Marea Unire, parohiile sãtmãrene
aparþinând de Episcopia de Oradea nu au mai fost cercetate de cãtre ier-
arhi. Dupã numirea în funcþia de canonic Florian Stan ºi-a luat în serios
rolul, efectuând în anii 1908 ºi 1909 câte o vizitã canonicã pe meleagurile
natale. În 1909 am depistat semnele trecerii sale prin nu mai puþin de 20
de localitãþi sãtmãrene: Tiream, Sânmiclãuº, Doba, Moftinu Mic,
Borleºti, Aciua, Roºiori, Pomi ºi altele.

În 19 octombrie 1912 ajunge vicar general episcopesc, iar în 5 august
1916 a fost distins cu titlul de protonotar apostolic. În 1917 era preºed-
inte al oficiului exactorial diecezan. Din 3 octombrie 1922 a fost numit
arhiereu-episcop titular de Axiopolis, fiind consacrat în ziua de 19
decembrie a aceluiaºi an.

În 3 noiembrie 1918, în casa avocatului Aurel Lazãr, a fost ales mem-
bru în Consiliul Naþional Român din Oradea. S-a remarcat în acele zile
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fierbinþi prin spi ritul sãu organizatoric. În primele luni ale anului 1919
abia a scãpat de furia vechilor stãpânitori ai Ardealului, neîmpãcaþi cu
mersul firesc al istoriei. Astfel, în 1 aprilie 1919 a trebuit sã pãrãseascã
împreunã cu episcopul Radu reºedinþa episcopalã din Oradea, salvându-
ºi astfel viaþa.

Prin anii 1921-1922, a fãcut numeroase drumuri la Bucureºti.
Primind rãspunsuri evazive la solicitãrile sale, a spus celor din Minister:
„Acu ºtiu eu pentru ce se scrie în emblema þãrii noastre: Nihil sine Deo.
Asta nu înseamnã, cum credeþi Dumneavoastrã: <<nimic fãrã
Dumnezeu>>; nu, eu am fost profesor, Vã pot spune, asta înseamnã:
nimic nu lãsa lui Dumnezeu...”. Constatãm aici, încã o datã, fermitatea
ºi hotãrârea românilor transilvãneni, dezamãgiþi de unele atitudini
delãsãtoare la compatrioþii de dincolo de Carpaþi.

A fost vicar general sub doi episcopi: Demetriu Radu ºi Valeriu
Traian Frenþiu. I-a revenit sarcina de a anunþa credincioºilor tragica
moarte a episcopului Radu de la Senat, ucis de bomba pusã de teroris-
tul comunist Golbderg. În vacanþa scaunului episcopesc, adicã între 9
decembrie 1920 ºi 4 mai 1922 a fost vicar capi tular, îndeplinind prero -
gativele ierarhului. Dupã cum am amintit, în decembrie 1922 a fost con-
sacrat ca episcop de Axiopolis (un titlu onorific).

Ca profesor a fost sever dar drept, versat în studiile sale. Avea o
metodã foarte bunã ºi practicã de a împãrtãºi învãþãceilor limbile latinã
ºi germanã, dar a predat ºi cursuri de stenodactilografie, din dorinþa de
a da o pregãtire cât mai înaltã elevilor ºi studenþilor români. Sunt intere-
sante mãrturiile foºtilor sãi elevi de la Beiuº, cea a omului de culturã
Teodor Neº fiind elocventã.

A repausat în 15 mai 1924, fiind înmormântat în cimitirul municipal
din Oradea. ªi-a lãsat întreaga avere ca fundaþie pentru scopurile ce le va
fi aflat conducerea Bisericii Române Unite.

Deopotrivã, Iegheriºtea natalã ºi cultura sãtmãreanã aduc un omagiu
ilustrului fiu nãscut acum 150 de ani pe aceste plaiuri.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 226, 18 martie 2007, p. 3.
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Cetãþi ºi mãnãstiri dispãrute
Problema edificiilor dispãrute a pasionat dintotdeauna un important

segment al cercetãtorilor, precum ºi pe mulþi dintre cei preocupaþi de
istorie ºi iubitori de trecutul pãmânturilor natale. Am ales pentru azi
cazul a douã mãnãstiri, Cuþa ºi Santãu. Considerãm cã este important sã
amintim sau sã reamintim despre existenþa acestora, mai ales cã avem
foarte puþine informaþii despre aºezãmintele monastice din colþul nos-
tru de þarã. De asemenea, prezentãm  ºi o cetate care a existat la Hodod,
semnalatã în presa româneascã din a doua parte a secolului XVIII.

Mãnãstirea dintre Cuþa ºi Soconzel
O mãnãstire ortodoxã a funcþionat la Cuþa, informaþii documentare

în acest sens aflãm în 1618. În acest lãcaº ºi-a avut reºedinþa, dupã cât se
pare, episcopul Eutihiu, care a fost hirotonit în 18 septembrie 1618 de
cãtre ierarhul de la Muncaci pe seama credincioºilor din pãrþile sãt-
mãrene. Existã  pãrerea cã în urmã cu mulþi ani satele Cuþa ºi Soconzel
au avut o bisericã comunã, situatã la jumãtatea distanþei dintre ele. ªi
astãzi cãii care duce spre locul unde se presupune cã a fiinþat lãcaºul de
închinare al celor douã sate i se spune „Drumul mãnãstirii”. 

Istoricul ªtefan Lupºa afirmã cã lãcaºul dintre Cuþa ºi Soconzel era
tipic pentru românii transilvãneni din acea vreme, cu 2-3 cãlugãri oste -
nitori în muncã ºi rugãciune.

Din pãcate alte amãnunte în ceea ce priveºte amplasamentul ori isto-
ria lãcaºului, dupã 1618 nu mai cunoaºtem. 

„Fortãreaþa” de la Hodod
Presa transilvãneanã a sec. XIX ascunde încã multe informaþii despre

Sãtmar. Astfel în „Familia” anilor 1870, pe lângã alte interesante date,
am aflat amãnunte despre o „fortãreaþã” care a existat la Hodod.
Autorul nesemnat al articolului no tea zã faptul cã despre aceastã cetate
se face mereu pomenire în istoria Tran silvaniei. A avut o mare însem-
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nãtate pe vremea principilor, dar cu timpul s-a ruinat, nu atât din cauza
intemperiilor vremii ci mai mult prin „nepietatea” ºi cru zi mea oame-
nilor, care nici atunci nu ºtiau preþui monumentele sfinte ale trecutului.

Pânã în 1791 construcþia se afla în starea ilustratã de fotografia
reprodusã din „Familia”. Dupã ce ajunsese o ruinã, cea mai mare parte
din materialul ei a fost folositã pentru clãdirea edificiilor moderne din
Hodod. Astãzi, Hododul este vestit pentru conacul Wesseleny-
Degenfeld, unul dintre cele mai reprezantative an  sambluri de  arhitec-
turã civilã barocã din Transilvania.

În final, cel care semnalase dispariþia, nota cu întristare faptul cã ast-
fel de lucruri, adicã lãsãri în pãrãginire – conducãtoare la ruinare – se
petreceau ºi în alte pãrþi.

Santãu, centru al rãzmeriþei
Ceva mai multe date avem despre o mãnãstire care a existat la Santãu.

Cunoaºtem de aici chiar ºi numele unor monahi sau ieromonahi care au
slujit. Unele surse dateazã fiinþarea acesteia în sec. XVII, de când existã
informaþia cã un clopot de dimensiuni mici a fost turnat pe seama acelui
lãcaº. Primul paroh despre care avem ºtire la Santãu, nu ºtim însã dacã
slujea la mãnãstire sau la bise rica de mir a parohiei, a fost popa Petru,
care în 1733 aparþinea cultului ortodox. 

Informaþii avem apoi în a doua jumãtate a sec. XVIII. La Santãu a
avut loc în 1760 un sinod local, al ortodocºilor. În fruntea tulburãrilor
iscate ºi în Sãtmar de miºcarea antiuniatistã declanºatã de Sofronie din
Cioara ºi George din Abrud s-a aflat parohul-protopop de Cig, Gavrilã
Papp. Se pare cã el ar fi trimis scrisori în oraºe ºi sate, prin care invita pe
oameni sã participe la adunarea de la Santãu. Acolo a citit o hârtie iscã -
litã de cãlugãrul Sofronie, în care se anunþa cã regina a lãsat li bertatea
românilor de a alege între preoþii uniþi ºi cei ortodocºi.

Un an dupã acest eveniment mãnãstirea rãmâne cu un singur slujitor,
pe care proprietarul pãmântului pe care se afla lãcaºul, îl alungã. La ple-
care cãlugãrul a luat cu sine o parte din lucrurile mãnãstirii. Acesta a fost
momentul în care mãnãstirii i-a fost schimbatã apartenenþa culticã. 

În 1765 slujeau doi preoþi de mir. Certitudinea cã lãcaºul era deja
greco-catolic o avem în 1767. Despre hram, loc de amplasare sau
clãdirile aparþinãtoare avem puþine informaþii. Cert este cã în 1772 bi -
serica necesita reparaþii. În pomenitul an egumenul Grigore era autorizat
sã strângã mile pentru astfel de lucrãri. Tot atunci era nevoie de un clopot
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nou, deoarece cel vechi dispãruse în timpul miºcãrilor din 1760. 

Vicarul Augustin al Santãului a primit în 1777 vizita lui Ignatie
Darabant, pe atunci vicarul Episcopiei Fãgãraºului, ulterior ajuns epis-
cop la Oradea. În 1775 exista deja un clopot nou. Distrugerea mãnãstirii
se pare cã s-a produs în 1786.

În orice caz, popa Dorothei a slujit la mãnãstirea din Santãu, înainte
de 1790. Între 1791 ºi 1798 acesta slujea probabil la Pir, semnãtura lui
am regãsit-o însã sporadic ºi în registrele parohiei Santãu.

Una dintre sutele de ºcoli româneºti înfiinþate pe pãmântul
Transilvaniei de cãtre corifeul “ªcolii Ardelene”, Gheorghe ªincai, este
ºi cea din Santãu, atestatã documentar în 1 noiembrie 1784. Ioan
Ardeleanu Senior afirmã într-un articol publicat în „Cronica sãtmã -
reanã” cã acesta este momentul când la Santãu a fost introdus în vã -
þãmânt sistematizat, cu învãþãtori plãtiþi din caseriile statului dar cã,
învãþãmânt monastic tradiþional exista la Santãu cu mult înainte, cãrtu-
rarul precizând cã lãcaºul se afla situat în partea locului numitã Olosig.
De asemenea Ioan Ardeleanu Senior afirmã în 1969 cã în urmã cu 35-
40 de ani, cercetând locul, a gãsit „urme ºi amintiri destul de evidente”.

Toate cele trei subiecte prezentate în acest articol meritã sã stea în
atenþia istoricilor sãtmãreni, cercetarea lor ar putea aduce preþioase
informaþii despre trecutul acestor locuri. 

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 227, 1 aprilie 2007, p. 3.
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Vasile Pãtcaºiu –75 de ani de la trecerea 
în veºnicie

Pe parcursul a nici cinci decenii localitatea Portiþa a dat patrimoniu-
lui cultural ºi ecleziastic sãtmãrean trei personalitãþi de prim rang: cano -
nicul Theodor Kövari-Chioreanu, Vasile Pãtcaºiu ºi folcloristul Ioan
Kövari-Chioreanu. Primului dintre ei, director multã vreme la Liceul
„Samuil Vulcan” din Beiuº, ziarul nostru i-a de dicat un amplu material
în 16 septembrie 2006. Asupra folcloristului Ioan Kövari-Chioreanu
urmeazã sã ne aþintim atenþia într-unul din numerele viitoare. Azi, pen-
tru cã în data de 5 aprilie s-au împlinit trei sferturi de veac de la
repausarea sa, ne vom opri asupra personalitãþii preotului greco-catolic,
cunoscut în istoriografia sãtmãreanã sub numele de „cronicarul de la
Hotoan”, pr. Vasile Pãtcaºiu.

A vãzut lumina zilei în 25 decembrie 1844 la Portiþa, în familia iobag-
ilor Ioan Pãtcaºiu ºi Floarea Mesaroºiu. Iobãgia avea sã fie abolitã când
pruncul Vasile începea sã descifreze tainele lumii. Pãrinþii sãi vor dobân-
di cu timpul o moºie întreagã, adicã aproximativ 20 iugãre cadastrale.
Tatãl sãu, de asemenea nãscut la Portiþa, avea sã trãiascã 96 de ani,
decedând în 1914 la Hotoan.

Studiile primare le-a urmat în localitatea natalã, unde l-a avut învãþã-
tor pe Gavril ªanta, un dascãl foarte apreciat de contemporanii sãi. În
1855 a trecut la Carei, unde va studia vreme de trei ani. Studiile liceale
le-a urmat la „Samuil Vulcan” din Beiuº, absolvind în 1862. A fost spri-
jinit la studii de cãtre consãtea nul sãu, viitorul canonic, Theodor Kövari-
Chioreanul. 

„Cronicarul Hotoanului” nota în 1915 într-o „Autobiografie”:
„Conºtiu de starea materialã nu prea favorabilã a pãrinþilor mei, când
eram în clasele inferioare, m-am susþinut fãcând servicii de casã când la
unul când la altul, iar ca studinte de cl. III-a ºi a IV-a gimn.[aziale], eram
pe lângã profesorul Augustin Antal, binefãcãtorul meu”. Augustin Antal
este ºi el sãtmãrean, originar dintr-o veche familie preoþeascã.
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Vasile Pãtcaºiu a absolvit în 1871 teologia greco-catolicã la Seminarul

din Gherla. Hirotonirea sa a fost oficiatã în 26 septembrie 1872 în cate-
drala Blajului.

Înainte de a fi hirotonit lucrase un an ca secretar de cancelarie la
Pretura plãºii Tãºnad. Dupã hirotonire a slujit câteva luni la Seredeiu
(jud. Sãlaj). 

A ajuns în parohia Hotoan în martie 1873 ºi a slujit cu fidelitate pânã
aproape de data repausãrii, urmându-i întru slujire parohului George
Costea. Parohia Hotoan a fãcut parte pânã în anul 1930 din Episcopia
Greco-Catolicã a Gherlei, abia în acest an, penultimul al slujirii lui Vasile
Pãtcaºiu, trecând la Episcopia de Oradea. Parohia se numãra între cele
de mijloc în cadrul districtului protopopesc Sãrãuad. 

Ca orice început, ºi colaborarea dintre pãrintele Pãtcaºiu ºi poporenii
din Ho toan a întâmpinat greutãþi, depãºite pe mãsurã ce enoriaºii au
înþeles devotamentul ºi priceperea pusã în slujba lor. A organizat aici
ºcoala confesionalã româneascã (greco-catolicã), ºcoala de duminicã ºi
sãrbãtori, un „grânar bisericesc”, pentru a veni în sprijinul nevoiaºilor.
De asemenea a reuºit formarea unui cor, cuprinzând iniþial elementele
dotate din tinerimea satului, care va deveni faimos în epocã, exemplar
pentru localitãþile din împrejurimi.

A devenit membru al „Astrei” din 1875, concomitent cu dr. Vasile
Lucaciu,  slujitor începând cu acel an în parohia învecinatã Eriu Sâncrai.
S-a aflat în 1907 printre primii membri ai Desp. Tãºnad al
„Asociaþiunii”.

Cu volume editate de cãtre „Astra”, a pus bazele unei frumoase bi -
blioteci, iniþiativã sprijinitã material ºi de cãtre George Pop de Bãseºti.
Peste ani va constata cu mândrie procentul mare de alfabetizaþi ai loca -
litãþii, în comparaþie cu co mu nele din jur, consecinþã a strãdaniilor sale
întru luminarea credincioºilor. A fost membru fondator al Reuniunii
învãþãtorilor români sãlãjeni. 

A publicat cartea de rugãciuni ºi cântãri bisericeºti „Icoana sufletu-
lui”, care a cu noscut foarte multe ediþii. Autorul o considera „un mijloc
de mângâiere sufleteascã ºi de iniþiere la cântãrile corale bisericeºti”.

A corespondat cu George Bariþiu, pãstrându-se 5 scrisori cãtre aces-
ta. Dealtfel relaþia lui cu gazetele româneºti ale vremii era foarte strânsã,
fiind abonat la cele mai multe dintre periodicele de atunci. 

Nu i-a fost strãinã nici lupta fraþilor de peste munþi, în 1878 vãrsân-
du-ºi ºi el, aidoma multor sãtmãreni ºi sãlãjeni, ofranda soldaþilor români



148 Viorel Câmpean

rãniþi în Rãzboiul de Independenþã.
Posteritãþii a lãsat o minuþioasã ºi preþioasã „Cronicã parohialã”, în

care a consemnat multe evenimente semnificative petrecute pe plan
naþional ºi zonal. „Cronica Hotoanului”, formeazã un tot organic, deºi
însemnãrile au fost risipite prin protocoalele parohiei. Netipãrirea ei
priveazã cititorul interesat de foarte multe informaþii preþioase.

ªtim de existenþa unei monografii în manuscris, dedicatã localitãþii
Hotoan, lucrare bine documentatã ºi însoþitã de acte doveditoare a
vechimii locuitorilor români în Hotoan. De asemenea, posteritãþii a lãsat
ºi o „Autobiografie”. Ambele zac poate undeva, acoperite de colbul
uitãrii, ori au fost distruse.

S-a remarcat ca unul dintre cei mai activi membri ai Partidului
Naþional Român pe aceste meleaguri. În 1892 a fost prezent, împreunã
cu cantorul-învãþãtor din Hotoan, Teodor Medan, ºi cu fruntaºul
George Filepp, între cei 300 de delegaþi memorandiºti la Viena. De
asemenea, în 1894 a fost prezent la procesul de la Cluj. Dealtfel, iarãºi
împreunã cu învãþãtorul Teodor Medan ºi cu fruntaºii Hotoanului se
solidarizase cu dr. Vasile Lucaciu, protestând împotriva suspendãrii
acestuia de cãtre ep. Ioan Sabo.

Activitatea economicã a reprezentat o preocupare permanentã ºi de
cãpãtâi a lui Vasile Pãtcaºiu. În 1902 la Hotoan pune bazele unei coo -
perative de consum. A fost membru fondator al bãncilor româneºti
„Silvania” din ªimleu ºi „Vulturul” din Tãºnad.

Toamna Marii Uniri l-a gãsit în centrul evenimentelor. Prezideazã în
22 noiembrie 1918 la Tãºnad, adunarea de constituire a C.N.R. cercual,
fiind ales preºedinte. De asemenea a fost prezent în 1 decembrie 1918 la
Alba Iulia. A fost însoþit de consãtenii sãi Constantin Albu, Traian
Sãlãjean, Gheorghe Sãlãjean ºi Gavril Varga. S-a vãzut silit apoi sã se
refugieze la Carei ºi dupã aceea la Oradea pânã în 8 aprilie 1919, când a
fost posibil sã se reîntoarcã acasã. Dupã o sãptãmânã de repaus, a
sãvârºit Sf. Liturghie pentru poporeni în 13 aprilie, în Duminica
Floriilor. 

În 25 mai 1919, aflat în fruntea corului sãtesc i-a întâmpinat în gara
Carei pe regele Ferdinand ºi regina Maria. Frumoasele cântãri ale coru-
lui i-au fãcut pe Majestãþile Lor sã solicite repetarea unor piese.

Ca o recunoaºtere a meritelor sale a fost numit arhidiacon onorar ºi
decorat cu „Steaua României” în grad de cavaler.

A trecut la cele veºnice în 5 aprilie 1932, la patriarhala vârstã de 88
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de ani. Viaþa ºi faptele sale ne dovedesc cu prisosinþã cã idealul sãu,
urmãrit cu asiduitate, ºi l-a îndeplinit.

A fost o energie constructivã a satului sãtmãrean, în acele împrejurãri
vitrege în care ºi-a desfãºurat activitatea. Pe bunã dreptate s-a scris
despre el cã a reprezentat un adevãrat focar de culturã. Memoria lui tre-
buie cinstitã cum se cuvine acum, la 75 de ani de la trecerea în eterni-
tate.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 228, 8 aprilie 2007, p. 3.
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Preotul-profesor Victor Borlan 
a format generaþii de elevi la Liceul din Beiuº

Zilele acestea s-au împlinit 145 de ani de la naºterea unei impunã-
toare perso nalitãþi ecleziastice sãtmãrene, preotul-profesor Victor
Borlan. Pentru cã viaþa ºi activitatea lui sunt puþin cunoscute în Sãtmarul
originilor sale, am considerat util a-i prezenta un scurt portret în urmã-
toarele rânduri.

Victor Borlan s-a nãscut în 19 aprilie 1862 la Pir în familia parohului
greco-catolic local, Grigore Borlan. Tatãl sãu era originar tot din comi-
tatul Sãtmarului, nãscându-se în 10 februarie 1836 la Borleºti, în familia
lui Constantin Borlan ºi a Anei Miklos. Grigore Borlan a absolvit teolo-
gia la Oradea. S-a cãsãtorit cu Iuliana ªorban (nãscutã în 1838 la
Tiream), una dintre cele trei fiice ajunse preotese ale vice-arhidiaconului
de la Carei, Toma ªorban. Dupã mamã, Victor Borlan fãcea parte din
familia nobiliarã româneascã ªorban de Cerneºti.

Tatãl sãu a fost hirotonit în 5 decembrie 1858 de cãtre episcopul
Vasile Erdelyi. Dupã hirotonire pânã în octombrie 1862 a fost paroh la
Pir. Poate pãrea ciudat cã a funcþionat în aceastã parohie care þinea de
fapt de Episcopia greco-catolicã româneascã de Gherla. Delegarea lui a
fost posibilã tocmai pentru cã intrase în familia lui Toma ªorban. 

La Pir a vãzut lumina zilei în aprilie 1862 fiul Victor. Grigore Borlan
a func þio nat ºi în filia Sãrvãzel, loc unde s-a nãscut în 1860 fiul Toma
Alexandru, decedat dupã numai un an în aceeaºi localitate.

Preotul Grigore Borlan a slujit apoi în parohii aparþinând Episcopiei
de Oradea (Fegiernic, Sarcãu, localitãþi bihorene, ºi Leta Mare – azi în
Ungaria), ajungând sã deþinã ºi titlul de vice-arhidiacon onorar. S-a
mutat la cele veºnice în 12 martie 1894.

Am amintit parohiile unde a slujit tatãl sãu pentru a preciza locurile
pe unde ºi-a petrecut urmãtorii ani de viaþã Victor Borlan. ªcoala pri-
marã a urmat-o în urbea bunicului sãu, Carei. Cursurile liceale le-a
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absolvit la Beiuº în 1880. Anul viitor avea sã treacã la veºnicie bunicul
sãu, Toma ªorban, înmormântat la Carei.

Studiile universitare le face la Budapesta, urmând acolo atât teologia,
între anii 1880-1884, cât ºi ºtiinþele naturii, între 1884-1887.

În 22 aprilie 1897 este hirotonit de cãtre episcopul Mihail Pavel.
Dupã cum se vede, Grigore Borlan nu a apucat sã-ºi vadã fiul preoþit.

În 1887 debuteazã într-o îndelungatã ºi fructuoasã activitate de pro-
fesor de ºtiinþele naturii (a predat biologie ºi geologie) la Liceul Român
Unit „Samuil Vulcan” din Beiuº. Începutul îl gãseºte ca suplinitor, în
1893 obþinând titlul de profesor titular definitiv.

A servit mai bine de patru decenii liceul beiuºan, între 1924-1926 asi gu -
rând chiar conducerea interimarã a prestigioasei instituþii. Se va pensiona
în anul aniversãrii centenarului ºcolii de care a fost atât de legat, 1928.

Împreunã cu profesorul-director Vasile Dumbravã a prelucrat dupã
Hugo Sterenyi „Istoria Naturalã” (apãrutã în 1903), pentru clasele infe-
rioare ale ºcolilor medii. 

A fost unul dintre primii membrii ai Desp. Beiuº al „Astrei”. A rea -
lizat articolele de ornitologie din monumentala „Enciclopedie Românã”
apãrutã  sub auspiciile „Asociaþiunii”, lucrare coordonatã de cãtre dr.
Corneliu Diaconovich.

Urcã cu repeziciune treptele ierarhiei, astfel cã din 1906 este pro-
topop onorar ºi asesor consistorial. 

S-a remarcat în perioada premergãtoare Unirii din 1918 prin patrio-
tismul sãu. A fost prezent la Marea Adunare Naþionalã din Alba Iulia de
la 1 Decembrie 1918 în calitate de reprezentant oficial al Liceului din
Beiuº. S-a numãrat printre preoþii slujitori la înmormântarea martirului
dr. Ioan Ciordaº, fiul unei alte personalitãþi ecleziastice care a slujit pe
plaiurile sãtmãrene, pr. Mihai Ciurdariu.

Ar fi de precizat cã fiul lui Victor Borlan, Silviu (nãscut în 1898 la Beiuº,
absolvent de Drept) a luptat ca voluntar în armata românã. A mai avut un
fiu, Emil, absolvent de asemenea al Academiei de Drept din Oradea.

În memoria absolvenþilor beiuºeni a rãmas ca „bunul ºi paºnicul
nestor al corpului didactic de la acest liceu”. A trecut la cele veºnice dupã
69 de ani de viaþã ºi 34 de preoþie, în 16 aprilie 1931. Îºi doarme somnul
de veci la Beiuº, locul unde a studiat ºi el, dar mai ales oraºul unde a for-
mat generaþii de elevi care au fãcut cinste apoi întregului neam românesc.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 231, 22 aprilie 2007, p. 2-3.
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Ioan Miclea – un filosof  nãscut la Racova
O vorbã încetãþenitã printre români spune cã „ºi la Moldova nasc

oameni”. Parafrazãm aceste cuvinte prin rândurile dedicate preotului
filosof  Ioan Miclea, nãscut acum 105 ani în mijlocul Codrului sãtmã -
rean, la Racova.

Dacã personalitatea filosofului ar fi cunoscutã precum ar merita, s-ar
spune despre Racova cã este locul de origine al celui mai mare filosof
neotomist român. Vã vom prezenta în cele ce urmeazã principalele
repere din viaþa ºi opera pãrintelui Ioan Miclea.

S-a nãscut la Racova în 25 aprilie 1902 într-o familie de þãrani cu 8
copii. Me zinul familiei, fratele lui Ioan, Teodor, a cãlcat pe urmele
fratelui mai mare, ajun gând preot. L-a chiar întrecut pe fratele sãu, prin
numãrul anilor petrecuþi în temniþele comuniste.

Ioan Miclea a descoperit tainele literelor la ºcoala din Racova, iar
studiile secundare le-a urmat la liceul din ªimleul Silvaniei. Ultimele
clase liceale le-a absolvit la Blaj, unde îi va avea printre colegi pe viitorii
episcopi: dr. Ioan Suciu, dr. Tit Liviu Chinezul, Vasile Cristea. De
asemenea teologia o urmeazã la Blaj, absolvind în 1929. Este hirotonit
în acelaºi an la 26 noiembrie. 

Scurtã vreme dupã hirotonire va fi paroh la Vaidei (Mureº). Dupã
aceea, aproape un deceniu, va preda religia la ªcoala Normalã, precum
ºi la liceele „Al. Papiu Ilarian” ºi „Francez” din Târgu Mureº. Refugiat la
Blaj dupã dictatul de la Viena, îºi continuã activitatea didacticã predând
religie la liceele „Sf. Vasile” ºi „Sf. Ecaterina”.

Din 1943 studiazã filosofia la Sibiu ºi apoi Cluj (dupã eliberarea
Ardealului). ªi-a susþinut licenþa în 1948 cu lucrarea „Coordonatele cul-
turii medievale”. Lucian Blaga a apreciat „înalta calitate filosoficã a
tezei”, care ar fi putut fi lesne prezentatã ºi ca tezã de doctorat, con-
cluzionând cã Ioan Miclea dovedea un nivel in telectual neobiºnuit. 

În vara lui 1948 este numit profesor la catedra de filosofie a
Academiei Teo logice Greco-Catolice din Blaj, dar nu reuºeºte sã
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funcþioneze decât pentru foarte puþin timp, întrucât este arestat în 7
noiembrie, împreunã cu patru canonici blãjeni. Erau zilele în care
reprezentanþii celor „fãrã Neam ºi Dumnezeu” purceserã la rãstignirea
Bisericii Greco-Catolice Româneºti.

A trecut prin închisorile Sibiu, Dumbrãveni ºi Cluj. Deºi a fost eli -
berat în 1949, i s-a stabilit domiciliu forþat ºi nu a mai putut practica de-
a lungul vieþii decât umile meserii, fiind þinut departe de Sfântul Altar.

A trecut la cele veºnice în 2 octombrie 1982, la toamnã vom come mo -
ra deci 25 de ani de la repausare. La înmormântarea care a avut  loc la
Blaj a oficiat viitorul mitropolit Alexandru Todea, asistat de 101 preoþi.

Dintre cãrþile publicate în timpul vieþii amintim: „Jacques Maritain,
omul, filosoful ºi creatorul”, „Tangenþe Româneºti la filosofia Creºtinã”,
„Principii de Pedagogie Creºtinã”, „Filosofiile ºi filosofia creºtinã”,
„Oare aºa s-a gândit Hristos  sau Evangheliile din Evanghelie”, „Rea lis -
mul în Filozofia Româneascã”. Multe scrieri au rãmas în manuscris,
aºteptând o schimbare politicã, venitã prea târziu pentru autor. Dupã
1989 au vãzut lumina tiparului, printre altele, „Teoria originalitãþii în
filozofie”, iar în 2005 romanul “Geniul cocoºatului”.

De asemenea a publicat numerose studii ºi articole de teologie, filo-
zofie, pe dagogie ºi criticã literarã. Dintre publicaþiile la care a colaborat
amintim : „Cultura creºtinã”, „Gândirea”, „Revista de filosofie”, „Viaþa
Româneascã”.

Alexandru Popºor, unul dintre numeroºii elevi care i-au preþuit
devotamentul ºi priceperea a dedicat în 1999, pãrintelui Ioan Miclea ºi
profesorului Dumitru Mãrtinaº o lucrare intitulatã „Contribuþii la
biografia unor dascãli români de neuitat”.

Mica Romã a românilor, Blajul, l-a sãrbãtorit pe Ioan Miclea la cen-
tenar, în primãvara anului 2002, aºa cum meritã. Ne vom mãrgini sã
înºiruim în cele ce urmeazã numele câtorva dintre personalitãþile
prezente la simpozion. Cuvântul de deschidere a aparþinut I.P.S.S.
Lucian Mureºan. Apoi, fiul pãrintelui Miclea, prof. univ. dr. Felician
Miclea (director la Grãdina Botanicã „Alexandru Borza” din Cluj), a
prezentat comunicarea „Ioan Miclea, familist”. Remarcãm apoi lucrãrile
prof. univ. dr. Ion Buzaºi, „Ioan Miclea, exeget al poeziei religioase
româneºti”; pr. conf. dr. Ioan Mitrofan, „Centenarul Ioan Miclea”; pr.
prof. Tertulian Langa, „Oratoriu”.

Ioan Miclea ºi-a mãrturisit crezul de viaþã în „Memoriile” sale:
„Dorul de-a cunoaºte, de-a pãtrunde tainele existenþei m-a muncit toatã
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viaþa. Am cãutat cu înfrigurare rãspuns la marile interogaþii existenþiale.
Ce eºti? De unde eºti? Unde mergi? Ce este lumea aceasta? A existat un
moment în care nimic n-a fost? De ce existã ceva când este mai uºor sã
nu existe nimic? Lumina mi-a venit din partea gândirii tomiste, care îmi
împãca exigenþele raþionale cu cele ale credinþei creºtine. Drumul par-
curs a fost lung ºi greu, dar toate au fost recompensate prin bucuria ade-
vãrului...”.

Încercând sã se defineascã pe sine, îmbrãþiºa cuvintele poetei Maria
Noel: „Când m-a creat Dumnezeu, poate cã a suflat prea tare, dându-mi
un suflet prea mare în raport cu trupul meu ºi cu aspiraþiile sãdite în el”.

Cu certitudine cã teroarea istoriei a oprit de la împlinire un filosof  ºi
de la predicare un pãstor priceput la vorbã ºi întocmai la faptã. Memoria
mirificelor plaiuri ale  Racovei poate fi mândrã cu viaþa ºi opera preotu-
lui-filosof Ioan Miclea. Personalitatea sa dovedeºte cã… ºi la Racova s-
au nãscut oameni mari.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 232, 29 aprilie 2007, p. 2.
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135 de ani de teatru românesc la Satu Mare
Dupã cum se ºtie, municipiul nostru gãzduieºte între 4 ºi 20 mai un

festival de teatru. Poate cã nu este o simplã coincidenþã faptul cã în aceastã
lunã se împlinesc 135 de ani de când Sãtmarul a fost pentru câteva zile
capitala teatrului românesc din Transilvania. În zilele de 1 ºi 2 mai 1872
Societatea pentru fond de teatru român din Transilvania ºi-a þinut ºedinþa
ordinarã în oraºul nostru. Nu trecuserã decât doi ani de la înfiinþarea soci-
etãþii, lucru întâmplat în zilele de 4-5 octombrie 1870 la Deva.

Revista „Familia”, care apãrea în 1872 la Pesta, a alocat un întreg
numãr evenimentului petrecut în pãrþile sãtmãrene.

Solemnitãþile au început de fapt în 30 aprilie pe peronul gãrii
Sãtmãrel (Jidani, cum se numea pe atunci localitatea), unde  cei doi re -
prezentanþi ai comitetului central al societãþii, Iosif  Vulcan ºi Alexandru
Roman, au fost salutaþi de vreo 500-600 de persoane, tineri ºi bãtrâni,
femei ºi copii.

La lumina fãcliilor, cãci se lãsase deja întunericul, sosirea oaspeþilor a
fost salutatã cu intonarea imnului naþional „Deºteaptã-te Române”.
Pentru scurtã vreme, cãci ºuieratul locomotivei a înecat strigãtele entuzi-
aste de „Sã trãiascã!”. 

În gara Satu Mare a venit rândul comitetului organizator ºi a
„inteligenþiei” române sãtmãrene sã-i salute pe cei doi oaspeþi de vazã.
O cuvântare de bun venit a rostit preºedintele comitetului de organizare,
canonicul onorar Ioan Darabanth. În entuziasmul general a rãspuns
profesorul Alexandru Roman. Seara s-a încheiat la cina gãzduitã de
hotelul „Coroana”. Aici, cunoscuþii vechi se revãzurã, iar necunoscuþii
fãcurã cunoºtinþã între ei.

Pare greu de crezut, dar adunarea societãþii teatrale transilvane a
prilejuit românilor sãtmãreni o primã mare adunare în oraºul Satu Mare.
Deºi, sã nu uitãm cã ne aflãm în anii când protopopul Petru Bran
(prezent ºi el la adunare) era atât de urgisit aici; ºi, dimpreunã cu el ºi
limba românã.
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Adunarea generalã s-a deschis dimineaþa la orele 10 ºi „un pãtrar”. A
luat cuvântul mai întâi secretarul societãþii, Iosif  Vulcan, care a fãcut
anunþul cã dr. Iosif  Hodoºiu, preºedintele societãþii, din cauza unor
împrejurãri nefavorabile nu a putut veni în Sãtmar, dar a adresat o
telegramã din Baia de Criº. Preºedinte al adunãrii a fost ales Alexandru
Roman.

În numele sãtmãrenilor a vorbit pãrintele Gavril Lazãr de Purcãreþi.
Au fost aleºi apoi doi secretari ad-hoc: preotul George Marchiº ºi avo-
catul George ªteþiu.

S-au citit telegramele de felicitare venite de pe tot cuprinsul
Transilvaniei: Oraviþa, Deva, Dej, ªomcuta, Fãgãraº, Cluj, Sighet, Turda.
Printre semnatari gãsim numele multor personalitãþi de prim rang ale
românilor transilvãneni.

Interesant de semnalat este un mesaj venit de la Torino, o telegramã
trimisã de cãtre doi studenþi la medicinã: Ioachim C. Drãgescu ºi
Artemiu Anderco. Acesta din urmã, veritabilã speranþã a literaturii
române din Transilvania, avea rãdãcini în Sãtmar, tatãl lui nãscându-se la
Botiz.

A doua zi s-au luat hotãrârile prevãzute pe ordinea de zi a lucrãrilor. S-a
hotãrât, printre altele, ca banii societãþii sã fie mutaþi de la „casa de pãstrare”
din Pesta, la banca „Albina”. Noii membrii sãtmãreni ai societãþii au cotizat
cu o sumã totalã în valoare de 230 florini. Urmãtoarea adunare generalã s-
a stabilit sã aibã loc la Timiºoara.

Venirea distinºilor oaspeþi a mobilizat energiile româneºti sãtmãrene,
la sfârºitul adunãrii, adicã în 2 mai, fiind organizat un bal românesc,
primul de acest gen la Satu Mare. Sala cea  nouã a hotelului „Coroana”
se umplu de un frumos public românesc, dar erau prezente ºi câteva
familii maghiare. Balul fu deschis de „Arde leana”, 80 de perechi
bucurându-se sã danseze pe acele ritmuri. În pauza de dans tinerimea a
executat câteva piese muzicale în cvartet, iar Alexandru Catoca ºi
Sigismund ªincai au cântat un duet mult aplaudat de asistenþã.

Iosif  Vulcan, cel care a relatat pentru cititorii „Familiei” desfãºurarea
adunãrii, deci ºi a balului, enumerã în paginile revistei numele câtorva
doamne ºi dom ni ºoare prezente la bal. Adaugã la finalul articolului fap-
tul cã, deºi aceste nume compun o frumoasã cununã, lipsesc cu sigu-
ranþã „dintr-însa multe floricele plãcute!”.

Balul a adus un venit societãþii de 161 florini ºi 30 creiþari, în totali-
tate acesta ieºind peste aºteptãrile organizatorilor.
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Pe lângã sãtmãrenii deja amintiþi, am remarcat prezenþa preoþilor Ioane

Marcu, Ignaþiu Sabãu, Vasile Catoca, Samuil Szabo, Vasile Pop (slujitor la
Santãu), Vasile Pop (paroh la Buºag), Augustin Pelle. Au fost prezenþi de
fapt la adunare 15 protopopi, 25 de preoþi ºi 120 de intelectuali mireni de
pe cuprinsul comitatului Satu Mare. 

Iosif  Vulcan ºi-a luat la revedere de la sãtmãreni cu cuvintele: „Am voit
a procura fraþilor sãtmãreni o dulce bucurie, Românilor adunaþi aici o
înaltã-ndestulare, ºi românismului o sublimã serbare! Dorinþa mea s-a real-
izat în zilele trecute. Fraþii îndepãrtaþi se îmbrãþiºarã, lucind în ochii lor
lacrimile bucuriei, limba dulce strãmoºeascã rãsunã propagând cultura
naþionalã – ºi geniul naþiunii surâse cu fericire…”.

Prin intermediul „Familiei” suflarea româneascã din toate orizon-
turile afla cu bucurie cã ºi în Sãtmar teatrul, „menit a rãspândi în toate
pãrþile lumina ºi iubirea de limbã”, a gãsit sprijinitori de nãdejde.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 233, 6 mai 2007, p. 4.
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Pãrintele ieromonah  Roman Braga
a slujit trei ani la Negreºti

Unii observatori, privind România din punct de vedere spiritual,
asemuie zilele noastre cu traversarea unui imens deºert. O vreme în care
oamenii îºi pierd timpul în deºertãciuni. Salvarea vine de la oazele care
sunt presãrate de Pronia Cereascã în locurile trãite (ºi) de români.
Aceste oaze sunt reprezentate de marii duhovnici, trãitori ai învãþã-
turilor creºtine, îndrumãtori spirituali ai neamului românesc. Dintre cei
rãmaºi încã printre noi îi amintim aici pe duhovnicii Arsenie Papacioc,
Iustin Pârvu, Ioanichie Bãlan ºi Roman Braga.

Ultimul dintre cei înºiraþi a împlinit recent frumoasa vârstã de 85 de
ani. Un lucru mai puþin cunoscut este faptul cã vreme de trei ani pãrin-
tele ieromonah a pãstorit la Negreºti Oaº.

În 2 aprilie 1922 aproape de vestita mãnãstire basarabeanã Cãpriana
s-a nãscut duhovnicul de azi Roman Braga. Vecinãtatea cu ctitoria lui
ªtefan cel Mare influenþa în mare mãsurã viaþa locuitorilor. În casa
pãrinteascã totul era conceput ascetic: mâncarea, lecturile, însuºi modul
de a da sens vieþii. Mama pãrintelui s-a cãlugãrit imediat dupã ce a
rãmas vãduvã. 

Roman a intrat de la frageda vârstã de 12 ani în obºtea mãnãstirii
Cãldãruºani, din preajma Bucureºtilor. Peste un an începe cursurile la
Seminarul de la Cernica. În urma evenimentelor din ianuarie 1941,
cunoscute în istorie sub numirea de „rebeliune legionarã”, Seminarul a
fost desfiinþat, pentru „crima de cântec” (corul ºcolii participase în
toamna anului 1940 la mai multe manifestaþii legionare). Pãrintele a
absolvit astfel seminarul aproape de meleagurile natale, la Chiºinãu.

În 1948 ieromonahul Roman Braga a suferit o primã arestare. Trece
prin „experimentul Piteºti”, ieºind de acolo cu convingerea cã în
Cereasca Împãrãþie se poate intra doar prin „poarta cea strâmtã”. A
suferinþei. Eliberat în 1953, va studia teologia ºi filosofia. Teologia a
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absolvit-o cu calificativul „magna cum laudae”.

S-a apropiat de gruparea intelectualilor „mistici” (în fapt trãitori
creºtini) cu noscutã sub numele de „Rugul aprins”. Fãceau parte din
grupare, printre alþii: Vasile Voiculescu, Paul Sterian, Alexandru
Mironescu, Andrei Scrima, Sandu Tudor.

Anul 1959 este cunoscut ca apogeul luptei puterii de atunci contra
cãlugãrilor ºi misticilor. A urmat o nouã condamnare ºi pentru Roman
Braga. Ieºirea din temniþã s-a petrecut în 1964, în contextul inter-
naþional bine ºtiut, sub presiunea puterilor occidentale.

Înalþi ierarhi români îl apreciau pe monahul Roman Braga. Curajul
de a-l hirotoni, cu toate cã purta stigmatul de puºcãriaº politic, l-a avut
însã episcopul de Oradea, Valerian Zaharia, care i-a ºi oferit un post în
parohia Negreºti Oaº. Paroh ºi protopop la Negreºti pe atunci era
iconomul stavrofor Ioan Ursu. În istoricul parohiei Negreºti acesta
spune despre pãrintele Roman Braga: „… cu aleasã pregãtire teologicã
ºi de o desãvârºitã þinutã moralã, a lãsat amintiri frumoase în inima ºi
mintea credincioºilor fiind profund regretatã plecarea sa din Negreºti”.

Dar, sã ascultãm cuvintele pãrintelui Roman Braga despre perioada
negreº teanã: „Poporul acela din Negreºti tare mult m-a iubit. Le-am
spus de la prima Duminicã: sã-mi aduceþi copiii la ºcoala duminicalã.
Când au auzit ei aºa ceva tare s-au bucurat: nu li se mai întâmplase o
invitaþie ca aceasta, de când era protopopul Demian, greco-catolicul.
Duminica era plinã biserica de copii, dupã Vecernie. Cãci fãceam
Vecernie, se spãrgea hora, intrau fetele la bisericã, flãcãii dupã ele, dupã
aceea copiii – ºi eu fãceam lecþii cu ei în prezenþa pãrinþilor ºi a tuturor
celor ma turi, cãci nici ei nu ºtiau nimica ºi voiau sã înveþe”.

Pãrintele greco-catolic amintit era Cecil Paul Demian (1903-1946),
slujitor aproape 25 de ani la Negreºti (împreunã cu tatãl ºi bunicul sãu,
slujirea lor însumeazã 80 de ani în aceastã parohie !). Iatã ce frumoase
amintiri au lãsat în inimile credincioºilor oºeni pãstorirea unui preot
greco-catolic al locului ºi a unui cãlugãr basarabean. Dovezi ale unitãþii
creºtinismului românesc.

Incomod prin trãirea sa pentru puterea ateistã, Roman Braga a fost
mutat în 1967 la Sârbi (jud. Bihor), unde a continuat sã catehizeze pio-
nieri. Patriarhul Iustinian Marina, care de asemenea l-a preþuit mult, i-a
propus sã plece în Brazilia, sugerându-i cu discreþie sã rãmânã pentru
ajutorarea spiritualã a românilor de acolo. Pãrintele Braga nu s-a mai
întors în România decât dupã 1989, în scurte vizite. Din 1972



160 Viorel Câmpean

funcþioneazã pe teritoriul S.U.A., chemat fiind acolo de cãtre episcopul
Valerian Trifa. 

Pãrintele Roman este convins cã ortodoxia este aceeaºi pretutindeni,
dar fiecare neam îi dã o trãsãturã proprie, ipostaziind-o în chipul sãu.
ªtie prea bine cã trãieºte acolo numai pentru a deschide porþile
duhovniciei. Vorbindu-le despre duhovnicie americanilor, fascinaþi,
aceºtia întreabã cum ar putea s-o organizeze…

Prin armonia dintre vorbele ºi faptele sale, cât ºi pentru exemplul
sãu de totalã dãruire în slujba Bisericii ºi a oamenilor, prin puterea de a
transforma golgota suferinþelor în optimism ºi seninãtate, Roman
Braga se numãrã printre duhovnicii, cãlãuzitori prin deºertul copleºitor
pe care ne este dat sã-l strãbatem. 

Amintirile lãsate de Prea-Cuvioºia Sa pe plaiurile negreºtene vor
rãmâne vii, aºa cum ºi el îºi aminteºte cu drag de bunii credincioºi oºeni.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 235, 20 mai 2007, p. 3.
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Sãtmãrenii ºi Memorandumul
Se vor împlini în curând 115 ani de la intenþia românilor din Imperiul

austro-ungar de a prezenta împãratului „Memorandumul”, acea petiþie
prin care îºi cereau drepturile legitime. Se ºtie cã împãratul a refuzat sã
primeascã delegaþia celor 300 de patrioþi români care au bãtut drumul
Vienei, trimiþând petiþia guvernului ungar de la Budapesta. De aseme-
nea, este cunoscut aportul ºi rolul sãtmãrenilor Vasile Lucaciu ºi Iuliu
Coroianu la ceea ce a intrat în istorie sub denumirea de miºcarea me -
morandistã.

Nu vom cãuta sã vorbim astãzi despre aceste douã ilustre persona -
litãþi româneºti originare din Sãtmar ci ne vom aþinti atenþia, asupra
câtorva patrioþi români care funcþionau atunci în pãrþile sãtmãrene.
Majoritatea fac parte din cler, biserica româneascã, în speþã greco-
catolicã pentru zona noastrã, constituindu-se multã vreme ca principalul
factor catalizator al miºcãrii naþionale.

Pe lângã cei doi corifei amintiþi deja, lista memorandiºtilor sãtmãreni
îi mai cuprinde printre alþii ºi pe: Vasile Pãtcaºiu, Antoniu Bãliban,
Alexiu Berinde, Constantin Lucaciu. Ne oprim puþin doar asupra
autorului „Cronicii de la Hotoan”, pr. Vasile Pãtcaºiu, pentru a sublinia
faptul cã a fost însoþit la Viena de cãtre „învãþãtorul din loc Teodor
Medan ºi poporeanul Georgiu Filep”. Ironia soartei face ca acesta din
urmã, „poporeanul Georgiu Filep”, sã aibã în cimitirul din Hotoan un
frumos monument funerar, spre deosebire de cronicarul acelui sat...

Nu vom vorbi însã nici despre cei amintiþi mai sus, întrucât intere-
sante informaþii pot fi regãsite în cartea „Oameni din Sãtmar” a dis-
tinºilor istorici Bujor Dulgãu ºi Claudiu Porumbãceanu, ci vom scutura
colbul uitãrii, readucându-i în memorie pe alþi memorandiºti sãtmãreni,
cu toþii preoþi greco-catolici. 

* * *

ªtefan E. Cucu (1856-?). Era cãsãtorit cu Maria Rezei, fiica parohului
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din Bicãu, Ioan Rezei. A fost hirotonit în 1883. A slujit în parohia Pir ºi
în filia Sãrvãzel între iunie 1883 ºi noiembrie 1904. Abia trecuserã 3 ani
de la cãsãtorie ºi a trebuit sã ia povara vãduviei, soþia repausând în 1886.

Sub pastoraþia sa a fost construitã în 1889 biserica de zid cu hramul
„Sf. Arh. Mihail ºi Gavril”  din filia Sãrvãzel. S-a numãrat printre pri mii
membri ai „Astrei” de pe aceste meleaguri.

Ioan Farcãu (1855, Giorocuta-1904, Eriu Sâncrai). A urmat studiile
teologice la Seminarul din Gherla. Este unul dintre ginerii preotului-
patriot Ioan Galu, fiind cãsãtorit cu Cornelia, fiica acestuia. Hirotonirea
lui s-a sãvârºit în 1879.

A slujit la Corund între februarie 1880 ºi decembrie 1899. Din 1900
pânã la repausare a funcþionat în parohia Eriu Sâncrai.

Ioan Fãrcaºiu (1845-1928). A absolvit gimnaziul la Arad în 1869.
Teologia a urmat-o la Blaj, desãvârºindu-ºi studiile în 1874, an în care a
ºi fost hirotonit, dupã cãsãtoria cu Rachila Cosma. 

A slujit între 1875 ºi mai 1893 ca administrator parohial la Sudurãu.
Dupã aceea a funcþionat în parohiile Pria ºi apoi Bãdãcin, unde în 1898
era administrator inte rimar, în 1903, iar din 1914 paroh.

Corneliu Gitta (1862, ªimand-1922). A absolvit liceul la Beiuº în 1880.
Teologia a terminat-o la Satu Mare în 1884. Era cãsãtorit cu Elisabeta
Kökönyesdi. A fost hirotonit în 11 decembrie 1887.

Încã elev fiind, a donat bani pentru ostaºii români rãniþi în Rãzboiul
de Independenþã. 

Din ianuarie 1893 vine pe meleagurile sãtmãrene slujind vreme de 14
ani la Gerãuºa, deci pânã în octombrie 1906. Din 1907 pânã la sãvârºirea
din viaþã a fost paroh la Tãtãreºti, remarcându-se ºi aici prin patriotismul
sãu. A fost membru activ al Desp. Sãtmar al „Astrei”. În 13 noiembrie
1918 a fost ales în cadrul Consiliului Naþional Român Ardud.

Vasile Mureºan (1843-1924, Sãuca). A urmat cursurile seminarului
Teologic din Gherla. S-a cãsãtorit cu Ana Pop. A fost hirotonit în 1869.

În 1878 a slujit în calitate de administrator parohial la Giumelciº. S-
a remarcat în aceºti ani prin zelul cu care a strâns ajutoare pentru ostaºii
români care luptau pentru cucerirea independenþei.

A slujit apoi multã vreme la Sãuca, începând din iulie 1883 pânã la
repausare. În 1898 este consemnat ºi ca notar al distr. protopopesc
Sãrãuad. Patriotismul lui este dovedit ºi de activitatea neobositã dusã în
ogorul Desp. Tãºnad al „Astrei”. În 1905 a fost numit chiar membru pe
viaþã al acestei prestigioase instituþii culturale româneºti. În 1881 s-a
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numãrat printre membrii fondatori ai Reuniunii femeilor sãlãjene, la
ªimleul Silvaniei.

Ataºamentul pentru parohia Sãuca a fost materializat în 1911 prin
terminarea lucrãrilor la biserica de zid.

Augustin Pelle (1834-1895, Pomi). A absolvit teologia la Ungvár, cãsã-
torindu-se apoi cu Maria Kerekes. A fost hirotonit în 16 februarie 1857. 

A debutat prin a sluji în pãrþile arãdene ºi bihorene, pãstorind cre -
dincioºii din Nãdariu, Sarcãu, ªemlac ºi ªeitin. 

Din 1868 viaþa lui se leagã de parohia Pomi unde slujeºte pânã la
moarte. În 1869 contribuie la ridicarea noii biserici din localitate. 

Încã de la venirea pe plaiurile sãtmãrene se remarcã prin spiritul
patriotic, semnând în iulie 1868 un protest împotriva instaurãrii dualis-
mului. 

Prieten cu pãrintele Lucaciu, a rostit predica de la liturghia din august
1891, sãvârºitã cu ocazia sfinþirii noii biserici din ªiºeºti, închinatã Unirii
tuturor românilor.

În vremea studenþiei a avut ºi încercãri literare (Din tainele munþilor
bihoreni). Mare cuvântãtor ºi iubitor al culturii naþionale, a colaborat la
„Gutinul”. 

Iuliu Pop (1866, Eriu Sâncrai-?). Studiile teologice le-a urmat la
Gherla. A fost hirotonit în 30 aprilie 1891.

A fost foarte legat de parohia Mecenþiu (azi Ady Endre) ºi filia
Ghirolt, slujind aici între ianuarie 1892 ºi noiembrie 1930. 

S-a remarcat ca un activ membru al „Astrei” pe aceste meleaguri. În
1901 a reuºit, alãturi de credincioºi, sã termine construcþia bisericii de
zid din Mecenþiu, cu hramul „Sf. Arh. Mihail ºi Gavril”. Costurile
lucrãrii s-au ridicat la peste 16 000 de coroane.

Peste 7 ani, în 1908 reuºeºte ridicarea unui lãcaº de zid, cu acelaºi
hram, în filia Ghirolt. Aceasta fusese cândva o parohie vestitã.
Construcþia acestei biserici a costat de asemenea peste 16.000 coroane.
În 1934 se numãra printre preoþii pensionari ai diecezei de Oradea.

ªtefan Pop de Nireºu Mare (1822-1898, Babþa). Era originar dintr-o
familie înruditã cu cea a lui George Pop de Bãseºti. A fost hiroronit în
1844. 

ªi-a început misiunea preoþeascã prin administrarea parohiei, pe
atunci, Ghirolt, unde a slujit din 1845 pânã în 1850. Dedicat neamului
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sãu, a avut de sufe rit de pe urma atitudinii din primãvara anului 1848,
când se pare cã a fost întemniþat la Carei, alãturi de un alt slujitor al
altarului, Moise Sora Noac. 

ªi-a legat apoi misiunea sacerdotalã de parohia Babþa, unde a slujit
din februarie 1850 pânã la repausare. Spiritul lui patriotic este vãdit ºi de
dãrnicia doveditã faþã de soldaþii români rãniþi în Rãzboiul de
Independenþã. A fost membru de vazã al „Astrei”.

George Stanciu jun. (1863, Nãpradea-1926, Medieºu Aurit). Fiu de
preot, a rãmas orfan încã de la vârsta de  3 ani.

A absolvit gimnaziul din Baia Mare în 1884. A urmat apoi teologia la
Gherla, desãvârºind aceste studii în 1887. A fost hirotonit în 1888.

A funcþionat pentru început în parohia Zalnoc (Sãlaj). Între februa -
rie 1891 ºi octombrie 1905, a slujit la Sãrãuad. Ca realizare în parohie
menþionãm ridicarea în 1893 a bisericii de piatrã din Tãºnad.

În 1896 semneazã o adresã de adeziune a poporenilor din Sãrãuad la
linia politicã promovatã de cãtre dr. Ioan Raþiu ºi dr. Vasile Lucaciu în
cadrul P.N.R. Tot în acest an remarcãm intensa lui activitate în cadrul
Desp. XVI sãlãjan-chioran al „Astrei”. În 31 august 1909 a fost ales
membru în cadrul P.N.R. comitatens Satu Mare. Copiii sãi au fost
botezaþi de cãtre dr. Vasile Lucaciu.

Din noiembrie 1905 pânã în ianuarie 1908 a slujit la Botiz, iar apoi a
fost paroh la Craidorolþ, din 1916 pânã la sfârºitul anului 1921. În 12
noiembrie 1918, la Baia Mare, a fost ales membru în C.N.R. comitatens
Satu Mare. A doua zi este ales în cadrul C.N.R. cercual Ardud. A adus
elogii politicii preºedintelui Willson.

Ultima parohie în care a slujit a fost Medieºu Aurit, unde a început
pãstorirea din mai 1923.

Ioan Vaºvari (1837, Oarþa de Jos-1915). A absolvit liceul la Beiuº în
1857. S-a cãsãtorit cu Ana Hossu (1844-1916, originarã din Lozna de
Sus). A fost hirotonit în 1862.

S-a remarcat ca unul dintre fruntaºii miºcãrii naþionale din zonã. A
slujit mai întâi la Urmeniº. În 11 iunie 1866, în aceastã localitate, împre-
unã cu peste 70 de alegãtori din localitate ºi cu alþi preoþi ºi credincioºi
din zonã, protesteazã împotriva deciziei prefectului Wesselényi, care îi
suspendase din funcþii pe primpretorii Alexandru ºi George Pop, pre-
cum ºi pe juristul Mihai Pop din Bãseºti.
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În 1868 a fost prezent la adunarea de solidaritate cu

Pronunciamentul de la Blaj a românilor din zona Codrului. A militat
pentru pãstrarea caracterului confesio nal, deci românesc, al ºcolii din
localitatea Urmeniº.

Din ianuarie 1881 a slujit la Bârsãu de Sus. A avut parte ºi de necazuri
acolo, în 1893 bisericii arzându-i turnul, în urma fulgerãrii. Comunitatea
a reuºit însã reconstruirea turnului, prevãzându-l cu „parafulger”.

În alegerile din primãvara anului 1910 a sprijinit cu însufleþire candi-
datura dr. Ioan Erdeli. A fost un apropiat al marelui luptãtor naþional
George Pop de Bãseºti. A activat în cadrul Desp. ªimleu al „Astrei”, încã
de pe vremea slujirii la Urmeniº, fiind un membru marcant. Nu ºi-a vãzut
visul cu ochii, împlinirea unitãþii naþionale. 

* * *

Precizãm cã puþinãtatea spaþiului ne-a fãcut sã ne oprim la
prezentarea numai câtorva membri ai miºcãrii naþionale de pe plaiurile
sãtmãrene. 

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 236, 27 mai 2007, p. 2-3.
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Antoniu Bãliban, 140 de ani de la naºtere
Preotul-patriot Antoniu Bãliban este cunoscut în primul rând ca unul

dintre cei mai apropiaþi colaboratori ai lui George Pop de Bãseºti. El a
vãzut lumina zilei la Cig, a slujit aproape de locul de baºtinã, la Unimãt
ºi Acâº, vreme de peste un sfert de secol. Întreaga lui activitate meritã
readusã în atenþie acum la acest ceas aniversar, când iatã, se împlinesc
140 de ani de la naºterea sa. Trãind 80 de ani, la toamnã vom comemo-
ra 60 de ani de la trecerea sa în veºnicie. Aceste motive ne-au îndemnat
sã evocãm astãzi personalitatea ilustrului nostru conjudeþean.

Antoniu Bãliban s-a nãscut la Cig în 31 mai 1867, în familia pãs-
torului de vite Ilie Bãliban ºi a fiicei parohului greco-catolic local
Grigore Popp, Tecla. 

Studiile liceale le-a urmat la Satu Mare, Oradea ºi Beiuº. În aceastã
ultimã lo cali tate a obþinut în 1886 bacalaureatul. A absolvit apoi teolo-
gia la Seminarul din Gherla. S-a cãsãtorit cu Terezia Bran, fiica unui pro-
prietar de pãmânt din Unimãt, în 23 ianuarie 1891. 

A fost hirotonit în vara aceluiaºi an, slujind pânã în 1894 la Unimãt,
la început în calitate de capelan (preot ajutãtor) pentru parohul Vasile
Vankay, o altã perso nalitate a locurilor, pe nedrept lãsatã în uitare. La
Unimãt tânãra familie a trebuit sã treacã peste durerea stingerii din viaþã
a primului nãscut (în 1892) Coriolan Horea, în vârstã de doar 5 luni.

În 1894 Antoniu Bãliban devine paroh la Acâº, succedându-i în
funcþie preotului Grigore Pop de Nireºu Mare. Este locul sã amintim
aici faptul cã în aceastã parohie au funcþionat slujitori ai altarului dar ºi
patrioþi luminaþi, luminãtori ai poporului în acelaºi timp: Ioan Vicaº,
George Stanciu sen., Ioan Popdan. În vremea acestui din urmã slujitor,
în 1871, a fost construitã biserica de zid din Acâº cu hramul „Sfinþii Arh.
Mihail ºi Gavril”.

Va sluji cu vrednicie în localitatea apropiatã de locul originii sale pânã
în 1902. Acolo s-a nãscut în 1894 fiica Volumnia, de profesie medic,
cãsãtoritã cu dr. Vasile Caba. 
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S-a alãturat luptei memorandiºtilor români, fiind prezent în 1892 în

delegaþia celor 300 români care au purces cu atât de mult entuziasm la
Viena, precum ºi în 1894 la Cluj, cu prilejul rãsunãtorului proces. Este
unul din puþinii români care au asistat la procesul dr. Vasile Lucaciu la
Dobriþân, unde a fost huiduit ºi lovit cu pietre. A luat parte ºi la alte pro-
cese,  ca reporter pentru gazetele româneºti: „Ga zeta Transilvaniei”,
„Tribuna”, „Lupta”, „Dreptatea”.

Dupã cum am precizat, pãrintele Bãliban este cunoscut în special
datoritã apro pierii sale de „badea George”, exemplarul intelectual ºi pro-
prietar român din Bã seºti. Din 6 iunie 1902 pânã în 26 noiembrie 1915
va sluji ca preot-protopop la Bãseºti, îndeplinind ºi funcþia de secretar
personal al marelui patriot român. 

A activat în aceºti ani cu însufleþire în cadrul Desp. ªimleu al
„Astrei”. A luat parte la încercãrile electorale româneºti de la începutul
secolului trecut. La alegerile din Cehu Silvaniei a fost lovit în cap,
pierzându-ºi temporar vederea.

În 1912 îi moare soþia, rãmânându-i misiunea de a-ºi creºte singur cei
6 copii rãmaºi în viaþã. Doi dintre aceºtia au fost preoþi: Virgil (prezent
în 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, ca delegat din partea unimãtanilor) ºi
Teofil. Acest din urmã pomenit fiu, fost profesor la ºcolile ªimleului ºi
redactor la revista „Flori de crin” din acelaºi oraº, va avea o cruntã
soartã. Pedepsit pentru naþionalismul sãu ºi pentru ataºamentul faþã de
Biserica Unitã va fi întemniþat multã vreme, dupã înstãpânirea comu-
niºtilor. Decedat în temniþa Aiudului, îºi doarme somnul de veci, alãturi
de alþi mãrturisitori români pe Dealul Robilor din orãºelul transilvan.

ªtim cã Antoniu Bãliban a mai avut o fiicã, Maria Valeria (nãscutã în
1903 la Bãseºti) cãsãtoritã cu Atanasiu Puºcã, fiu de preot ortodox. ªi
acest fapt demonstreazã relaþiile dintre credincioºii celor douã Biserici
Româneºti în perioada interbelicã, a României Mari.

Din toamna lui 1915 revine la Unimãt ºi în fruntea protopopiatului
Eriului. Probabil cã apropierea de rudeniile sale îi uºura întrucâtva
greaua sarcinã de creºtere a copiilor.

Aidoma mentorului sãu, George Pop de Bãseºti, a avut ºi el de sufe -
rit de pe urma terorii dezlãnþuite de hoardele secuieºti în zilele de dupã
Unire, scãpând de furia lor cu ajutorul sãtenilor din Unimãt, care l-au
ascuns. 

În anii care au urmat împlinirii idealului naþional a primit titlul
onorific de arhidiacon, ca o binemeritatã rãsplatã pentru credincioºia cu
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care ºi-a servit Biserica ºi Neamul.
Mai ales în perioada studenþiei a manifestat interes pentru folclor;

asta ºi pentru cã încã nu se avântase în vâltoarea luptelor politice. A scos
la luminã câteva creaþii populare, prin intermediul revistelor „Gutinul”
ºi „Gazeta Transilvaniei”. Astfel, a publicat în „Gutinul”, una dintre
primele publicaþii româneºti din pãrþile noastre, texte populare din Sãlaj,
Chioar ºi Eriu. Subliniem aici faptul cã zona Eriului este necunoscutã
aproape cu desãvârºire din punct de vedere folcloric.

În prestigioasa „Gazeta Transilvaniei” a publicat balada Gruia lui
Novacu. Se pare cã deþinea o colecþie de manuscrise (culegeri de folclor)
publicate ulterior în Un garia de cãtre unul dintre ginerii sãi, dr. Vasile
Caba, în lucrarea „Szilágy vármegye román népe és népklöteszete”
(„Poporul, limba ºi poezia popularã româneascã din judeþul Sãlaj”).

A colaborat ºi la „Amicul familiei”. Exemplificãm aici cu articolul
Mihail Emi nescu. Deºi cu inexactitãþi de amãnunt asupra vieþii lui
Eminescu, este prezentatã laudativ opera poetului, lucru mai puþin la
modã în acel timp.

Din 1930 a funcþionat ca  paroh ºi protopop la Marghita. Se întâm-
pla acest lucru dupã ce episcopiile româneºti greco-catolice de Oradea
ºi Gherla fuseserã reorganizate, astfel pãrintele Bãliban trecând în
eparhia orãdeanã, dupã ce aproape cinci decenii activase în episcopia cu
reºedinþa la Gherla.

Ajuns la anii pensionãrii, se va stabili  la Cluj, la unul dintre copii.
Acolo a ºi trecut la cele veºnice, în 27 octombrie 1947. Conform ultimei
dorinþe, a fost înmormântat alãturi de fostul sãu mentor ºi susþinãtor,
„badea George”, la Bãseºti, în 1 noiembrie 1947. Odatã cu sfârºitul lui
se îndrepta cãtre apus o întreagã epocã istoricã, alta aºteptând sã se
nascã… Dumnezeu a vrut probabil sã-l fereascã pe pãrintele Bãliban de
alte dezamãgiri, dupã cea provocatã de sfârtecarea idealului naþional –
România Mare – pentru care luptase întreaga viaþã. 

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 237, 3 iunie 2007, p. 3.
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Preotul-învãþãtor Valeriu Bãrbosu,
ctitorul ºi îndrumãtorul satului Traian

Dintre localitãþile care au apãrut pe harta judeþului Satu Mare în
urma împroprietãririi de dupã Marea Unire, Principele Mihai (astãzi
localitatea Traian) era vestitã în perioada interbelicã pentru avântul pe
care îl luase. În puþini ani dupã înfiinþarea din 1926, s-a reuºit ridicarea
unei ºcoli, a unui frumos lãcaº de rugã ciune. Toate realizãrile se datorau
personalitãþii centrale a localitãþii, preotul Valeriu Bãrbosu, un adevãrat
îndrumãtor spiritual, cultural, dar ºi cãlãuzã prin hãþiºurile societãþii
româneºti interbelice.

Vom parcurge în cele ce urmeazã filele istoriei celor 81 de ani ai
localitãþii care astãzi se numeºte Traian, cu evocarea celui care a fost ade-
vãratul ctitor al satului. 

Mulþumim pe aceastã cale domnului prof. dr. Ioan Corneanu ºi
doamnei Ro dica Bãrbosu, fiica pãrintelui, pentru preþioasele informaþii
pe care ni le-au furnizat.

În anul 1926 au fost împroprietãrite pe locul unde azi se aflã satul
Traian, în jur  de 70 de familii venite din pãrþile estice ale judeþului Satu
Mare (în configuraþia pe care o avea atunci) ºi din Maramureºul istoric.
Terenurile fuseserã obþinute prin exproprierea latifundiarului Ókány
Scwartz.

Fiecãrei familii i-a fost repartizat câte un lot de 16 iugãre cadastrale
ºi loc de casã – pe care le-au plãtit statului în decursul mai multor ani.

La înfiinþare sãtucul a primit denumirea Principele Mihai, adicã
numele tinerei mlãdiþe regale, în care românii, încã sub vraja entuzias-
mului naþional care domnea pe atunci în România Mare, îºi pusese mari
nãdejdi.

Pãrintele Valeriu Bãrbosu s-a nãscut în 1888 la Ciocotiº, localitate
aflatã astãzi în judeþul Maramureº, tocmai în zona de unde proveneau
majoritatea coloniºtilor sosiþi în 1926. 
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A slujit în colonia Principele Mihai încã de la înfiinþarea acesteia,
fiind întâiul paroh din localitate. Biserica, a cãrei construcþie a început în
1931 ºi s-a terminat în 1933 a fost pictatã în întregime de vestitul pictor,
profesorul Alexandru Ujházy, absolvent al Academiei de Belle Arte din
Budapesta. Printre picturile care împodobesc frumosul lãcaº de remar-
cat este „Cina cea de tainã”, realizatã dupã celebra frescã a lui Leonardo
da Vinci.

Valeriu Bãrbosu a fost numit în noua localitate ca director ºcolar ºi
preot paroh, fiind ºi preºedintele cercurilor culturale din aceastã parte a
judeþului. Prin grija  sa a fost deschisã prima salã de învãþãmânt în sat –
cu 7 clase. În aceeaºi clãdire s-a instalat ºi a funcþionat ºi capela noii
parohii ortodoxe române, pânã în anul 1933, când s-a terminat cu mari
greutãþi ºi sacrificii construcþia bisericii ortodoxe din loc ºi la a cãrei edi-
ficare a avut parohul un sprijin deosebit din partea harnicului gospodar
Alexandru Pop – crâsnicul bisericii.

Vrednicia pãrintelui Bãrbosu a fost rãsplãtitã ºi prin acordarea
funcþiei de protopop. Ortodoxia româneascã din Satu Mare datoreazã
mult osârdiei pãrintelui Bãrbosu.

Recompensa cea mai mare a venit însã din partea enoriaºilor.
Respectul faþã de dânsul a fost atât de mare încât toþi copiii veniþi pe
lume în Traian au fost nãºiþi de cãtre Valeriu Bãrbosu!

În anii 1926/1927 directorul Valeriu Bãrbosu a înfiinþat ºi instruit
prima formaþie de cor a satului, întâia formaþie de teatru ºi corul bi -
sericii, interpretând melodii de D.G. Kiriac, D. Cunþan ºi Timotei Po -
poviciu. În anul 1929 ºcoala a fost mutatã într-o camerã mai spaþioasã
din locuinþa proprie  construitã în 1927, pe care a pus-o la dispoziþie în
mod gratuit directorul ºcolii. În toamna anului 1938, comunitatea din
Principele Mihai raporta o nouã realizare: s-a terminat construirea noii
ºcoli primare. 

Progresele obþinute în ºcoala din localitate erau cunoscute în tot
judeþul, primele locuri la examenele de absolvire ale cursului primar (7
clase) erau deþinute, în fiecare an, de absolvenþii din aceastã localitate.
De altfel, pentru rodnica activitate didacticã dascãlul Valeriu Bãrbosu a
primit decoraþia „Rãsplata Muncii”.

Liniºtea coloniºtilor a fost tulburatã de cumplitul Dictat nazisto-fas-
cisto-ho thyst de la Viena din 30 august 1940. Dimpreunã cu enoriaºii
sãi, ºi Valeriu Bãr bosu a avut  de suferit din partea administraþiei fascis-
to-horthyste, fiind nevoit sã se refugieze în ceea ce mai rãmãsese din



171Oameni ºi locuri din Sãtmar
România. Din cauza acþiunilor teroriste ale noilor stãpâni, familia pro-
topopului Valeriu Bãrbosu – dupã ce fuseserã bãtuþi la sânge doi dintre
fiii sãi, a plecat în refugiu în octombrie 1940 la Arad. Im pre sionante sunt
cuvintele testamentare consemnate de cãtre parohul Bãrbosu pe un pro-
ces verbal: „Din pragul despãrþirii vã doresc din inimã cea mai deplinã
fericire ºi liniºte sufleteascã zicându-vã tuturor: Ascultaþi de Dumnezeu
ºi poruncile Lui ca bine sã vã fie. Fiþi ca fraþii, ajutaþi-vã, nu fiþi trãdãtori,
urmaþi poveþile câte vi le-am propovãduit din faþa Sfântului Altar ºi cu
alte ocazii”.

În primãvara anului 1941 familia Bãrbosu a fost urmatã de toate
familiile satului, românii nemaiputând rãbda asupririle ocupanþilor hor-
thyºti ºi  multele nedreptãþi ce li s-au fãcut.

Prin grija familiei V. Bãrbosu, toate familiile venite din colonia sãt-
mãreanã au fost plasate în jud. Arad, majoritatea pe o mare moºie expro-
priatã în apropierea orãºelului Ineu, unde au stat pânã la terminarea
rãzboiului când s-au reîntors pe plaiurile sãtmãrene, în satul cãruia ei îi
dãduserã viaþã.

În noile condiþii politice de dupã terminarea celei de-a doua confla-
graþii mondiale, pãstrarea vechiului nume al localitãþii nu mai era posi-
bilã. Actualul nume al localitãþii, Traian, a fost propus de cãtre secretarul
notariatului Eugen Bãrbosu (fiul pãrintelui Valeriu), dupã numele
împãratului roman Traian. Nu a fost uºor pentru sãteni sã înceapã o
nouã viaþã, dar aceasta a fost soarta, ei ºi-au dus crucea cu rãbdare, tra-
versând cu demnitate încercãrile puse în cale de „teroarea istoriei”.

Despre familia pãrintelui Bãrbosu cunoaºtem cã a avut doi bãieþi,
Eugen (1917-1965, notar) ºi Mircea Leon, profesor, care a realizat prin
anii 1970 un scurt istoric al localitãþii Traian. Mezina familiei se numeºte
Rodica, locuitoare ºi astãzi în Traian. Întregul sat o numeºte „naºa”, în
memoria iubitului sãu pãrinte.

Pãrintele Valeriu Bãrbosu a repausat în 26 decembrie 1966, fiind
înmormântat în curtea ctitoriei sale din localitate. L-au petrecut pe
ultimul drum pãmântesc toþi fiii sãi duhovniceºti, întreaga obºte a satu-
lui jelindu-ºi bunul pãstor.

Pe crucea de cãpãtâi, care-i vegheazã somnul de veci, este amintit
faptul cã „a servit 57 de ani pe altarul credinþei ºi ºtiinþei fiind un model
de dãruire profesio nalã ºi familialã”. Bunicii din Traian povestesc ºi azi
nepoþilor despre vrednicul pãrinte. Într-o viitoare lucrare care va trata
istoria localitãþii înfiinþate în 1926, cu siguranþã un spaþiu binemeritat îl
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vor avea realizãrile ºi amintirile despre cel care a pus fundamentul satu-
lui Traian, preotul, dascãlul ºi îndrumãtorul Valeriu Bãrbosu.

Semnat împreunã cu Lacrima Teocan
„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 238, 10 Iunie 2007, p. 12.
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Preotul-patriot Lazãr Iernea, 
ctitor al bisericilor din Bicãu ºi Iegheriºte

În interesantul material din „Informaþia de duminicã” din data de 10
iunie a.c., semnat de cãtre prof. Ioan Belean cu privire la activitatea pro-
topopului Lazãr Iernea, autorul preciza cã se cunosc puþine date
biografice despre parohul Ciumeºtiului. Sfertul de deceniu slujit în cele
douã parohii sãtmãrene, Bicãu ºi Ciumeºti, cele douã ctitorii înãlþate în
timpul pãstoririi sale, activitatea cultural-politicã pusã în slujba neamului
românesc de pe aceste plaiuri, ne-au îndemnat sã completãm portretul
merituosului preot cu datele biografice pe care le avem momentan la
îndemânã.

Lazãr Iernea s-a nãscut la Sintea (azi în judeþul Arad) în 18 martie
1844. Studiile gimnaziale le-a efectuat la liceul românesc din Beiuº fiind
coleg, printre alþii, cu Francisc Hossu-Longin, celebrul avocat ºi patriot
român, ginerele altui corifeu al luptei naþionale, George Pop de Bãseºti.
Liceul l-a absolvit la Oradea în 1868. Tot în acest oraº a frecventat cur-
surile teologice. 

În vremea anilor de studenþie de la Seminarul latin din Oradea a
deþinut funcþia de bibliotecar al „Societãþii de lecturã” din acest oraº,
dovedindu-se a fi unul dintre cei mai activi membri. Avea un deosebit
talent de recitator. A terminat studiile teologice în 1871. În 1870 i-au
apãrut mai multe poezii, dupã cum afirmã ªtefan Mãrcuº în lucrarea
dedicatã judeþului nostru, probabil în presa româneascã a vremii.

A fost cãsãtorit cu Antonia Ciceronescu, fiica pr. Petru Ciceronescu.
Soþia fã cea parte dintr-o familie preoþeascã, doi fraþi ai sãi fiind preoþi cu
strãlucite studii. Tatãl ei s-a remarcat prin patriotismul dovedit în zilele
tulburi ale revoluþiei pa ºoptiste. Tânãrul Lazãr era un element în care
românimea îºi punea speranþe, cununia lor fiind anunþatã în „Familia”,
revista lui Iosif  Vulcan. A fost hirotonit în 17 mai 1874. 

Între 1871-1874 a lucrat în cadrul cancelariei diecezane la Oradea,
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fãcând deci parte din curtea episcopilor greco-catolici Iosif  Pop-Szilagy
ºi, dupã decesul acestuia, Ioan Olteanu. Din 1874 pânã în 1877 a fost
administrator parohial în localitatea bihoreanã Cihei, unde funcþionase
pânã în 1874 tatãl soþiei sale. 

Din noiembrie 1877 începe slujirea pe meleagurile sãtmãrene, într-o
primã etapã, pânã în 1889,  funcþionând în parohia Bicãu. Slujiserã în
mica parohie înaintea lui, renumiþi preoþi sãtmãreni: Moise Sora Noac ºi
Chiriac Barbul. Aici s-a nãscut în 1878 fiica Iuliana Maria Iernea (cãsã-
toritã cu medicul George Anca din Copalnic Mãnãºtur). În 5 iunie 1884
a primit dispensã de la susþinerea examenului prosinodal. 

Pe timpul pãstoririi sale au fost construite biserici de zid la Bicãu,
1880 (1883) cu hramul „Sf. Arh. Mihail ºi Gavril” ºi în filia Iegheriºte,
cu hramul „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, în 1880.

S-a remarcat ºi în aceastã perioadã ca un bun patriot. Era membru al
„Astra”, par ticipând alãturi de ceilalþi intelectuali sãtmãreni la luptele
pentru obþinerea de drepturi pentru poporul român. În 1885 a votat în
cadrul adunãrii generale comitatense împotriva impunerii unui nou
impozit, dorit a fi folosit pentru învãþarea limbii maghiare.

Între 1889-1895 a fost paroh în Tarcea, de asemenea o localitate
bihoreanã, apropiatã însã de limita de azi a judeþului Satu Mare, pentru
ca dupã aceea, vreme de 2 ani, între 1895-1897 sã slujeascã în parohia
româneascã din Leta Mare (loca litate aflatã azi în Ungaria). În aceastã
parohie îºi gãsise sfârºitul un mare predicator originar se pare tot din
Sãtmar, Iustin Popfiu. Din anul plecãrii în parohia Leta Mare, Lazãr
Iernea a primit titlul de vice-arhidiacon onorar, fiind numit ºi asesor
consistorial.

Din 1897 ºi pânã în anul morþii sale a slujit ca preot la Ciumeºti. În
anii când a slujit în aceastã parohie a deþinut funcþia de preºedinte al fi -
lialei Carei-Eriu a Reuniunii învãþãtorilor greco-catolici. Era în imediata
vecinãtate a unui alt mare patriot român sãtmãrean, Gavril Lazãr de
Purcãreþi, slujitor pânã la moarte în Sanislãu.

În 1904 a repausat în casa familiei Iernea dr. Ioan Ciceronescu,
fratele soþiei sale. Acesta fusese paroh la Borleºti vreme de 8 ani.

În 20 august 1907 pãrintele Iernea a fost amendat cu 100 coroane
pentru cã a îndemnat poporenii din Ciumeºti sã þinã la limba lor
româneascã. În 31 august 1909, cu puþine zile înaintea morþii, a fost
prezent la constituirea filialei Satu Mare a Partidului Naþional Român.

Lazãr Iernea a fost un apropiat colaborator ºi susþinãtor al tribunului
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Vasile Lucaciu. A participat la inaugurarea ºi sfinþirea impunãtoarei bi -
serici a „unirii tu turor românilor” din ªiºeºti. Dar, a fost alãturi de pãrin-
tele Lucaciu ºi la greu. Astfel, în noiembrie 1892 a fost prezent la pro-
cesul acestuia la Debreþin. De altfel, cât a funcþionat pe meleaguri sãt-
mãrene, Lazãr Iernea era un obiºnuit al întâlnirilor din casa avocatului
Ferenþiu din Satu Mare, loc de adunare a intelectualilor patrioþi români
sãtmãreni.

A trecut la cele veºnice în 11 septembrie 1909, fiind înmormântat la
Ciumeºti. Din cei 65 de viaþã, 35 a slujit oamenilor. La ceremonia de
înhumare au oficiat 11 preoþi, alãturi de protopopul Alexa Pop.

Cercetate cu multã atenþie, viaþa ºi activitatea lui Lazãr Iernea con-
tureazã una dintre personalitãþile cele mai interesante din Sãtmarul
anilor luptei pentru drepturi naþionale.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 239, 17 iunie 2007, p. 12.
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Cimitirul vesel  din Sãpânþa
s-a nãscut la ideea preotului 

Grigore Riþiu din Doba
În localitatea Doba au vãzut lumina zilei câteva remarcabile perso -

nalitãþi ecleziastice. Andrei Bogdan, Ioan Nistor ºi Augustin Olah sunt
câteva exemple. Anul 1892 a marcat naºterea în familia parohului din
localitate Ioan Marchiº a unui bãiat care va ajunge preot român dincolo
de Ocean, Vasile Marchiº, dar ºi venirea pe lume a lui Grigore Riþiu. ªi
el a ajuns preot greco-catolic, cu un destin marcat de suferinþã, poate
pentru a-i pune la încercare credinþa.

Grigore Riþiu s-a nãscut în 17 februarie 1892 la Doba. A fost botezat
de cãtre parohul Ioan Marchiº. Acesta însã avea sã repauseze în toamna
aceluiaºi an. Parohia Doba a fost apoi deservitã cu vrednicie ºi cu mult
zel întru românism de cãtre pãrintele Mihai Ciurdariu (1845-1921) pânã
în anul 1917. Astfel, paºii micului Grigore au fost vegheaþi cu atenþie de
cãtre directorul ºcolar Ciurdariu. Remarcându-se prin râvna doveditã la
ºcoalã, Grigore a fost îndrumat sã urmeze teologia, pe care a absolvit-o
la Oradea. 

A activat aici în societatea literarã „Sf. Ioan Gurã de Aur”, distingân-
du-se ca unul dintre membrii de frunte. În 1 Decembrie 1918 a fost
prezent la Alba Iulia, fiind de legat al Academiei Greco-Catolice orãdene,
a participat deci la actul Marii Uniri. A fãcut parte ºi din Consiliul Naþional
Român orãdean, fiind chiar notarul acestuia. 

A activat ca profesor de latinã la Liceul din Beiuº, apoi la cel din
Sighet. A ajuns în extremitatea nordicã a þãrii, dupã ce s-a cãsãtorit cu
Laura Balea, fiica preotului-cãrturar, memorandistul Simion Balea. A
fost hirotonit în 17 mai 1925. 

În 1934 era deja profesor titular la Liceul din Sighet, predând ºi la
ªcoala Normalã din localitate. 
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În 1940 a fost destituit de la catedrã de cãtre horthyºti, pentru prea

multã sârguinþã româneascã, fiind numit paroh la Sãpânþa. Acolo func -
þionase cu fidelitate pânã la decesul din 1938 socrul sãu, pr. Simion Balea.
A iubit mult localitatea, acelaºi sentiment nutrindu-l ºi sãtenii Sãpânþei
pentru el. Pãrintele Riþiu este autorul moral al „Cimitirului vesel” din
Sãpânþa, el fiind cel care l-a iniþiat, îndrumat ºi încurajat pe Ion Stan
Pãtraº, þãranul cioplitor al crucilor cu versuri din cimitir.

Dupã scurtã vreme ajunge protopopul locurilor. Suspectat în per-
manenþã de horthyºti, a fost urmãrit, apoi arestat ºi dus într-un lagãr din
Ungaria. Eliberat în 1944, i s-a fixat domiciliul la Teceu (localitate aflatã
acum în Ucraina).

La 21 februarie 1945, în timpul tulburelor evenimente din nordul
Maramu re ºului, a fost arestat de Odoviciuc, exponentul dorinþei de
alipire a întregului Mara mureº istoric la Uniunea Sovieticã. Manevra lui
Odoviciuc nu a reuºit pe de-a-ntregul, astfel pãrintele fiind eliberat.

Pe mai departe, cu administraþia comunistã – deci atee – pãrintele
Grigore Riþiu nu a avut o viaþã uºoarã. Dupã interzicerea Bisericii Unite
Române, a refuzat pãrãsirea credinþei greco-catolice, refugiindu-se în
munþii Gutinului. Ani de-a rândul, alãturi de alþi preoþi ºi credincioºi
fugari, mulþi cãlugãri aparþinând obºtii cãlugãreºti de la Bixad, a sãvârºit
noaptea Sfinte Liturghii.

Prins ºi el în cele din urmã, a fost arestat în 28 octombrie 1950, fãcând
ani grei de închisoare, fiind maltratat pentru curajul apãrãrii cre din þei sale.
A trecut prin cumplitele închisori Aiud, Gherla ºi Caransebeº. 

Mai mult decât atât, în 1951 au fost arestate ºi soþia cu fiica lor
Melania. Fiica a fost eliberatã dupã 6 luni de ºedere la securitatea din
Sighet. I s-a spus cã este eliberatã pentru a se reîntâlni cu mama sa. De
fapt s-a întors în pustiu, cãci casa ºi avutul le-au fost confiscate. Despre
mama sa nimeni nu ºtia sã-i spunã ceva. Laura Balea-Riþiu avea sã-ºi
încheie viaþa în închisoarea din Oradea în 1954. Pentru ca totul sã fie ºi
mai dureros, „organele” de atunci au dispus chiar ºi de cadavrul Laurei,
corpul fiind dat pentru disecþii, bineînþeles fãrã acordul familiei!

Melania trecuse în 1950 peste o altã dramã. Logodnicul ei, student în
anul ºase la medicinã, Gheorghe Rednic, fusese exterminat în 1950 în
temniþa Aiudului, dupã doi ani de detenþie.  Pentru aceeaºi vinã de a-ºi
fi iubit prea mult neamul. Nici logodnicul ºi nici mama Melaniei nu au
morminte.

Eliberat în 1955, pãrintele Grigore Riþiu a gãsit la întoarcere o lume
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schimbatã. În rãu. Va supravieþui în închisoarea mai mare care era
România acelor grei ani, pânã în 1969, când a trecut la cele veºnice.
Odatã cu viaþa se încheia lungul ºir al pãtimirilor unui preot român,
neclintit în credinþa sa.

Printre atâtea suferinþe, pãrintele Grigore Riþiu a gãsit rãgazul de a-l
îndemna pe vestitul cioplitor de piatrã din Sãpânþa întru a realiza acel
unic obiectiv turistic care este Cimitirul Vesel din Sãpânþa. 

Localitatea Doba poate fi mândrã cu faptul cã un astfel de exemplar
slujitor al lui Dumnezeu a vãzut lumina zilei ºi a fãcut primii paºi în viaþã
tocmai pe plaiurile sãtmãrene.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 240, 24 iunie 2007, p. 4.
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75 de ani de la trecerea în eternitate 
a pãrintelui Athanasie Doroº

În galeria personalitãþilor sãtmãrene preotul greco-catolic Athanasie
Doroº are un loc aparte, privilegiat, îndrãznim sã spunem. Da, pentru
cã, spre deosebire de alþi patrioþi sãtmãreni care nu au un mormânt cum
se cuvine, sau chiar deloc, „leul din Tarna Mare” – folosim sintagma
consacratã pentru pãrintele Lucaciu, are un loc de veci care se constitu-
ie la ceasurile comemorative într-un adevãrat loc de pelerinaj. 

ªi în acest an comunitatea din Tarna Mare, însufleþitã de aceºti ade-
vãraþi restituitori ai  pãrintelui Doroº care sunt prof. Doina Molnar ºi
secretarul Primãriei, Marcel Andercãu, a omagiat cei 75 de ani de la tre-
cerea în veºnicie a eliberatorului celor câteva sate româneºti din nordul
judeþului, rãmase dupã Marea Unire în afara fruntariilor tânãrului stat
român.

În demersul din acest an Consiliul Local Tarna Mare a fost sprijinit
de trei instituþii culturale sãtmãrene, ca o mulþumire peste ani adusã unei
personalitãþi de prim rang a judeþului. Ne vom strãdui în cele ce urmeazã
sã prezentãm viaþa ºi activitatea pãrintelui Athanasie Doroº.

Athanasie Doroº s-a nãscut în 14 august 1886 la Slatina, localitate cu
o populaþie majoritar româneascã, pe malul drept al Tisei (azi în
Ucraina), ca fiu al protopopului Ioan Doroº din Sighet ºi al Rozaliei
Bud. Mama sa era nãscutã tot într-o familie preoþeascã, fiind sorã cu vi -
carul de la Sighet, celebrul folclorist Tit Bud.

A urmat liceul la „Samuil Vulcan” din Beiuº, absolvind în 1904. A
studiat teologia la Seminarul greco-catolic din Gherla, fiind hirotonit în
1910. S-a cãsãtorit cu Elisabeta Covaciu (nãscutã în 1891 la Potãu), fiica
parohului din Tarna Mare, pr. Antoniu Covaciu (prieten cu Eminescu în
perioada studenþiei vieneze), ºi a Mariei Anderco. Ambii pãrinþi ai mire-
sei fãceau parte din vechi familii nobile româneºti, mulþi înaintaºi de-ai
lor fiind slujitori ai Sfântului Altar.
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Între 1910-1918 a funcþionat ca profesor de limba românã ºi de
religie în cadrul liceului piariºtilor din Sighet, în acelaºi timp slujind în
calitate de capelan al vica rului Tit Bud în parohia Sighet. S-a remarcat în
acei ani ºi prin ajutorul dat tatãlui sãu, formatorul unui vestit cor la
Slatina. Pãrintele Athanasie cânta foarte bine ºi la vioarã, dar avea ºi o
voce minunatã.

În vara anului 1918, preot militar fiind, e numit paroh la Tarna Mare,
în locul socrului sãu, repausat în luna aprilie a aceluiaºi an. Doi preoþi ai
familiei Covaciu, Andrei ºi Antoniu cumulaserã împreunã aproape o
jumãtate de veac de vrednicã slujire în parohia Tarna Mare. Prin
Athanasie Doroº, familia Covaciu continua sã pãstoreascã credincioºii
din parohia Tarna Mare.

În 1 Decembrie 1918 a fost prezent la Adunarea Naþionalã de la Alba
Iulia, semnând Credenþionalul Unirii din partea zonei Ugocea.
Conferinþa de pace de la Paris a trasat graniþele injust, astfel cã cinci sate
din nord-vestul extrem al þãrii au fost acordate Cehoslovaciei. 

Nemulþumirea oºenilor a fost profundã. Cine putea însã a le redacta
jalbele? La 20 mai 1920 pãrintele Athanasie Doroº a conceput petiþia
locuitorilor din Tarna Mare ºi Valea Seacã, iar în 27 mai 1920 pe cea a
sãtenilor din Bocicãu, adresate Comisiei române pentru revizuirea fron-
tierelor din Bucureºti, condusã de gen. Petalla. 

Dupã multe tergiversãri, Unirea pentru satele Tarna Mare, Bocicãu,
Comlãuºa, Valea Seacã ºi Vãgaº a venit în 30 iunie 1921. Aceastã datã ar
trebui cinstitã cu bucurie dar ºi cu smerite gânduri de recunoºtinþã cãtre
unificatorul, îndrãznim sã-i spunem, Athanasie Doroº.

Pãrintele are meritul de a fi înfiinþat în 28 noiembrie 1925 Desp.
Ugocea al „Astrei”. Între anii 1925-1930 a pus bazele filialei Tarna Mare
a Bãncii „Albina”. De asemenea, meritã menþionatã strãduinþa sa de a
înfiinþa biblioteci sãteºti în zo na Oaºului. Dupã repausarea sa, în 1935,
s-a înfiinþat o bibliotecã la Tarna Mare. Urmaºa acestei instituþii poartã
cu mândrie numele iniþiatorului „Athanasie Doroº”, constituindu-se ca
un exemplu pentru celelalte „case ale cãrþii” de pe cuprinsul judeþului.

Dupã Marea Unire, cunoscându-i-se zelul patriotic dar ºi bagajul cul-
tural, pãrintelui i s-au oferit mai multe posturi, printre acestea ºi cel de
director al Bibliotecii Universitare din Cluj-Napoca. A refuzat ºi aceastã
funcþie de vazã, deoarece nu putea sã-ºi pãrãseascã credincioºii. Astãzi
ar fi încântat sã vadã cum visul sãu, biblioteca localitãþii, a devenit reali-
tate. Trebuie sã menþionãm aici sârguinþa ºi dragostea de carte doveditã
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de fostul bibliotecar, Marcel Andercãu, cel care a fãcut ca visul pãrintelui
sã reînvie. 

Cãsãtoria pãrintelui a fost binecuvântatã cu copii frumoºi, inteligenþi
ºi numeroºi, aºa cum obiºnuit se nãºteau în casele românilor. Crescuþi în
frica, dar ºi iubirea de Dumnezeu, au avut de înfruntat vitregiile aduse
de „teroarea istoriei”. Refugiaþi dupã Dictatul de la Viena în zona
Severinului, doi dintre copii, încã adolescenþi, Sabin ºi Veturia, au fost
deportaþi în urma unei greºeli voite în marea Uniune Sovieticã. Au fost
readuºi în þarã dupã multe cereri ºi intervenþii. Sabin a fost multã vreme
dascãl în municipiul nostru. Veturia (cãsãtoritã Cosma), împreunã cu
mezina Angela (cãsãtoritã Mãlãescu) au onorat cu prezenþa dânselor
mani fes tãrile din acest an, oferind celor prezenþi o adevãratã lecþie de
viaþã.

Primul nãscut al familiei Doroº, Liviu, un jurist foarte bine pregãtit,
a fost „gratulat” de cei „fãrã Neam ºi Dumnezeu” cu 10 ani cumpliþi de
temniþã. A decedat în anul 1985 la Brãila. Tot din familia Doroº mai
fãceau parte copiii: Sever, Leontina ºi Lucian.

Învãþãturile primite în familie le-au fost de mare ajutor urmaºilor
pãrintelui Athanasie, aceºtia reuºind sã facã, vorba lui Radu Gyr, „din
suferinþã pod de aur, pod înalt, iar din lacrimã velinþã, ca-ntr-un pat
adânc ºi cald”.

Firea sa hotãrâtã ºi dornicã de a face lucrurile cu punctualitate ºi în
spiritul Evangheliei i-a atras multe invidii ºi rãutãþi. Deºi era incomod
pentru mulþi superiori, totuºi din octombrie 1926 pr. Athanasie Doroº a
primit titlul de protopop onorific. 

O boalã cumplitã a grãbit despãrþirea de enoriaºi ºi de iubita familie.
Athanasie Doroº a repausat în 27 iunie 1932, fiind înmormântat în
curtea bisericii din Tarna Mare. Credincioºii din localitate nu l-au uitat.
Nici când trecuserã doar câþiva ani de la înveºnicire, nici în 1986 – la sãr-
bãtoarea centenarului naºterii – în vitregele condiþii de atunci – nici în
1997 ºi nici acum, iatã, în 2007, când am comemorat 75 de la trecerea sa
la cele veºnice.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 241, 1 iulie 2007, p. 13.
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Bud de Budeºti, o  mare familie preoþeascã
cu origini nobiliare

Între familiile preoþeºti cu origine nobiliarã se numãrã ºi Bud.
Originile acestei familii sunt, probabil, maramureºene, particula „de
Budeºti” arãtând locul în care domiciliau strãmoºii care au fost înnobi-
laþi. Actul înnobilãrii a fost sãvârºit de cãtre Matei Corvin în 1481, ulte-
rior nobilitatea fiind întãritã de Ulászlo în 1494 ºi 1510.

În cele ce urmeazã ne vom opri asupra câtorva membri ai familiei
Bud de Budeºti, preoþi în marea majoritate, care au funcþionat în pãrþile
Sãtmarului, cu precãdere în zona Oaºului.

Primul membru al familiei preoþeºti Bud despre care avem ºtire cã a
avut legãturi cu Sãtmarul este Ioan Bud. S-a nãscut în 1811 la Baia Mare.
Era cãsãtorit cu Tekla Berger, originarã dintr-o familie francezã, care i-a
dat, între alþii, pe episco pul de Kossice Ioan Berger (Perger). A fost hiro-
tonit în 1836. 

Este tatãl preotului Tit Bud, distins istoric ºi folclorist. De asemenea,
cu noaºtem cã a mai avut copiii Corneliu, George, Aloisia Ludovica ºi
Rozalia. Dupã cum vom vedea, patru dintre copii au avut legãturi directe
cu pãrþile oºeneºti.

Ioan Bud a fost paroh la Bixad, cel puþin din anul 1856, dupã cum atestã
re gistrele parohiale. În aceastã calitate a repausat în 14 decembrie 1859, la
Bixad fiind ºi înmormântat. Soþia lui se înrudea cu protopopul de Turþ,
George Molnar. Dupã repausarea sa, o parte din familie, adicã soþia cu trei
dintre cei cinci copii, s-au mutat în casa protopopului George Molnar. 

Fiul cel mare al familiei Bud, Corneliu, s-a nãscut în 1840 la Sat-
ªugatag. S-a cãsãtorit cu Emilia Popp (m. 1924, Gherþa Mare), fiica
parohului din Gherþa Mare, Dumitru Popp. A fost hirotonit în 1863.

A slujit pentru început la Bixad, fiind numit apoi în parohii mai depãr-
tate de Sãtmar, la Biuºa ºi Botiza, adicã în Sãlaj ºi, respectiv, Maramureº.

A fost foarte ataºat dupã aceea de parohia Gherþa Mare, slujind aici
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de la începutul anului 1878 pânã la trecerea în veºnicie. A avut ºi el o
familie frumoasã, aici le amintim însã doar pe fiicele Anna (cãsãtoritã cu
pr. Iustin Pop) ºi Emilia (cãsãtoritã cu pr. Petru Doboºi jun.), iar despre
fiul Ambroziu ne vom referi în cursul materialului.

În 1895 (1893) eforturile sale în parohie au fost încununate prin ridi-
carea bi sericii din piatrã ºi cãrãmidã arsã cu hramul „Adormirea
Preacuratei”.

A repausat în 6 octombrie 1904 la Gherþa Mare, fiind înmormântat
în cimiti rul localitãþii unde slujise mai mult de un sfert de veac.

De Crãciunul anului 1846 mare bucurie a venit în familia parohului
Ioan Bud din Sat-ªugatag. Anume naºterea fiului, care avea sã se
dovedeascã de-a lungul întregii vieþi un spirit enciclopedic. Preot, aido-
ma tatãlui ºi fratelui mai mare, Tit va dovedi constante preocupãri pen-
tru ridicarea spiritualã ºi culturalã a credincioºilor sãi. A fost paroh o
perioadã în localitatea de obârºie, fiind promovat apoi, datoritã vredni-
ciei sale, în funcþia de vicar de Maramureº.

Puþin ºtiut este faptul cã Tit Bud s-a aplecat cu cercetãrile folclorice
ºi lingvistice ºi asupra pãrþilor oºeneºti, rãspunzând unui chestionar
privind limba românã, iniþiat de B.P. Haºdeu, cu material cules din Oaº
ºi Ugocea. Nu va uita de binefãcãtorul sãu unchi George Molnar (1806-
1873, paroh la Odoreu ºi Turþ, decorat cu „Crucea de Aur”), tipãrindu-
i lucrarea „Cuvântãri funebrare ºi iertãciuni din auctori ºi din scriptele
repausatului Georgiu Molnar, fost paroh protopop în Turþ. Prelucrate
de Tit Bud”, douã volume apãrute în 1878, respectiv 1887.

Registrele parohiale consemneazã multe evenimente din familiile rude-
lor sale la care Tit Bud a fost prezent. Spre exemplu, aproape toþi copiii
familiei protopopului Demian l-au avut ca naº pe vicarul de la Sighet.

A repausat în august 1917, înainte de a vedea cu ochii împlinirea
marelui vis al românilor. 

Una dintre fiicele lui Ioan Bud, Rozalia, s-a cãsãtorit cu pr. Ioan
Doroº. Acesta se pare cã era originar din pãrþile Oaºului. Important este
pentru istoria Sãtmarului cã în aceastã familie avea sã vadã lumina zilei
Athanasie Doroº, preotul care a reuºit sã repare nedreapta uitare a
satelor oºeneºti din nordul judeþului nostru, în frunte cu parohia sa,
Tarna Mare, în afara hotarelor României Mari.

Cealaltã fiicã, Aloisia, s-a cãsãtorit cu un alt preot de frunte al
românilor sãtmãreni,  Athanasie Demian. Amintim aici doar cã în urma
celor 18 ani petrecuþi la catedra seminarului din Gherla a dobândit titlul
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de profesor emerit de teologie. A predat istoria ºi dreptul bisericesc.
Dupã aceea a pãstorit cu vrednicie la Negreºti vreme de peste 35 de ani.
Personalitatea lui vastã meritã o abordare specialã. Amintim doar cã
Dumnezeu a binecuvântat familia lui Athanasie Demian ºi a Aloisiei
Bud cu foarte mulþi copii.

Un vlãstar al familiei Corneliu Bud se nãscuse în 1866, purtând
numele de Ambroziu. Student teolog, familia îºi punea mari nãdejdi în
viitorul sãu. S-a preocupat de culegerea folclorului din pãrþile în care a
copilãrit. O parte din materialul folcloric cules de el a fost valorificat
ulterior de cãtre un alt teolog cu preocupãri identice, Emil Bran.

Promiþãtorul tânãr nu a ajuns sã-ºi împlineascã visele. A repausat în
23 martie 1889, pe când era student teolog la Gherla în anul III. A fost
doborât de tuberculozã, sau hecticã, în limbajul epocii, o boalã care
fãcea ravagii în acei ani. ªapte preoþi din district au þinut sã-l conducã pe
ultimul drum. A fost înmormântat la Gherþa Mare.

Un alt reprezentant al familiei Bud, fiul învãþãtorului George, a fost Tit
V., nãscut în 1881. A absolvit teologia la Seminarul din Gherla. Era cãsã-
torit cu Maria Pop, fiica pr. Vasile Pop din Ferneziu. A fost hirotonit în
1907. Dupã hirotonire a funcþionat în calitate de capelan al vicarului fora-
neu la Sighet, unchiul sãu Tit Bud, despre care am vorbit deja. A slujit apoi
la Ferneziu ºi Trip. În 15 martie 1914 a trebuit sã treacã peste durerea
despãrþirii de soþia sa, decedatã în vârstã de numai 29 de ani. Imediat dupã
deces va pleca în parohia Ferneziu, distr. Baia Mare, slujind acolo cel puþin
pânã în 1930, având în acest ultim an deja titlul de protopop onorar.

În 1936 funcþiona ca paroh la Gârdani, districtul Silvania. Între 1937-
1942 a slujit iarãºi pe plaiuri sãtmãrene, de aceastã datã la Someºeni. A
trecut la cele veºnice în 1946, fiind înmormântat în cimitirul de lângã
gara din Satu Mare. Iatã cã avem un reprezentant al familiei Bud care-ºi
doarme somnul de veci în munici piul nostru. Fratele sãu, Ioan, ajunsese
prin 1925 ministru de finanþe al Ungariei.

Am prezentat în aceste rânduri o parte din înfãptuirile membrilor
familiei Bud de Budeºti pe plaiurile sãtmãrene, în special în pãrþile
oºeneºti. Sigur, personalitatea folcloristului Tit Bud, de la a cãrui
repausare se împlinesc luna aceasta 90 de ani, este covârºitoare, dar con-
siderãm cã ºi ceilalþi membri ai familiei Bud de Budeºti meritã recunoºt-
inþa noastrã. 

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 246, 5 august 2007, p. 4.
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Iuliu Coroianu, 160 de ani de la naºtere, 
80 de la moarte

Anul acesta s-au împlinit 160 de ani de la naºterea ºi 80 de ani de la
moartea celui care a fost avocatul Iuliu Coroianu. Nãscut în judeþul nos-
tru, istoria românilor îl consemneazã ca pe unul dintre principalii arti-
zani ai miºcãrii me morandiste din anul 1892. Vom încerca sã-i schiþãm
un scurt portret, completat cu informaþii despre ceilalþi membri ai fa -
miliei sale, accentuând legãturile acestora cu meleagurile sãtmãrene.

Iuliu Coroianu a vãzut lumina zilei în 14 iunie 1847 la Craidorolþ. A
absolvit facultatea de drept la Budapesta. Dupã ce a fost vreme de un an
notar în Crasna, din anul 1874 a funcþionat ca avocat în Cluj, oraº unde
se va stabili.

În 1881 a fost promovat, alãturi de alþi tineri, în comitetul de con-
ducere al Partidului Naþional Român. Legãturile lui cu Sãtmarul s-au
reluat în anii 1889 ºi 1893, când l-a apãrat cu strãºnicie pe prietenul sãu,
dr. Vasile Lucaciu, în douã rãsunãtoare procese.

De menþionat este faptul cã Iuliu Coroianu a fost cel care a elaborat
textul Memorandului. S-a hotãrât cã ar fi fost bine ca documentul sã fie
vãzut ºi de fraþii de peste munþi. Doi delegaþi au fost trimiºi la Bucureºti,
prezentând textul regelui Carol, lui Kogãlniceanu, I.C. Brãtianu ºi D.A.
Sturdza. Aceºti doi delegaþi nu au fost alþii decât sãtmãrenii Iuliu
Coroianu ºi Vasile Lucaciu! 

Nu avea sã ºtie, când i-a fost apãrãtor „Leului de la ªiºeºti”, cã peste
puþin timp avea sã ia ºi el loc în boxa acuzaþilor, cãci în procesul inten-
tat în 1894 la Cluj me morandiºtilor români a fost condamnat la doi ani
ºi jumãtate închisoare.

Dupã Marea Unire, a fãcut parte din parlamentul României, în cali-
tate de se nator. A trecut la cele veºnice în 31 martie 1927 ºi a fost înmor-
mântat la Cluj.

Tatãl lui Iuliu Coroianu, Demetriu, s-a nãscut în Aºchileu Mare (comi-
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tatul Dãbâca) la 26 octombrie 1814, în familia pr. Antoniu Coroianu ºi
a Ecaterinei Munteanu, fiica preotului din Noþig. Tatãl sãu era originar
din familia Coroianu de Coruieni ºi Vima Micã (descendenþi ai familiei
Coroi de Bârsana).

ªcoala primarã ºi liceul le-a urmat la Cluj, la piariºti. Teologia a
absolvit-o la Blaj. Pe parcursul tuturor studiilor urmate a fost un elev
eminent. Vreme de doi ani, între 1837-1839, a fost profesor de fizicã la
gimnaziul din Blaj, fiind coleg, printre alþii, cu Timotei Cipariu, Simion
Bãrnuþiu ºi ªtefan Moldovan. El i-a urmat la catedrã lui George Bariþiu,
plecat la Braºov.

Dupã cãsãtoria cu Iuliana Pop, a fost hirotonit în 1841 ca preot în
Bobota. În urma cãsãtoriei au rezultat copiii: Clara (n. în 1842, mama lui
Iuliu Maniu), Iuliu, Sabin ºi Lucreþia. În iulie 1843 ajunge ajutor de preot
la Craidorolþ, iar din 1846 devine preot titular ºi protopop. În aceastã
calitate l-a însoþit pe vicarul Alexandru ªterca ªuluþiu la Adunarea de la
Blaj din 3-4 mai 1848. 

Din 1850 este numit vicar al Silvaniei, mutându-se la ªimleu. În casa
lui a fost definitivat protestul înaintat Curþii de la Viena în 1861 împotriva
anexãrii Partiu m-ului la Ungaria. 

A fost fondator, în 1871, ºi primul director al Desp. Sãlãjean al
„Astrei”. De asemenea, a întemeiat ºi a fost primul preºedinte al
Reuniunii Învãþãtorilor Români Sãlãjeni. 

În 1873 devine canonic al Ep. de Gherla. Din 1874, vreme de 15 ani
a fost rector al Seminarului Teologic din localitate. Deþinea titlul de ca -
valer al ordinului Francisc Iosif  I. A trecut la cele veºnice în 28 decem-
brie 1891 la Gherla, fiind înmormântat în cimitirul bisericii parohiale.

Lucreþia Coroianu s-a cãsãtorit cu pr. Ioan Erdelyi. Acesta, un student
foarte bun, urmase teologia la Seminarul Central greco-catolic Sf.
Barbara din Viena. A fost hirotonit în 10 ianuarie 1862. Dupã hirotonire
a funcþionat o perioadã în ca litate de capelan al catedralei episcopale orã-
dene.

A slujit apoi la Tãtãreºti, din 29 mai 1872, pânã la repausare. Din
1894 a dobândit ºi funcþia de asesor consistorial. Apropiat al fruntaºilor
miºcãrii naþionale ro mâneºti din zonã, a fost un obiºnuit al casei avoca -
tului Ferenþiu din Satu Mare, loc de întâlnire în acea vreme a celor mai
de seamã români sãtmãreni.

Din numeroasa-i familie îi amintim aici doar pe copiii: Traian (1877-
1932, dr. în ºtiinþe politice, prim-pretor la Satu Mare), Romul (n. 1881,
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viitor preot celib, paroh la Cehei, profesor la ªimleu) ºi Cornelia (direc-
toare a internatului ºcolii Normale din ªimleu).

În vremea pãstoririi pr. Ioan Erdelyi au fost ridicate biserici de zid în
Tãtãreºti ºi filia Viile Satu Mare. Mai întâi în Viile Satu Mare, în 1880,
apoi la Tãtãreºti, în 1892, ambele cu hramul „Sf. Arh. Mihail ºi Gavril”.

Sabin, cel mai mic dintre bãieþii familiei lui Demetriu Coroianu, s-a
nãscut în 1859, la ªimleu Silvaniei. A studiat teologia la Oradea. S-a cãsã-
torit cu Emilia Iuliana Lupu, fiica asesorului Teodor Lupu. A fost hiro-
tonit în 1884, cu ocazia consacrãrii bisericii din Nãsãud, de cãtre ep.
Ioan Szabo.

O bunã perioadã a fost administrator parohial la Dãbâca ºi notar dis-
trictual al Lugierdului. A dobândit ºi titlul de vicearhidiacon onorar. În
1894, alãturi de alþi patrioþi români, i-a însoþit pe memorandiºtii care
urmau sã fie întemniþaþi la Seghedin.

Din iunie 1910 a funcþionat în parohia Botiz, fiind totodatã ºi pro-
topop al locurilor. În 1912, alãturi de pr. Victor Anderco, parohul din
Odoreu, însoþind o delegaþie de 100 de sãteni, a fost prezent la Alba
Iulia, la manifestaþia de protest împotriva alipirii samavolnice a unor
parohii sãtmãrene, printre care ºi Botiz, la Episcopia de Hajdudorog.

A depus o vie activitate în cadrul „Astrei” sãtmãrene, înfiinþate în
martie 1913, fãcând parte din primul comitet director, dar activase ºi la
Dãbâca în cadrul „Asociaþiunii”. Deþinea în aceºti ultimi ani  titlul de
protopop emerit. ªtim cã a avut trei copii: Livia (c. Deciu), Iuliu (dr. în
drept, deputat liberal în mai multe le gislaturi) ºi Clara (c. cu Zaharia
Boilã).

A repausat în 14 februarie 1914, pe când funcþiona la Botiz, în urma
ºicanelor venite din partea superiorilor, conducãtorii artificialei Ep. de
Hajdudorogh. Îºi doarme somnul de veci la Botiz.

Un alt membru al familiei Coroianu a fost Dumitru jun. Se nãscuse în
1842. Tatãl sãu se numea Paul, slujea la naºterea fiului sãu ca paroh la
Cãþãlu Unguresc  (Sãlaj), ºi era frate cu Demetriu Coroianu sen. Mama
lui Demetriu Coroian jun. se numea Ana Pop. 

A absolvit liceul la Beiuº în 1864. S-a cãsãtorit cu Iuliana Baºti, fiica
parohului din Ghirolt, Vasile Baºti sen. Hirotonit în 1869, începe preoþia
prin a fi între decembrie 1869 ºi ianuarie 1875 slujitor al altarului în
parohia Silvaº ºi filiile Cean ºi Moara Banfy. 

A slujit în parohia Santãu din februarie 1875 pânã la repausare,
îndeplinind funcþiile de protopop ºi arhidiacon al locurilor. În 1886 a
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fost lovit de decesul soþiei, în vârstã de numai 35 de ani. De notat cã 11
preoþi au þinut sã o conducã pe ultimul drum. Peste trei ani a repausat ºi
mama sa.

În 1900-1901 a reuºit, sprijinit pe ostenelile credincioºilor, ridicarea
bisericii de zid cu hramul „Buneivestiri”. Construcþia a costat peste 30
000 coroane. 

A fost membru pe viaþã apoi chiar preºedinte al Desp. Tãºnad al
„Astra”, preocupându-se de luminarea credincioºilor, îndeosebi militând
pentru înfiinþarea de biblioteci populare. 

În mai 1892 a fãcut parte din delegaþia celor 300 de români care au
fost la Viena. Protesteazã împotriva Legii Trefort. De asemenea, în 7
aprilie 1907 s-a alãturat protestului românilor din zona Tãºnad împotri-
va legii ºcolare Apponyi. În acelaºi an este numit în fruntea nou-înfi-
inþatului Desp. Tãºnad al Reuniunii Înv. Sãlãjeni.

A fost delegat de drept la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia.
Dupã Unire, în 16 februarie 1919, a fost arestat de soldaþii secui, escor-
tat la Tãºnad. A rãmas acolo 3 zile în arest, fiind apoi transferat la
Debreþin, unde a fost „maltratat în modul cel mai barbar”.

A trecut la cele veºnice în 8 ianuarie 1924, dupã 55 de ani de preoþie,
din care aproape o jumãtate de secol slujise neîntrerupt la Santãu.

Se poate spune cã noi sãtmãrenii am cinstit memoria  lui Iuliu
Coroianu. Astfel, în centrul localitãþii sale de baºtinã a fost amplasat în
1994 un bust realizat de cãtre sculptorul Radu Ciobanu. În municipiul
Satu Mare, dupã 1989 o stradã îi poartã numele. Rândurile acestea au
încercat sã aducã aminte activitatea cultural-naþio nalã depusã ºi dr. Iuliu
Coroianu dar ºi de alþi membri ai familiei Coroianu.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 247, 12 august 2007, p. 3.
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Timotei Cipariu ºi sãtmãrenii
În curând se vor împlini 120 de ani de la trecerea la cele veºnice a

cãrturarului Timotei Cipariu, cunoscut în istoria culturii ca „pãrintele
filologiei româneºti”. Ajuns unul dintre pilonii de rezistenþã ai cetãþii cul-
turale româneºti care a fost Blajul, Timotei Cipariu a venit pentru
români ca o fericitã continuare a corifeilor „ªcolii Ardelene”: Samuil
Micu, Gheorghe ªincai ºi Petru Maior.

Îl readucem în memorie în cele ce urmeazã, subliniind legãturile cu
sãtmãrenii contemporani lui.

În monografia localitãþii de origine a lui Timotei Cipariu, Pãnade
(jud. Alba), satul este comparat cu un „leagãn uriaº” aºezat între dealuri.
Acolo a vãzut lumina zilei în 21 februarie 1805 cel care avea sã devinã
profesor la Blaj, canonic al Bisericii greco-catolice, vicepreºedinte al
Academiei Române. 

Bun cunoscãtor a nu mai puþin de 12 limbi strãine, între care araba,
turca ºi ebraica, Cipariu a avut o dragoste fãrã de sfârºit pentru cãrþi.
Fãcea achiziþii din îndepãrtate zone în care vedeau lumina tiparului min-
unatele obiecte care mai sunt încã ºi astãzi cãrþile.

Obiºnuia sã cãlãtoreascã, în scopuri culturale ºi naþionale. A rãmas
însã credincios Micii Rome a românilor, loc unde îºi doarme somnul de
veci din 3 septembrie 1887.

Nenumãratele sale merite sunt încununate de dragostea de neam,
ilustratã de propriile cuvinte: „... sufletul meu încã va via întru acest
popor pe care Providenþa mi l-a asemnat ca sã-mi fie pe pãmânt pãrinte
ºi frãþietate, ºi de care nice dupã moarte-mi nu voi a mã despãrþi”.

Alãturi de George Bariþiu, blândul canonic de la Blaj a fost pionierul
presei româneºti din Transilvania. Se va vedea cum existau abonaþi la
foile sale ºi pe îndepãrtatele meleaguri sãtmãrene.

Un lucru mai puþin ºtiut este faptul cã numeroase articole nesemnate
apãrute la Braºov ºi Sibiu, în ordinea oraºelor unde a editat publicaþii
româneºti Bariþiu, îi aparþineau de fapt lui Timotei Cipariu. El a fost
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poate cel mai de nãdejde colaborator al lui Bariþiu.
Cipariu a editat la Blaj „Organul Luminãrii”, devenit apoi „Organul

Naþiunale” (pri mul ziar românesc cu litere latine), „Învãþãtorul poporu-
lui” iar în cele din urmã „Arhivu pentru filologie ºi istorie”, prima
revistã româneascã de filologie.

Corespondenþii sãtmãreni ai lui Cipariu
Ion Pop Suduranu (1792-1872), a predat câþiva ani la Blaj, slujind

dupã aceea la Mecenþiu (Ady Endre) ºi Sãrãuad. În 1847, entuziasmat de
apariþia foii lui Timotei Cipariu, „Organul Luminãrii”, cere cu insistenþã
un abonament.

Petru Bran (1821-1877), cu o biografie cunoscutã. Amintim aici doar
faptul cã spre binele învãþãmântului românesc sãtmãrean a purtat cores -
pondenþã, printre alte personalitãþi, ºi cu Timotei Cipariu. 

Petru Ciceronescu (1824-1884), paroh la Cãrãºeu ºi Roºiori, ctitorul bi -
sericii din ultima localitate pomenitã. Din corespondenþa lui cu Ioan
Micu Moldovan, ºtim cã în 1870 a comandat douã exemplare din
„Gramatica limbii române” a lui Timotei Cipariu.

Demetriu Coroian (1814-1891), paroh la Craidorolþ, vicar al Silvaniei,
apoi cano nic la Gherla. Vreme de doi ani, între 1837-1839, a fost profe-
sor de fizicã la gimnaziul din Blaj, fiind coleg de catedrã cu Timotei
Cipariu. 

Dumitru Kerekes (1805-1875), paroh aproape trei decenii la Medieºu
Aurit. A fost întemniþat în timpul evenimentelor din 1848-1849. S-a pre-
ocupat de bunul mers al ºcolii româneºti din Medieº, purtând cores -
pondenþã cu Timotei Cipariu în vederea achiziþionãrii de manuale cu
Timotei Cipariu. 

Theodor Kövari-Chioreanu (1818-1906). Multã vreme director al liceului
„Samuil Vulcan” din Beiuº. Pentru bunul mers al vestitei ºcoli româneºti
a purtat de asemenea corespondenþã.

Literatului ºi editorului Cipariu îi va scrie preotul-cãrturar Moise Sora
Noac (1806-1862), abonat, colaborator ºi rãspânditor al publicaþiilor lui
Cipariu în spa þiul sãtmãrean.

Noac a funcþionat în parohii sãtmãrene aproape 20 de ani. Îi scrie lui
Cipariu în 1855, pe când era paroh la Almoºd, parohie greco-catolicã
româneascã pe atunci, azi o localitate pierdutã cu desãvârºire pentru
românime, aparþinãtoare statului ungar. Dupã ce „asudase” nouã ani la
traducerea operelor lui Vergiliu, paºoptistul sãtmãrean se adresa lui
Cipariu în speranþa tipãririi traducerii în Blajul unde ºi el urmase parte
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din gimnaziu. 

Redãm în continuare pãrerea lui Moise Sora Noac despre Cipariu: „...
mai mare zel ºi adevãrat foc patriotic cãtrã literaturã ºi naþionalitate nu
pociu cunoaºte decât togma în peptul mãriei voastre; deci ºi eu încã m-
am deþãrmurit într-acesta, ca scumpu-mi acesta fãt sã-l încred mãrini -
mitatei mãriei voastre subt aceste condiþiuni”. Precizãm cã „scumpul
fãt” era un manuscris cu traduceri din Vergiliu. Vor fi tipãrite doar unele
fragmente, dupã zeci de ani de aºteptãri…

Energia lui Timotei Cipariu îi va inspira pe discipolii ieºiþi din ºcoala
sa. Îi amin tim aici doar pe Ioan Micu Moldovan, Augustin Bunea ºi Ioan
Bianu. Personalitãþi care au crescut ºi s-au manifestat de-a lungul întregii
vieþi cãlãuziþi de dragostea de neam ºi de litera scrisã, insuflate lor toc-
mai de cãtre acest autentic spirit benedictin care a fost cãrturarul nãscut
la Pãnade.

Abnegaþia sa pentru luminarea poporului era cunoscutã ºi în pãrþile
nordice ale românismului. Ecoul venit din multiplele sale activitãþi i-a
fascinat ºi pe reprezentanþii inteligenþei româneºti din Sãtmar, dându-le
un necesar imbold pentru a-ºi putea susþine lupta de emancipare cultu -
ralã ºi naþionalã.

Cuvintele scrise de Nicolae Iorga, cu referire chiar la Timotei
Cipariu, se constituie într-un îndemn valabil ºi pentru noi, cei de azi: „...
puterea unui popor vine ºi din cunoºtinþa limpede a tuturor oamenilor
aleºi, pe care i-a avut ºi-i are, ºi din cultul dezinteresat al acestor eroi”.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 249, 26 august 2007, p. 11.
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Localitatea Pomi, omagiatã la 600 de ani
de la prima atestare documentarã

Localitatea Pomi se va afla în sãrbãtoare sâmbãtã ºi duminicã.
Respectând un obicei statornicit în timp, de Sfântã Mãrie Micã, hramul
bisericii din localitate, fii satului cu personalitãþi, cum i s-a dus faima în
judeþ satului Pomi, se vor întoarce la izvoare. Anul acesta sãrbãtoarea
este jubiliarã, deoarece se împlinesc 600 de ani de la atestarea documen-
tarã a localitãþii.

Onorabilul purtãtor al „steagului de neuitat al satului”, distinsul
domn profesor Gheorghe Cosma, ajutat întru elaborarea lucrãrii ºi de
aceastã datã de cãtre jumãtatea vieþii dumnealui, doamna profesoarã
Rozalia Cosma, au reuºit sã aducã un frumos dar aniversãrii de la Pomi.
Este vorba despre lucrarea „Omagiu celor care au fost ºi celor care sunt,
Pomi 1407–2004, 600 de ani”, tipãritã la Editura „Solstiþiu”, care va fi
lansatã cu acest prilej. 

Îndrãznim sã numim acest volum ca al doilea din ciclul monografic
dedicat de autori localitãþii Pomi. Spre deosebire de „Comuna Pomi,
strãveche vatrã ro mâneascã” (apãrutã în 2002 la aceeaºi editurã), cartea
recent ieºitã de sub tipar este consacratã numai localitãþii (deci nu
comunei) Pomi. Marele merit al autorilor, pe lângã faptul cã au reuºit sã
asigure continuitate primului demers monografic, este cã au reuºit sã
mobilizeze energiile creatoare ale unor iluºtri fii ai satului, interesantele
lor amintiri de pe meleagurile pomnene aºternute pe hârtie având darul
de a da o notã de autenticitate ºi culoare volumului.

Consemnãm aici interesante pagini semnate de cãtre acad. Gabriel
ªtrempel, Maria (Dunca) Taloº, prof. univ. dr. ing. Ioan Vida-Simiti,
Emil-Flaviu-Ioan Oºan, Aurel Dunca, prof. univ. dr. Viorel Miclãuº,
Maria (Roatiº) Bodescu, Dr. Constantin Raþiu, precum ºi un poem
aparþinând reputatului antrenor de handbal Ioan Bãban.

Se aduc completãri la datele istorice apãrute în volumul din 2002,
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lucru dove dit de lista intelectualilor nãscuþi la Pomi, de materialul refe ri -
tor la vestita familie Barbul, interesante informaþii ºi consideraþii asupra
celor întâmplate în zonã dupã odiosul Dictat de la Viena. Am remarcat
paginile dedicate influenþei culturii latine asupra destinului românesc,
dar ºi culegerile de folclor din zonã, aparþinând prof. univ. dr. Ninuca
Oºanu Pop ºi Gheorghe ªimon. Probabil cã fãrã insistenþa autorilor
volumului, truda celor doi culegãtori de folclor ar fi rãmas în manuscris.

Fiecare sãtmãrean pasionat de istoria locurilor sale va gãsi o bucurie
în lectura acestui volum. Se regãsesc în carte numeroase evenimente
istorice din zbuciumata perioadã a luptei naþionale a românilor din aces-
te pãrþi, nu doar din localitatea Pomi.

Felicitând autorii volumului omagial, le dorim sã aibã putere de
muncã în continuare, ºi, folosim iarãºi cuvintele academicianului Gabriel
ªtrempel, sã aibã mulþumirea de a gãsi vrednici purtãtori ai „steagului de
neuitat al satului”. „Omagiu celor care au fost ºi celor care sunt” se con-
stituie ca o preþioasã cãlãuzã pentru pomnenii care vor veni dupã cei de
azi.

„Gazeta de Nord-Vest”, an XVIII, nr. 5141, 6 septembrie 2007, p. 5.



194 Viorel Câmpean

180 de ani de la naºterea
episcopului greco-catolic Mihail Pavel

Printre ierarhii originari din pãrþile noastre la loc de cinste se aflã ºi
episcopul greco-catolic Mihail Pavel. Zilele acestea s-au împlinit 180 de
ani de la venirea sa pe lume. Aceastã aniversare, dar ºi faptul cã a studi-
at o vreme ºi în Sãtmar, precum ºi numeroºii ani cât a condus destinele
credincioºilor români sãtmãreni ne-au îndemnat sã-l readucem în me -
morie.

A vãzut lumina zilei în 6 septembrie 1827 la Recea, aproape de Baia
Mare, localitate situatã pe atunci în comitatul Sãtmar. Tatãl sãu,
Constantin, a fost învãþãtor ºi cântãreþ bisericesc iar mama se numea
Maria, nãscutã Ardeleanu. Pãrinþii erau de origine nobilã, ambele familii
însã erau scãpãtate la ceasul naºterii pruncului. Tatãl sãu fãcea parte din
familia nobiliarã Pavel de Peteritea, înnobilatã în 4 octombrie 1658 de
cãtre George Rákóczi.

Cinci clase gimnaziale le-a urmat la cãlugãrii Minoriþi din Baia Mare,
iar cele douã de liceu sau filosofia, cum erau denumite în acel timp, în
Satu Mare ºi Caºovia. A fost trimis de cãtre episcopul Muncaciului - de
care þinea atunci Recea - la Institutul „Sf. Barbara” din Viena, pe care în
1848, din cauza sângeroaselor evenimente din timpul revoluþiei, a trebuit
sã-l pãrãseascã înainte de terminarea studiilor. A absolvit teologia la
Seminarul din Ungvár în 1851. 

Dupã absolvire, încã în acelaºi an, a voit sã se cãsãtoreascã. În
momentul când era pe punctul de a-ºi împlini vrerea, n-a mai putut,
deoarece logodnica sa, o fatã de preot din Borºa, a decedat. Drept
urmare, hotãreºte sã sã urmeze calea preoþiei ca preot celib. Potrivit
acestui gând ºi-a gãsit ,,o altã mireasã care nu se îmbolnãveºte, nu se
ofileºte ºi nu moare în veci: Sfânta Bisericã, veºnic tânãra ºi frumoasa
mireasã a lui Hristos.”

A fost hirotonit preot de episcopul Muncaciului, Baziliu Popovici.
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Dupã hirotonire a fost numit notar consistorial la Episcopia
Muncaciului ºi referent pentru credincioºii români din acea eparhie. În
anul 1852 a fost trimis ca slujitor în parohia româneascã Apºa de Jos (azi
în Ucraina). 

Luând fiinþã Episcopia Gherlei, la care au trecut o mare parte din
parohiile româneºti din eparhia ruteanã a Muncaciului, Mihail Pavel a
fost chemat în 1856 la sediul din oraºul de pe Someº ºi numit notar con-
sistorial. În 1860 îi este încre dinþatã parohia Slatinei (azi în Ucraina),
cumulând ºi funcþia de protopop al locurilor, iar în 1862 este denumit
vicar al Maramureºului. În 1870, cãlãtorind la Roma, a reuºit, cu ajutorul
mitropolitului Ioan Vancea, care era acolo cu ocazia Conciliului ecu-
menic Vatican I, sã obþinã dezmembrarea parohiei române unite Sighetu
Marmaþiei de la eparhia ruteanã a Muncaciului ºi anexarea ei la eparhia
Gherlei. Confirmarea trecerii parohiei de la Muncaci la Gherla fãcându-
se prin decretul Nunþiaturii Apostolice din Viena abia la 18 aprilie 1881,
demonstreazã cu câtã greutate s-a putut face acest transfer în beneficiul
naþiunii române din Transilvania ºi pãrþile ungurene. 

Prin stãruinþele sale s-a înfiinþat în 1860 „Asociaþiunea pentru cultura
poporului român din Maramureº”, cea mai veche societate culturalã a
românilor, ºi, de asemenea, Preparandia pentru formarea învãþãtorilor
de la sate.

La 1 septembrie 1872, dupã transferul episcopului Ioan Vancea de la
Gherla ca mitropolit la Blaj, Mihai Pavel a fost numit episcop al Gherlei.
A fost confirmat de cãtre Papa Pius al IX-lea la 23 decembrie 1872 ºi
hirotonit în catedrala din Blaj la 29 ianuarie 1873 prin Mitropolitul Ioan
Vancea, iar la 23 februarie 1873 a fost instalat oficial în scaunul episco-
pal al Gherlei. 

Ca ierarh al Gherlei, fiind un bun organizator ºi versat în adminis-
traþia bise riceascã, a pus rânduialã în problemele cancelariei diecezane,
împunând protopopilor ºi preoþilor sã înainteze regulat, periodic, statis-
tici de informare, pentru a se cunosºte în orice moment starea eparhiei
sub toate aspectele, inclusiv privind învãþãmântul din diecezã. 

Dupã câþiva ani de pãstorire rodnicã la Gherla, la 29 ianuarie 1879, a
fost numit episcop la Oradea, transfer confirmat de Sfântul Scaun la 15
mai acelaºi an, instalat fiind la 8 iunie 1879. Activitatea sa pastoralã la
Oradea e remarcabilã atât prin împlinirile materiale cât ºi în viaþa spiri-
tualã, la care a stãruit nu numai prin viu grai ºi îndemnuri ci ºi prin exem-
plul sãu, cerându-le preoþilor sã fie ºi ei pildã vie pentru credincioºii lor. 
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Continuând, ca ºi la Gherla, cu introducerea disciplinei în adminis-
traþia biseri ceascã, pe lângã publicarea decretelor Conciliului provincial,
þinut la Blaj în 1872, prin care s-au adus importante hotãrâri, a întocmit
personal statute ºi regulamente pentru toate ramurile administraþiei bi -
sericeºti. 

La Beiuº a deschis în 1887 internatul de bãieþi, iar în 1896 a înfiinþat
ºcoala civilã (sau medie) de fete împreunã cu internat. A ridicat în loca -
litate o frumoasã casã parohialã. 

La Oradea a renovat catedrala, a zidit o ºcoalã de aplicaþie, a zidit
cinci case pentru canonici, a creat Fundaþiunea subsidiarã Pavelianã prin
care sã fie completate fondurile de pensie ale profesorilor din Beiuº, de
ajutorare cu îmbrãcãminte a elevilor sãraci ºi îndeosebi a fetelor orfane,
fiice de preot din internatul ºcolii de fete din Beiuº. 

A descoperit ºi amenajat ca loc de odihnã peste varã minunata staþi-
une climatericã Stâna de Vale.

Probabil cã de la Samuil Vulcan Episcopia de Oradea nu a avut un
conducãtor de talia sa. Încununarea faptelor sale a fost fundaþia lãsatã
posteritãþii. S-a numãrat printre cei mai mari mecenaþi ai neamului româ-
nesc, donând de-a lungul vieþii pentru beneficiul instituþiilor cultural-
politice româneºti cca. 4 milioane de florini aur.

Episcopul Mihail Pavel a avut de suferit mult, uneori chiar de la
conaþionalii sãi. Presa maghiarã, mai ales cea orãdeanã, l-a atacat cu toatã
furia. În vara anului 1892, dupã prezentarea Memorandului la Viena, în
seara zilei de 28 iulie, ºovini maghiari, incitând ºi studenþimea de la
Academia de Drept ºi „canaliile strãzilor”, vociferând ºi urlând la adresa
episcopului Mihail Pavel: „Jos cu mizerabilul valah, puturos, opincar,
trãdãtor de patrie, belciug în nasul lui”, i-au zdrobit ferestrele cu bolo-
vani de câte 3-4 kg. fiecare.

Demnã de amintit este atitudinea manifestatã în 1899 când, împre-
unã cu mi tropolitul Victor Mihali au refuzat sã fie prezenþi la Congresul
catolic de ambele rituri, solicitând dreptul de a convoca un Congres mi -
tropolitan propriu.

Pentru meritele sale împãratul i-a acordat distincþia de cavaler al
ordinului Francisc Iosif  I. A fost apoi decorat cu „Coroana de fier” clasa
I, dupã ce înainte fusese  numit consilier intim.

A fost de douã ori la Roma, Sfântul Pãrinte conferindu-i titlurile de
conte roman, asistent la tronul pontificiu ºi prelat papal.

Nebãnuit de multe legãturi existã între Sãtmar ºi localitatea Slatina



197Oameni ºi locuri din Sãtmar
din Mara mureºul istoric. Amintim aici faptul cã în Slatina de pe malul
ucrainean al Tisei au slujit de-a lungul anilor preoþii sãtmãreni: Ioan
Anderco-Homorodanu, Alexiu Berinde, Ioan Doroº (în calitate de
capelan chiar al lui Mihail Pavel) ºi s-au nãscut alte figuri proeminente
ale românismului sãtmãrean: Nicolae Bota (paroh la Vezendiu) ºi
Athanasie Doroº (cel care a alipit satele din preajma Tarnei Mari la
România Mare).

Un eveniment trist s-a produs acolo în 1 iunie 1902, când episcopul
greco-catolic Mihail Pavel s-a stins din viaþã la bãile Slatina. O boalã de
inimã a curmat firul unei vieþi dedicate Bisericii ºi neamului românesc
din pãrþile Transilvaniei. A fost aºezat în cripta bisericii parohiale din
Slatina, ziditã pe cheltuiala sa. A fost plâns de întreaga Episcopie,
deopotrivã înaltul cler, iubiþii sãi preoþi ºi credincioºi.

„Informaþia de duminicã”, an V, nr. 251, 9 septembrie 2007, p. 9.
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80 de ani de la trecerea în veºnicie
a pãrintelui Alexa Pop

În 18 noiembrie 1927 se împlinesc 80 de ani de la repausarea celui
care a fost un luptãtor neînfricat pentru drepturile românilor sãtmãreni,
preotul greco-catolic Alexa Pop, pãstor sufletesc al românilor din
Sanislãu vreme de douã decenii. 

A vãzut lumina zilei în 10 mai 1858 la Bozânta Micã, în familia paro-
hului greco-catolic local Ioan Pop. ªcoala primarã a urmat-o în satul
natal, iar studiile secundare la Baia Mare ºi Beiuº, unde trece capacitatea
în 1876. Teologia o absolvã în 1880 la Satu Mare. 

Alexa Pop s-a cãsãtorit cu Aurelia Nuþiu. Nãscutã în 1865 la Chioag
(judeþul Bihor), soþia lui fãcea parte din numeroasa familie a preotului
gr.-cat. Alexandru Nuþiu ºi a Teclei Geran. Meritã sã insistãm puþin
asupra familiei Nuþiu. Din anul 1867 Alexandru Nuþiu va sluji în Sãtmar,
succesiv funcþionând la Resighea, Petea, Tãmaia (pe atunci în comitatul
Sãtmar), Chilia ºi, în cele din urmã la Lipãu, unde-ºi va da obºtescul
sfârºit în 1908, dupã ce slujise în aceastã parohie vreme de aproape un
sfert de veac. 

Afarã de Aurelia, nãscutã, dupã cum am precizat, pe meleaguri
bihorene, în familia Nuþiu s-au nãscut nu mai puþin de 14 copii! Aceasta
în parohiile cercetate de noi, deci dupã 1867. Prenumele acestora? Ioan
Axinte Sever, Titu Liviu Adrian, Octavian Augustin; rezonanþa
dovedeºte dorinþa arzãtoare a pãrintelui de a nu putea fi stâlcite prenu-
mele copiilor.

A fost caracterizat în epocã drept „naþionalist înflãcãrat, preot ener-
gic ºi de model”. Desigur, în acea vreme cuvântul naþionalist nu cãpã-
tase conotaþia infamantã de astãzi.

Alexa Pop a fost hirotonit în 17 aprilie 1881, dupã nunta cu Aurelia
Nuþiu, ce remonia cãsãtoriei fiind oficiatã la Chilia. Începe preoþia prin a
fi administrator iar din 1887 paroh la Buºag, adicã aproape de locurile
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natale ºi de Valea Someºului. În 1885 trece examenul prosinodal. A înfi-
inþat în aceastã parohie un grânar, din roadele cãruia s-a zidit mai târziu
ºcoala primarã.

Între 1893-1907 pãstoreºte tot în zonã, adicã la Sãsar, în imediata
vecinãtate a Bãii Mari, ridicând acolo noua bisericã. Încã de când slujea
la Sãsar a fost ales membru pe viaþã al „Astrei”. A sprijinit material
Reuniunea de cântãri „Hilaria” din Oradea.

Din 3 martie 1907 pânã la sfârºitul vieþii funcþioneazã la Sanislãu. A
slujit cu vrednicie ºi aici, obligat ºi de personalitatea predecesorului sãu
în parohie, nimeni altul decât Gavril Lazãr de Purcãreþi. Va reuºi, desi -
gur împreunã cu obºtea satului, construirea unei biserici impunãtoare,
pe mãsura hãrniciei ºi bogãþiei oamenilor locului. Lãcaºul are hramul
„Sfinþii Arh. Mihail ºi Gavril” ºi a fost terminat în anul 1910.

S-a implicat atât pe plan politic, cât ºi pe plan cultural în emanciparea
românilor sãtmãreni. 

Printre funcþiile pe care le-a ocupat în diferitele forme de organizare
a intelectualilor români sãtmãreni, menþionãm cã a fost membru al
comitetului Desp. Sãtmar-Ugocea al „Astrei” ºi preºedinte al Reuniunii
învãþãtorilor greco-catolici din Arhidiaconatul Sãtmarului. 

A protestat vehement contra artificialei Episcopii de Hajdudorog,
înfiinþatã pentru ºi mai accentuata deznaþionalizare a românilor. La 18
august 1912 a organizat la Sanislãu o mare adunare de protest, la care au
participat dr. Ioan Ciordaº ºi pr. Constantin Lucaciu. 

Între timp fusese avansat arhidiacon onorar ºi asesor consistorial în
cadrul Episcopiei greco-catolice de Oradea. În 18 noiembrie 1918 a fost
ales în condu cerea C.N.R. cercual Carei. A activat politic ºi dupã Unire,
în cadrul formaþiunii naþionale, ulterior devenitã naþional-þãrãnistã.

Marea Unire i-a adus ºi reactivarea în protopopie, din care demnitate
fusese destituit în vremea Hajdudorogului. În 1923 a înfiinþat a doua
parohie a Sanislãului.

A trecut la veºnicie în 18 noiembrie 1927, fiind înmormântat în ci -
mitirul din Sanislãu. 

Rândurile de faþã ne-au prilejuit evocarea unuia dintre cei mai vajni-
ci apãrãtori ai drepturilor neamului românesc din Sãtmar. Se vor însã
aceste gânduri doar o semnalare a celor 150 de ani de la naºterea lui
Alexa Pop, care se vor împlini în luna mai a anului viitor. Nãdãjduim cã
autoritãþile sãtmãrene nu vor omite din ca lendarul lor frumoasa aniver-
sare. Ideal ar fi ca ºi forurile culturale din Maramureº, în special oficial-
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itãþile din Bozânta Micã, Buºag ºi Sãsar sã-ºi aducã aminte de acest
eveniment. Conlucrarea forurilor competente din cele douã judeþe ar
aduce un frumos omagiu întru cinstirea memoriei pãrintelui Alexa Pop.

„Cronica sãtmãreanã”, an I, nr. 173, 19 noiembrie 2007, p. 4.
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Familia preoþeascã Covaciu,
devotatã plaiurilor sãtmãrene

Între familiile preoþeºti greco-catolice care au fãcut cinste românilor
de pe plaiurile sãtmãrene, se distinge ºi Covaciu. La origine membrii
familiei se numeau Faur de Berinþa, strãmoºul lor fiind înnobilat de cãtre
principele Transilvaniei Mihail Apaffi în 1681. Covaci se tãlmãceºte în
româneºte faur, fierar. Teroarea istoriei a fãcut ca ºi numele acestei
familii româneºti sã fie maghiarizat.

Principalul membru al familiei este, neîndoielnic, Antoniu Covaci. Se
crede cã în vremea studenþiei l-a cunoscut pe Mihai Eminescu. În rân-
durile de faþã ne vom concentra asupra personalitãþii sale, dar vom oferi
ºi date despre ceilalþi membri ai familiei.

Primul reprezentant al familiei Covaci despre care avem noi ºtire este
Andrei. S-a nãscut în 1819. Era cãsãtorit cu Iulia Molnar. Nãscutã în
1826 la Amaþi, ºi ea fãcea parte dintr-o familie preoþeascã, tatãl fiind
paroh la Amaþi. Andrei Covaci a fost hirotonit în 1845. 

Dupã hirotonire pânã în 1852, cel puþin, a funcþionat la Potãu. În
aceºti ani s-au nãscut fiii Andrei (1845) ºi Antoniu (1848), ambii ajunºi
preoþi, precum  ºi o fiicã, Iulia (nãscutã în 1854), cãsãtoritã cu preotul
Ioan Anderco.

Apoi, cel puþin din 1858 pânã la data repausãrii, a slujit în aceeaºi
funcþie la Tarna Mare ºi în filiile Bocicãu ºi Valea Seacã. Acolo se vor
naºte copiii: Ioan (1859, mort pe când era elev la gimnaziu), Anna (1860)
ºi Maria (1862, cãsãtoritã cu pr. Antoniu ªerbac).

Ideea afirmãrii naþionale îi era apropiatã, el participând cu însufleþire
la o colectã efectuatã pentru sprijinirea studenþilor români sãtmãreni.

A trecut la veºnicie în 6 decembrie 1883, fiind înmormântat la Tarna
Mare. Soþia lui repausase cu un an înainte.

Primul nãscut în familia pr. Andrei Covaci sen. s-a nãscut în 1845,
purtând acelaºi prenume ca ºi tatãl sãu, Andrei. A studiat teologia la
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Gherla. S-a cãsãtorit cu Otilia Bud. Nãscutã la Botiza, într-o familie de
asemenea preoþeascã, era sorã cu vicarul de la Sighet, cunoscutul istoric
ºi folclorist Tit Bud. Andrei jun. a fost hirotonit în 1872.

Pe parcursul anului 1874 a slujit în calitate de capelan la Turþ. Acolo
s-a nãscut în acelaºi an fiica Iulia.

A slujit apoi cu fidelitate pãrþile Maramureºului istoric. Astfel, cel
puþin între anii 1877-1888 a fost administrator parohial la Viºeu de
Mijloc, districtul omonim.

A fost apoi foarte legat de parohia Bârsana, unde a slujit cel puþin din
1890 pânã ce ºi-a dat obºtescul sfârºit.

A repausat în 21 noiembrie 1918, adicã în zilele premergãtoare
Unirii.

Antoniu Covaciu s-a nãscut în anul 1848 (1851, dupã o altã sursã) la
Potãu, unde tatãl lui, preotul Andrei Covaciu era slujitorul sfântului altar. 

Absolvã liceul la Beiuº, unde a activat în cadrul Societãþii de lecturã,
înde plinind funcþia de notar al ºedinþelor.

ªi-a continuat apoi studiile la Viena, ca bursier, începând cu data de
1 octom brie 1868, la Institutul „Santa Barbara”, unde a studiat ºi Titu
Maiorescu, printre alþi studenþi români. Terminã studiile teologice în
anul 1872. În perioada vienezã a avut probabil legãturi cu Mihai
Eminescu. Admiraþia Luceafãrului poeziei române pentru frumuseþea
graiului românesc din Sãtmar ar fi putut avea originea în prietenia lui
Antoniu Covaciu cu poetul nepereche.

Antoniu Covaciu s-a cãsãtorit cu Maria, fiica preotului Vasile
Anderco, paroh al Batarcilor. Socrul sãu fãcea parte din vestita familie
nobiliarã româneascã din Sãtmar, Anderco, el fiind nãscut la Botiz. 

Dupã 1872, anul hirotonirii, Antoniu Covaciu a slujit vreme de un
deceniu, pânã în august 1883 în calitate de capelan sau cooperator al
parohului ºi socrului sãu, Vasile Anderco. 

S-au nãscut la Batarci copiii: Maria Iuliana (n. 1874), Ioan (n. 1875,
m. 1882), Iulia Ana (n. 1876, m. 1881), Anna (1877, m. 1878), Anna (n.
1879, m. 1904 la Tarna Mare), Antoniu (n. 1881, m. 1883), Iulia (n. 1882,
m. 1884 la Potãu).

Apoi va ocupa funcþia de administrator parohial în localitatea sa
natalã, Potãu, din octombrie 1883 pânã în martie 1890. Aici s-au nãscut
copiii: Ioan (1885, a repausat în 1912 dupã ce absolvise teologia),
Elisabeta (1889, cãsãtoritã cu pr. Atanasie Doroº) ºi Iulia (n. 1884, m.
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1888). 

Autoritãþile austro-ungare îl considerau, îngrijorate, ca pe unul dintre
„noii apostoli români”. 

Între 1890-1900 îl gãsim la Strâmtura (Surduc) în Maramureº,
cumulând funcþiile de paroh, vice-arhidiacon al distr. Iza ºi inspector al
ºcolilor gr.-cat. din acel district, administrând protopopiatul cu tot zelul.
A cumpãrat o frumoasã casã parohialã de piatrã.

La cerere, din iunie 1900 va fi paroh în Tarna Mare, fiind în acelaºi
timp ºi protopop al Tractului Turþului, precum ºi inspector ºcolar al dis-
trictului.

A trãit multe bucurii familia Covaciu dar tot aici vor repausa trei
copii, dupã cum vom arãta mai jos. 

A fost membru al Desp. Sãtmar-Ugocea al „Astrei”. S-a numãrat
printre cei mai vehemenþi protestatari împotriva înfiinþãrii Episcopiei de
Hajdudorog.

S-a stins din viaþã în data de 18 aprilie 1918. În parohie i-a succedat
Athanasie Doroº, despre ale cãrui fapte memorabile s-a mai scris.

Neiertãtoarea boalã numitã tuberculozã a adus multã jale ºi în fami -
lia Covaciu, în anii petrecuþi la Tarna Mare. Întâi, cumplita boalã l-a
secerat pe fiul Antoniu. Nãscut la Batarci, probabil în 1879, s-a stins din
viaþã, în 30 aprilie 1903, pe când era student în anul II de teologie la
Budapesta. A fost înmormântat cu multã jale la Tarna Mare. Al doilea
fiu, Ioan, care vãzuse lumina zilei în 1885 la Potãu, a trecut la cele veºnice
în 9 martie 1912, doborât de acelaºi morb. A fost înmormântat cu tris-
teþe la Tarna Mare. Familia a fost iarãºi îndureratã, mai cu seamã cã acest
fiu reuºise sã absolve teologia. Tot în acei ani a fost rãpusã de aceeaºi
boalã ºi fiica Maria. Se pare cã familia Antoniu Covaciu a mai avut un
fiu, aºijderea teolog ºi mort la o fragedã vârstã, Basilius (Vasile).

Dacã socotim cã ºi Athanasie Doroº fãcea parte din familia Covaciu,
realizãm faptul cã peste o jumãtate de secol parohia Tarna Mare a fost
slujitã cu fidelitate ºi consecvenþã de cãtre membrii acestei familii. În
curtea vechii biserici româneºti din localitate îºi dorm somnul de veci
Antoniu Covaciu senior ºi Athanasie Doroº, amintind sãtenilor ºi tutu -
ror trecãtorilor de fidelitatea preoþilor familiei Covaciu faþã de credin-
cioºii din Tarna Mare.

„Cronica sãtmãreanã”, an I, nr. 179, 26 noiembrie 2007, p. 6.
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35 de ani de la repausarea
pãrintelui Ignaþiu Chirvai

În ultima zi a acestei luni se împlinesc 35 de ani de la trecerea la
veºnicie a unei personalitãþi sãtmãrene, preotul greco-catolic Ignaþiu
Chirvai. S-a nãscut în 30 au gust 1889 la Sanislãu, în familia þãranilor
Vasile Chirvai ºi Terezia Ardelean (Erdei). Cu 5 ani înainte se nãscuse
fratele sãu Vasile, de asemenea preot greco-catolic. ªcoa la primarã a
urmat-o în localitatea natalã, iar liceul la Oradea.

Teologia a studiat-o în mai multe localitãþi, silit de împrejurãri, la
Kalocsa, Oradea ºi Blaj. Pe când se afla ca student la Oradea a fost
implicat într-un scandal iscat de câþiva studenþi maghiari. Solidarizându-
se cu doi colegi români, s-a numãrat ºi el printre cei 12 studenþi români
eliminaþi.

S-a cãsãtorit în 1915 la Amaþi cu Fabiola Salomeea Murãºian. Aveau
sã aibã o frumoasã cãsnicie, binecuvântatã cu copii care au ajuns fala
învãþãmântului românesc sãtmãrean. 

A fost hirotonit în 1916, slujind întâi la Nojorid, aproape de Oradea.
În 21 august 1916 a fost pus sub pazã preventivã, pentru simþãmintele
sale româneºti. Apoi, în 20 ianuarie 1917, în baza unui ordin ministerial
maghiar secret, a fost internat la Sopron, lãsat fiind la vatrã abia în 6 mai
1918, deºi trebuia sã fie elibe rat în ianuarie 1918.

Dupã eliberare a slujit în altã parohie bihoreanã, Vintere. În zilele
urmãtoare Marii Uniri a fost cãutat de secuii bolºevici, scãpând numai
datoritã fugii.

A revenit apoi în Sãtmarul natal, fiind numit în 1919 ca administra-
tor parohial la Amaþi. Din 1923 a fost paroh, iar din 1941 protopop ono-
rar ºi inspector catehetic. A continuat sã slujeascã ºi dupã desfiinþarea
bisericii greco-catolice rã mâ nând nedespãrþit de iubiþii credincioºi din
Amaþi pânã la moarte.

Pentru meritele sale deosebite a fost decorat cu „Coroana României”
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în grad de ofiþer. În septembrie 1930 a fost ales secretar al Asociaþiei
foºtilor condamnaþi, dupã ce refuzase funcþia de preºedinte care de fapt
i se propusese.

Politic a fost ataºat de P.N.Þ., al cãrui membru însemnat a fost între
anii 1920-1928.

A trecut la cele veºnice în 30 noiembrie 1972 în Amaþi, unde a ºi fost
înmormântat. Slujise cu fidelitate acolo vreme de peste o jumãtate de
veac. Teroarea istoriei nu l-a împiedicat sã-ºi pãstoreascã cu blândeþe
credincioºii, el þinând mai mult la aceastã menire decât la eventuala
opunere faþã de tãvãlugul comunist. Iar judecata nu este la oameni ci la
Bunul Dumnezeu. Pioasã amintire îi poartã sãtmãrenii, dar îndeosebi
locuitorii din Amaþi, unde amintirea pãrintelui Ignaþiu Chirvai este încã
vie.

„Cronica sãtmãreanã”, an I, nr. 183, 30 noiembrie 2007, p. 4.
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Preotul-profesor sãtmãrean 
George Marchiº saluta în 1859 

Unirea fraþilor de peste munþi
Despre preotul George Marchiº (1836-1884) se cunosc relativ multe

lucruri, deºi aprofundându-i viaþa ºi opera constaþi cã ar mai fi atâtea de
adus la cunoºtinþa cititorilor. Istoria literarã consemneazã atribuirea
câtorva poezii semnate de el (cu pseudonim) lui Eminescu. Onorant,
desigur. Un istoric literar care stãpâneºte va lorile nordului literar româ-
nesc, mai bine decât mulþi alþii, afirmã despre George Marchiº cã:
„Meritul sãu principal însã este acela de a fi tatãl cunoscutei scriitoare ºi
publiciste româno-franco-maghiare Otilia Cosmutza Bölöni, prietenã cu
Brâncuºi, A. France ºi Rodin...”

Nu împãrtãºim deloc acest îngust punct de vedere, asta nu înseamnã
însã cã nu apreciem felul în care preotul-cãrturar ºi soþia Iulia Vultur
(fiica preotului Dãnilã Vultur din Bârsãu de Sus) ºi-au crescut urmaºii
direcþi. Dar, în deplinã cunoºtinþã de cauzã, afirmãm cã timpul îi va face
dreptate lui George Marchiº.

Dorim sã vã prezentãm astãzi, în amintirea Unirii din 24 ianuarie
1859, o pãrticicã mai puþin cunoscutã din crezul de viaþã al lui George
Marchiº.

Acþiunea cea mai importantã desfãºuratã de profesorul George
Marchiº la Beiuº, unde a funcþionat cam din preajma fericitelor eveni-
mente pentru români, de la începutul lui 1859, vãzutã din perspectiva
evenimentelor istorice, ni se pare expedierea unei scrisori cu o poezie
cãtre redacþia publicaþiei bucureºtene „Naþionalul”. Scopul era publi-
carea poeziei; în caz cã redacþia dorea acelaºi lucru cu scrisoarea, expe-
ditorul roagã sã fie semnatã „G.P.”. Avea menirea corespondenþa de a
aduce ºtire „fraþilor îndepãrtaþi”, adevãrata stare a românilor din pãrþile
ungurene. 
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Poezia Un glas de peste Carpaþi, a fost scrisã în 30 ianuarie 1859, la nici

o sãptãmâ nã de la Unirea Principatelor, într-o stare de entuziasm prin -
tre românii din toate orizonturile. Marchiº dã glas sentimentelor sale
naþionale, iar în final nu ezitã sã-ºi exprime dorinþa realizãrii unitãþii
tuturor românilor, fie ei moldoveni, munteni sau transilvãneni. Soarta
scrisorii nu a fost sã ajungã dincolo de munþi, interceptatã fiind de
autoritãþi. Atât de vigilentele faþã de români autoritãþi…

Poezia a fost publicatã de cãtre cercetãtoarea Iudita Cãluºer, în pub-
licaþia orãdeanã „Crisia” în anul 1981. 

În tradiþia locurilor beiuºene a rãmas amintirea profesorului Marchiº
care „saluta la liceu ºi în oraº cu formula: <<Sã trãiascã badea Ion>>,
apelaþie în care,  […], se elogiazã chipul lui Al. I. Cuza ºi unirea de la
1859”, acestea demonstrând legãtura organicã între simþirea politicã a
românilor din nordul Transilvaniei cu fraþii de peste munþi. 

Totuºi reacþia autoritãþilor ni se pare interesantã, sau ciudatã, tocmai
prin întârzierea de care au dat dovadã în luarea deciziei de pedepsire.
Astfel, dupã discutarea acþiunii în ºedinþa consistorialã din 16 februarie
1861, George Marchiº se va prezenta în 28 februarie pentru a rãspunde
rechizitoriului de judecatã. Trecuserã doi ani de la expedierea – ºi inter-
ceptarea scrisorii. Faptul cã George Marchiº fusese un student eminent
la Viena a cântãrit probabil foarte mult în to lerarea lui printre cadrele
liceului românesc din Beiuº.

Cãrturarul va avea o poziþie fermã, recunoscând ca propriu conþinu-
tul scrisorii ºi neretractând nimic din cele declarate în privinþa românilor
din Bihor. Va protesta chiar împotriva confiscãrii epistolei sale, invocând
secretul corespondenþei, cerând chiar restituirea scrisorii. Pãrerea
cercetãtoarei care a publicat poezia ºi rechizitoriul este cã desfãºurarea
ºedinþei consistoriale demonstreazã cã „ceea ce a lezat în mod direct ºi
imediat acest for au fost afirmaþiile care lezau persoana episcopului
Erdelyi ºi nu ideile generoase care emanau din context”.

George Marchiº acceptã sã-ºi cearã iertare personal de la ierarh. El
fãcuse în scrisoare anumite referiri la atitudinea nedecisã ºi de compro-
mis a episcopului Vasile Erdelyi, un ierarh cu dese atitudini con-
damnabile. Învinuit cã i-a aþâþat pe profesori la nesupunere, a fost mutat
la parohia Chioag. 

La sfârºitul anului 1863 George Marchiº revine în Sãtmar (era nãscut
la Tãmaia, comitatul Satu Mare pe atunci), slujind succesiv în parohiile
Resighea, Homorodu de Mijloc ºi Carei, acolo unde a îndeplinit ºi
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funcþia de vice-arhidiacon al locurilor, ºi unde îºi doarme, din 1884,
somnul de veci. Ca o încununare a luptei familiei Marchiº, printre sãt-
mãrenii aleºi în Marele Sfat Naþional Român la Marea Unire din 1918 a
fost ºi fiul lui George Marchiº, conducãtorul vicariatului de Carei,
Romul Marchiº.

Un glas de peste Carpaþi
Cum saltã pãsãrica din ram în ram voioasã,
ªi vesel ciripeºte, ºi zboarã-n sus ºi-n jos,
Când dulcea primãvarã cu faþa sa frumoasã
Apare, coperitã cu vãl de flori pomposu:
Aºa inima-mi saltã de-o dulce bucurie
ªi frageda mea lirã resunã-n vesel cânt
La-a voastrã fericire, ce astãzi vi se îmbie
La mândra primãvarã pe-al vostru scump pãmânt.

ªi cum sã nu mã bucur ºi eu ºi-orice Român,
O fraþi de-acelaºi sânge! Ai Romei strãnepoþi!
ªi cum sã nu sãlteze a mea inimã-n sân,
ªi cum sã nu esalte voioºi Românii toþi:
Când orizontul vostru de nori acoperit
De-odatã însenineazã ºi-n loc de nori apare
Pe el cu voioºie un soare strãlucit,
De-a cãrui raze calde fuge-orice supãrare!

A soartei vitregie putu sã ne dezbine
Sã fim trupeºte seculi de-olaltã depãrtaþi,
Dar inimile noastre ºi sângele din vine
Nu sunt supuse soartei: noi v-am rãmas tot fraþi;
Cãci sângele în apã nicicând nu se preface,
Iar cel român ce-i sânge mãreþ de Semizeu,
Orice fatalitate, orice rãu sã-l atace,
El nu degenereazã…o ºtie Dumnezeu!…

De seculi noi gemut-am ºi gemem tot mereu
Sub jugul soartei crude, ce, vai! Ne-a rupt de voi!
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Dar sã pierim cu totul n-a vrut nici Dumnezeu,
ªi n-au putut sã facã pãþitele nevoi; -
Ma lunga suferinþã ºi grelele necazuri!
Ne fuserã chiar ºcoalã;…în ea ne-am învãþat
A crede, cã Românul în a furtunei valuri
Nu poate sã apunã, ca cel ce-a disperat.

Chiar vitrega-ne soartã ºi cruda asuprire,
Ce-a noastrã existenþã atât ameninþarã
Ne garanteazã o viaþã, dulce fericire,
Pe care vom gusta-o, sperãm, cu timpul iarã; -
Sub multele necazuri, ce noi le suferirãm,
Oricare altã gintã demult s-ar fi surpat, -
Iar noi cu toate acestea sperând mereu trãirãm, -
ªi asta e virtute, …cã nu am disperat! –

De-aceea triumful vostru, triumful libertãþii,
Ce v-a creat o viaþã, o soartã fericitã, -
Triumful confraþirei, triumful dreptãþii
Nespusa bucurie în noi de-aceea escita. –
Deci vã urãm din inimi o dulce fericire
În seculi durãtoare, iubiþilor confraþi!
Ci-n zilele plãcerii voioºi de mulþumire
Pe cei cu voi de-un sânge… ah!, nu … sã nu-i uitaþi!!!

„Informaþia de duminicã”, an VI, nr. 271, 27 ianuarie 2008, p. 5.
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100 de ani de la trecerea la  veºnicie
a pãrintelui Augustin Antal

Despre importanþa centrului ºcolar românesc de la Beiuº în perioa-
da modernã a istoriei românilor ardeleni s-a scris ºi probabil se va mai
scrie, mai ales cã anul acesta se împlinesc 180 de ani de la ctirorirea de
cãtre episcopul Samuil Vulcan a ºcolii care avea sã-i poarte numele pânã
astãzi.

Mai multe date se cunosc despre preoþii greco-catolici originari din
Sãtmar, care au predat la catedrele beiuºene: Theodor Kövari-
Chioreanu, George Marchiº, Iustin Popfiu, Ioan Silviu Sãlãgeanu, Gavril
Lazãr de Purcãreþi. Lista profesorilor sãtmãreni care au fãcut cinste
nobilei datorii la Beiuº este însã mult mai lungã. Din mulþimea numelor
celor mai puþin cunoscuþi ne vom opri astãzi asupra preotului greco-
catolic Augustin Antal. Nu întâmplãtor, ci pentru cã recent am comem-
orat centenarul repausãrii sale.

Augustin Antal a vãzut lumina zilei la Dindeºti în 29 noiembrie 1838,
în fami lia parohului greco-catolic local Ioan Antal ºi a Anei Opray (1806
– 1880, Tãmaia). Dupã cum precizeazã Ioan Cavaler de Puºcariu, fami -
lia nobiliarã Antal de Jozsifalva [Târgu-Lãpuº], era urmaºa unuia dintre
puºcaºii nobilitaþi de Gheorghe Rákoczi în anul 1658, desigur pentru
fapte de vitejie. O seamã de preoþi greco-catolici sãtmãreni fãceau parte
din aceastã familie. 

Între 1829 ºi martie 1833 tatãl lui Augustin, Ioan Antal, a funcþionat
la Bicãu, unde s-a nãscut în 1830 fiul Ioan, viitor preot celib, o perioadã
ºi el profesor la Beiuº, care va repausa în 1897, pe când era paroh la
Ciumeºti.

Din aprilie 1833 pânã în septembrie 1850 Ioan Antal tatãl a servit
credincioºii din parohia Dindeºti. A continuat acolo slujirea de peste
douã decenii (1809-1832) a unui alt paroh cu numele Antal, ªtefan,
poate tatãl sãu. Dupã cum se ºtie, în 15 octombrie 1834 puternicul
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cutremur înregistat în zonã a ruinat biserica satului Dindeºti.

La Dindeºti s-au nãscut copiii: Teofil Aloisiu (1834), Iosif  (1836),
Augustin (1838, viitor preot, subiectul articolului de faþã), Emilia (1840),
ªtefan (1843) ºi Amalia Carolina (1846). 

Studiile gimnaziale ºi liceale Augustin Antal le-a urmat la Oradea. A
activat în cadrul „Societãþii de lecturã” din acest oraº, îndeplinind pen-
tru o vreme chiar funcþia de notar al ºedinþelor. A absolvit apoi teologia
la Viena în 1861. Despre compania în care ºi-a fãcut studiile în capitala
imperiului menþionãm doar faptul cã în acei ani ºi-au desãvârºit acolo
cunoºtinþele teologice ºi, printre alþii, sãtmãrenii George Marchiº ºi
Iustin Popfiu. Rodnica activitate literarã a studenþilor români din Viena
îºi aºteaptã încã cercetãtorii. 

Augustin Antal s-a cãsãtorit cu Irina Papp-Szilagyi, care provenea
dinr-o veche familie preoþeascã. Hirotonirea s-a sãvârºit în 23 august
1863.

Încã dinaintea hirotonirii, mai precis din 1861, pânã în 1870,
Augustin Antal a funcþionat ca profesor la Gimnaziul românesc din
Beiuº. Dealtfel, în acest orãºel cu atâtea merite în emanciparea elevilor
români avea sã-ºi petreacã aproape întreg restul vieþii. 

S-a remarcat prin stricteþea faþã de elevi, dar ºi prin amabilitate, ºco-
larii ajungând sã-l considere a fi cel mai iubit profesor, cu el „învãþa tul
mergea mai cu zor”, aºa cum aprecia peste ani unul dintre elevi.

A fost paroh ºi apoi vice-arhidiacon al districtului protopopesc
Beiuº. A trecut examenul prosinodal în 1869. Din 1878 a fost casier, iar
din 1890 administrator al domeniului episcopal din Beiuº. A dobândit
titlul de arhidiacon onorar, era asesor consistorial, membru de asemenea
al Exactoratului Diecezan, dar ºi director al ºcolilor primare din urbea
bihoreanã.

Din datele cunoscute de noi pânã acum, în Beiuº s-au nãscut fiii:
Augustin (1864-1926, preot greco-catolic), Cornel (1880, dr. în ºtiinþe
juridice), Sabin (1885, absolvent al Facultãþii de Farmacie din
Budapesta).

Militant pentru drepturile românilor, în 1892 Augustin Antal a fost
ales membru în comitetul de conducere al Partidului Naþional Român
din Beiuº. A fost activ apoi ºi dupã ieºirea din pasivitate a formaþiunii
româneºti. Silit de împrejurãri, în alegerile din 1905 (era paroh la Petrani,
localitate de lângã Beiuº) a fost agent al candidatului guvernamental,
Ioan Buteanu, un alt sãtmãrean. 
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A fost unul dintre întemeietorii Desp. „Astrei” la Beiuº. În 1907 a
luat atitudine, împotriva samavolnicelor legi ale lui Apponyi. De
menþionat ar fi ºi ajutorul  bãnesc acordat soldaþilor români rãniþi în
Rãzboiul de Independenþã.

Augustin Antal a fost un adevãrat ocrotitor pentru elevii mai puþin
înzestraþi material, dar cu râvnã întru învãþãturã. Pãrintele Vasile
Pãtcaºiu, cronicarul Hotoanului, când evoca anii petrecuþi la Beiuº într-
o autobiografie spunea despre pãrintele Antal: „Conºtiu de starea mate-
rialã nu prea favorabilã a pãrinþilor mei, când eram în clasele inferioare,
m-am susþinut fãcând servicii de casã când la unul când la altul, iar ca
studinte de cl. III-a ºi a IV-a gimn.[azialã], eram pe lângã profesorul
Augustin Antal, binefãcãtorul meu”.

Monograful ºcolilor beiuºene, dr. Constantin Pavel ni-l descrie astfel
pe pãrintele Antal: „Bãrbat cu multã prestanþã personalã, preot cu aleasã
demnitate de pãstor sufletesc. Avea o voce sonorã ºi moale. Când se afla
în faþa Sf. Altar, în glasul lui tremura emoþia sufletului ºi puterea cre -
dinþei, ce trebuie sã stãpâneascã toatã fiinþa unui preot liturghisitor. Era
unul din cei destinaþi pentru poezia mãreaþã a ceremoniilor ºi a ritului
oriental. În aceeaºi vreme Augustin Antal era din cei mai reputaþi preoþi
ºi protagoniºti ai vieþii noastre sociale ºi culturale româneºti”.

Pãrintele Augustin Antal a trecut la cele veºnice acum 100 de
ani, în 26 ianuarie 1908. Localitatea de baºtinã se poate mândri cu încã
un fiu care i-a fãcut cinste, acolo, în citadela ºcolarã româneascã a
Beiuºului. 

„Informaþia de duminicã”, an VI, nr. 272, 3 februarie 2008, p. 3.
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În anul 1870 preotul Alexiu Anderco 
din Botiz a realizat monografia localitãþii Borºa
Istoria modernã a românilor sãtmãreni consemneazã faptele unei

strãlucite pleiade de reprezentanþi ai familiei nobiliare Anderco de
Homorod. Dupã cum se ºtie, familia Anderco era originarã din pãrþile
Homorodului ºi a fost înnobilatã în jurul anului 1600. Printr-un schimb
de moºii cu contele Károlyi, strãmoºii familiei s-au mutat la Botiz. Am
mai avut prilejul de a mai scrie în acest colþ de paginã despre intelectu-
ali din aceastã familie.

Astãzi vom cãuta sã-i schiþãm un portret parohului greco-catolic al
Borºei, Alexiu Anderco, fiu al Botizului. ªi, cuceriþi de frumoasele
cuvinte cu care l-a ca racterizat fiul sãu Ioan Artemiu, un sclipitor talent
literar prea devreme rãpus de o cruntã boalã, ne vom sluji de jurnalul
acestuia, reeditat în anul 2001 de Liviu Papuc la Iaºi, la editura „Alfa”. 

Alexiu Anderco s-a  nãscut în 5 octombrie 1821, la Botiz, în familia
lui Simeon Anderco ºi a Mariei Ombödi, fiind frate cu Ioan Anderco-
Homorodanul, cano nicul greco-catolic. A studiat teologia la Târnavia. 
S-a cãsãtorit cu Ana  Mihalyi de Apºa, de asemenea dintr-o mare fami-
lie nobiliarã româneascã, dar din pãrþile Maramureºului. 

Dupã hirotonirea din 1845 a slujit câteva luni, pe parcursul aminti -
tului an, alãturi de fratele sãu Ioan, pe atunci paroh la Negreºti.

Cel puþin din 1849 pânã la repausare Alexiu Anderco a slujit numai
la Borºa, parohia de Sus, fiind multã vreme ºi protopopul zonei. A iubit
foarte mult locurile, prin anii 1870 realizând o schiþã monograficã a
localitãþii. Se pare cã ºi el a fost foarte îndrãgit de popor, încã din pri mii
ani de slujire, cãci în 1852 i-au fost dãruite pielea ºi coarnele ultimului
zimbru cunoscut în Maramureº, împuºcat la Þibãu. 

A scris câteva studii de popularizare precum: Cine a inventat literele,
Despre creºterea albinelor, Despre trecutul istoric al comunei. Fragmentul de
monografie al Borºei a apãrut în „Familia” lui Iosif  Vulcan în anul 1870.



214 Viorel Câmpean

În timpul pastoraþiei sale s-au construit biserica româneascã de piatrã,
casa parohialã precum ºi douã ºcoli pentru copiii din Borºa.

A avut o familie frumoasã ºi numeroasã, „a crescut ºi mãritat patru
fete – tuspatru preotese: Isabela Dannu, Iulia Manu, Emilia Coman (de
asemenea dotatã cu talent literar, n.n.), Aniþa Mihali, a crescut ºi creºte
patru feciori ºi o fetiþã: Floricica, Artemiu (eu adecã), Aurelian, Abel,
Cuza-Coriolan, dând tuturora o educaþie dintre cele mai complete, care
nu e inferioarã niciuneia [de] pe la noi, fie ºi în sânul familiilor avute,
când reflectezi la toate acestea, privind pe acel om, simt în toatã
mãrimea ei iubirea lui cãtre noi”.  

Sunt cuvintele fiului cel mare, Ioan Artemiu, cãruia, deºi tradiþia fa -
miliei l-ar fi îndreptat cãtre teologie, tatãl i-a dat libertatea de a-ºi alege
drumul în viaþã. Primind o bursã din partea vestitei Societãþi
„Transilvania”, Artemie va studia în strãinãtate medicina. Patriotismul
lui Alexie Anderco este vãdit ºi de prenumele dat unui fiu nãscut dupã
Unirea din 1859: Coriolan-Cuza!

Se spune despre Alexiu Anderco cã „a avut frumoase studii teolo -
gice, a luptat pentru drepturile românilor prin numeroase articole în
presa vremii ºi a fost un foarte bun psiholog ºi pedagog, cunoºtinþe ce
s-au revãrsat apoi cu dragoste” asupra fiilor ºi nepoþilor.

Sunt miºcãtoare cuvintele lui Artemiu: „Tatã-meu – am mai spus-o
întru alt loc – este mândria mea: e omul învãþat. Biblioteca lui e cea mai
mare dintre bibliotecile domnilor dimprejur; masa de citit a lui e cea mai
bine înzestratã cu periodice ºtiinþifice, cu ziare politice sau literare; grã-
dina lui e vizitatã de cei ce voiesc sã înveþe ceva pomiculturã, apiculturã,
floriculturã. <<cu stupii am crescut ºi cresc un cocon>>, zice cu oare-
care mândrie vizitatorilor; albinele îi produc 200-250 de florini pe an.

Casa lui e casa omului de ºtiinþã. Acestui simþ, parte din caracterul
tatei, îi mulþumim noi educaþia noastrã. Acestui simþ îi sacrifica el veni-
turile sale, cu multe sudori câºtigate. Desigur avuþii nu ne vor rãmânea
nouã, fiilor preotului din Borºa, dar ne va rãmâne o avuþie ºi mai mare,
un capital care va da sutã pe sutã: capitalul inteligenþei dezvoltate, cres-
cute.”

În continuare, lãsãm sã curgã cuvintele lui Artemiu: „Tatã-meu are
ºi el din ca racterul oamenilor de ºtiinþã rãceala în cele ce privesc rapor-
tul exterior cu familia. Eu nu l-am vãzut niciodatã sãrutând pe copiii
sãi, jucându-se cu cei mici, deve nind, cum zicea un mare om de stat,
<<copil, ca sã fie fericit>>. Când veneam acasã pe vacanþã, purtând în
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buzunar atestatul cu <<eminenþele>>, nici o vorbã, îl citea, mi-l
înapoia; ºi eu, copil, fugeam în braþele mamei cu ochii plini de la crimi,
plângându-mã de asemenea primire. Mama mã consola, zicând cã aºa
e totdeauna; cã, cu toate acestea, mã iubeºte mai mult decât mulþi
pãrinþi care ling ºi înalþã la cer pe copiii lor. ªi mama avea dreptate: acel
om rece, care înaintea nimãnui nu s-a fãlit cu fiul sãu, îl iubea mai mult
decât mulþi pãrinþi; acel om înþelegea pe fiul sãu; când se tratã [fu
vorba] de studii, de progres, nici un ajutor nu-i fu refuzat.”

Nu este de mirare cã Artemiu a ajuns o mare speranþã a literaturii
române din Maramureº, cãci în casa lui pãrinteascã se vorbea de multe
ori despre limba românã, adeseori fiind evocaþi Laurian ºi Cipariu.

Iubitul fiu Artemiu, aflat la studii în strãinãtate, a ajuns într-o dis-
pe ratã situaþie, astfel cã a solicitat tatãlui sãu un împrumut de 120 de
florini. Iatã ce rãspuns a primit: “Îmi scrii sã-þi dau bani împrumut“:
puþin cugeþi, puþin, dar crede-mã cã aceasta e vãtãmare. Pânã oi avea ºi
oi trãi, din cât oi avea, voi da ºi þie ºi la ceilalþi. ªtii tu cã eu nu sunt
bãutor, nu mã joc în cãrþi, nu o duc luxos, ci tot ºi de tot trãiesc vouã.
Pentru aceea nu trebe a se ºi sperie ºi a lamenta; numai nu cugeþi cã te-
oi lãsa în þarã strãinã sã nu ºtii ce face; da-mi scrie, cã, iatã, atâta acum
ºi cheltuiale ie atâta; mai trebe atâta funcþiune, de a nu a-þi face
supãrare? Spaimã, sã te bolnãveºti încã mai tare? Þi[i]  buget [bughet,
n.n.] a fi aºa de înstrãinat.

Pentru aceea îþi trimit 150 de fiorini valutã austriacã. Tu ai cerut 120;
îþi trimit încã 30. Da numai ºi numai sã-i adaugi cãtre cost, adicã sã
mãnânci oarece mai bine, sã nu slãbeºti din corp, cã apoi ce folos cã ai
vãzut Parisul, ori toatã lumea, de îi fi tot bolnav ºi slab? Te întãreºte în
fine ºi inima; nu fi fricos, ci îþi fã curaj!

Vieîþi în minte cã de astãzi în un an ãi fi în Borºa, acasã, trecut peste
pulberea ºcoalei, domn independent, ce îi mai frumos în lume.

Pe coconi îi gãtim la ºcoalã; peste 10 zile se duc: trebe cãmeºi,
ciobote, cioa reci ºi câte toate. Ne-a ajuta Dumnezeul pãrinþilor noºtri.

Da mai multe împrumuturi nu cere de la mine, da nici de la alþii sã
nu ceri. Sã-þi ajute Dumnezeu! Îmi scrie de ãi fi în orice necaz de deficit
ºi, din cât oi avea, þi-oi da; da nu împrumut, da din amarul pãrintesc cu
care am fost ºi oi fi pânã oi trãi…” 

Alexiu Anderco a trecut la cele veºnice în 12 aprilie 1884. Din vara
anului 1877 însã a trãit tot restul vieþii cu o mare durere în suflet, cauza-
tã de moartea celui mai mare dintre feciorii sãi, Ioan Artemiu, „talentul
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sclipitor” care în aºa frumoase cuvinte ºi-a zugrãvit pãrintele drag.
Numele lui Artemiu a rãmas mereu în memoria familiei Anderco, cãci
un alt vlãstar din familie, nãscut în 1882 la Odoreu, în familia pr. Vasile
Anderco ºi a Tereziei Pop a primit la botez prenumele Artur Artemiu
Ioan. Ajuns de asemenea preot greco-catolic în mirificul Maramureº
istoric, acesta a descoperit într-un pod de bisericã veche celebrul
„Manuscris de la Ieud”.

La prima tipãrire a Jurnalului lui Ioan Artemiu, fapt întâmplat în 1934
la Vãlenii de Munte, editorul, nimeni altul decât Nicolae Iorga, îl asemã-
na pe Ioan Artemiu Anderco cu Ion Codru Drãguºanu, considerându-l
singurul scriitor autentic din Maramureºul secolului XIX. Îngrijitorul
ediþiei din 2001 are convingerea cã  „ºi celelalte pagini rãmase în manu-
scris, se bucurã de aceleaºi calitãþi”, necesar fiind a le tipãri.

Eminentul student medicinist, neîmplinit literar ºi neavând rãgazul
de a-ºi exercita meseria pe care o deprinse la Torino, ne-a lãsat
nepreþuite pagini despre modul în care intelectualii români din nordul
Transilvaniei îºi creºteau copiii în secolul deºteptãrii naþionale, ºi cum le
era rãsplãtitã jertfa. Exemplul pãrintelui Alexiu Anderco de Homorod,
fiu al Botizului, este cât se poate de elocvent, multe din poveþele sale
constituindu-se ºi astãzi în repere ale educaþiei copiilor.

„Informaþia de duminicã”, an VI, nr. 274, 17 februarie 2008, p. 3.
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În 12 martie s-au împlinit 100 de ani 
de la înfiinþarea bãncii româneºti 

„Vulturul” din Tãºnad
Importanþa instituþiilor bancare româneºti în Transilvania imperialã

este binecunoscutã. ªi pãrþile sãtmãrene se pot mândri cu o rodnicã
activitate pe acest tãrâm. În 12 martie s-au împlinit 100 de ani de la con-
stituirea bãncii româneºti „Vulturul” din Tãºnad. Desigur, în acei ani
Tãºnadul aparþinea administrativ de judeþul Sãlaj, dar printre membrii
fondatori gãsim ºi români din comitatul Sãtmar. ªi, mai important lucru,
printre cei care au beneficiat de serviciile acestei instituþii bancare s-au
numãrat desigur ºi sãtmãreni.

În lista membrilor fondatori se regãsesc preoþi, avocaþi, învãþãtori,
proprietari, dar ºi simpli þãrani, economi cum li se spunea în limbajul
epocii; þãrani harnici, deci cu o stare materialã destul de bunã, este poate
necesar a preciza.

În 12 martie 1908 membrii fondatori au redactat o adresã cu
hotãrârile luate în acea zi, lista cu cei care au înfiinþat banca, fãcându-se
totodatã apel la intelectualii ºi patrioþii români din toate orizonturile,
întru a da „mânã de ajutor la înfiinþarea insitutului  prin câºtigarea câtor
mai mulþi acþionari”. Se dãdea un termen pentru a trimite coala de sub-
scriere, 5 iunie 1908. Adresa era semnatã de avocatul tãº nãdean dr.
Coriolan ªter (Steer), poate principalul element în materializarea ideii de
a înfiinþa o bancã româneascã în aceste þinuturi. 

Vom evoca în continuare succint personalitãþile semnatarilor actului
elaborat acum 100 de ani, concentrându-ne asupra avocatului Coriolan
ªter, se va vedea mai jos din ce motive.

O componentã importantã între membrii fondatori era constituitã
din preoþii greco-catolici. Regãsim aici numele lui Coriolan Ardelean
(arhidiaconul Careilor în acea vreme) precum ºi ale protopopilor:
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Grigore Pop (paroh la Unimãt), Demetriu Coroian jun. (slujitor la
Santãu). Apoi, dintre numele mai cunoscute constatãm prezenþa „croni-
carului de la Hotoan”, Vasile Pãtcaºiu, a lui Ioan Lobonþiu (pe atunci
paroh la Sãrãuad) lista continuând cu personalitãþi ale Bisericii peste care
s-a aºezat astãzi praful uitãrii: Vasile Sfura (Blaja), Victor Mãrcuº (Pir,
fost coleg de liceu cu Coriolan ªter), Vasile Hoblea (Cig), Patriciu
Lobonþiu (Silvaº), Paul Nodiº (capelan al pr. Patriciu Lobonþiu la Silvaº),
Vasile Mureºan (Sãuca), George Filep (Cãuaº), Ioan Trufaºiu (Acâº).
Este datoria noastrã a celor de astãzi, precum ºi a celor care vor veni
dupã noi, sã scoatã de sub colbul uitãrii faptele înaintaºilor noºtri.

Alãturi de preoþi, este ºtiut lucru cã dascãlii satelor erau aducãtorii
luminii ºi a speranþei în sufletele românilor. ªi la acest eveniment este
atestatã prezenþa a doi învãþãtori din satele de pe cuprinsul judeþului
nostru, ºi anume Grigore Rus (Tãºnad) ºi Teodor Mureºan (Blaja),
nepreþuite ajutoare ale preoþilor din localitãþile unde au slujit.

Între figurile de proprietari se detaºeazã numele ilustrului George
Pop de Bã seºti, el fiind în fapt mare proprietar – ca sã respectãm ade-
vãrul istoric, un cunoscut susþinãtor al tuturor iniþiativelor româneºti din
pãrþile noastre. Apoi remarcãm numele lui Vasile Pustai (Sãuca), George
Molnar (Tãºnad), Ioan Filip (Santãu), din aceeaºi localitate George Filep,
Mihail Bohãþiel (Supuru de Sus). Sunt reprezentanþi exponenþiali ai
satelor româneºti din pãrþile Sãtmarului, prezenþi ºi ei la toate chemãrile
neamului din acea perioadã.

Fruntaºii satelor, oameni distinºi prin hãrnicie ºi ataºament faþã de
valorile naþionale  au fost de asemenea prezenþi în numãr destul de mare:
George Pop (Sãuca), Vasile Plosca, Vasile Caraba, Mihail Borhidi (tus-
trei din Unimãt). 

O notã aparte aduce prezenþa printre semnatarii documentului de
înfiinþare a bãncii „Vulturul” a dr. ªtefan Cicio-Pop (1865-1934), depu-
tat dietal în acel an. Prezenþa lui în pãrþile noastre este surprinzãtoare
pentru necunoscãtori. De fapt, rãmas orfan de mic, ªtefan Cicio-Pop a
fost crescut în casa unchiului sãu, preotul greco-catolic Vasile Pop
(1832-1894), paroh vreme de aproape 15 ani la Santãu, în chiar perioa-
da copilãriei viitorului om politic român.

În casa lui ªtefan Cicio-Pop din Arad a fost pregãtitã Marea Unire
din 1 Decem brie 1918. Adunarea de la Alba Iulia din acea zi sfântã a fost
deschisã chiar de cãtre el. Dupã fericitul eveniment a fost activ în plan
politic, deþinând de câteva ori ministeriatul, iar în câteva legislaturi a fost
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ales deputat. S-a numãrat prin tre puþinele persoane care i-au câºtigat
încrederea lui Iuliu Maniu.

Coriolan ªter s-a nãscut în 1879 pe meleaguri bihorene, la Beliu ori
Santãul Mare, dupã altã sursã. A vãzut lumina zilei într-o familie pre-
oþeascã, a parohului greco-catolic din Beliu, Vasile ªter ºi a Iulianei
Ardelean. Lucru mai puþin ºtiut este faptul cã ambii pãrinþi aveau rãdã -
cini sãtmãrene. Astfel, tatãl sãu era originar din Sãtmãrel, nãscut fiind în
9 decembrie 1854 la Sãtmãrel, în familia lui Ioan ºi a Etelcãi ªuta. Mama
sa era fiica parohului George Ardelean din Terebeºti, fiind sorã cu
viitorul vice-arhidiacon al Sãtmarului, Coriolan Ardelean. 

Dealtfel, numele sub forma Steer era des întâlnit la Sãtmãrel, ulteri-
or el pãstrându-se sub forma reromânizatã de ªter sau ªtireanu.

A rãmas orfan încã de la 14 ani, tatãl sãu, care a pãstorit se pare doar
la Beliu, repausând în 15 octombrie 1893. Studiile gimnaziale ºi cele
liceale le-a urmat la Liceul romano-catolic din Oradea, afarã de ultima
clasã de liceu, pe care a urmat-o la „Samuil Vulcan” în Beiuº. Printre
colegii sãi remarcãm ºi alte personalitãþi ale Sãtmarului precum Victor
Bolchiº sau viitorii preoþi greco-catolici: Iosif  Demian sen., Pompiliu
Vasile Tãmaº, Victor Mãrcuº. 

A început sã studieze dreptul la Academia din Oradea. A trecut dupã
doi ani la Cluj. În acei ani, sentimentul de dragoste pentru Avram Iancu,
cel care simboliza lupta pentru eliberare naþionalã, devenise predomi-
nant în rândurile tinerilor in telectuali clujeni. Pe de altã parte, ministrul
de interne ungar oprise o colectã pornitã printre români în vederea
ridicãrii unui monument „Craiului munþilor”. În 31 decembrie 1899, trei
tineri studenþi români au pornit cãtre Þebea, pentru a depune pe mor-
mântul eroului o coroanã de lauri pe care era scris: „Tinerimea românã
lui Avram Iancu. Dormi în pace, noi veghem”. La ceasul îngemãnãrii
celor douã veacuri istorice, la Þebea studenþii împliniserã o datorie de
onoare. Aceºti tineri erau Ioan Scurtu, George Novacovici ºi viitorul
avocat din Tãºnad, Coriolan ªter.

Pentru atitudinea lui româneascã a fost eliminat. ªi-a continuat studi-
ile la Budapesta, unde a dobândit ºi diploma de doctor în drept,
deschizându-ºi dupã aceea un birou de avocaturã la Tãºnad. Aici, în
afarã de rolul avut în fondarea bãncii româneºti „Vulturul”, aniversatã în
aceste zile, s-a distins ca unul dintre cei mai activi membrii ai intelectu-
alitãþii româneºti implicaþi în emanciparea naþionalã. Un rol important a
avut ºi în zilele premergãtoare Marii Uniri, fiind ales în 22 noiembrie
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1918 în comitetul Consiliului Naþional Român din Tãºnad. Delegat la
Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, a avut marea bucurie de a fi
fost ales în Marele Sfat Naþional Român. A trecut în eternitate, în plinã
putere de muncã, în anul 1924.

Anul viitor se vor împlini 130 de ani de la naºterea ºi trei sferturi de
veac de la trecerea la cele veºnice a celui care a fost dr. Coriolan ªter.
Tãºnadul, în primul rând, are datoria – onorantã – de a aminti generaþi-
ilor de azi de faptele vrednice de urmat realizate de cãtre acest patriot
român.

„Informaþia de duminicã”, an VI, nr. 279, 23 martie 2008, p. 3.
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Ioan Chindriº, un istoric sãtmãrean
la ceas aniversar

Studierea epocii moderne a istoriei ne-a dat adeseori prilejul de a
redescoperi pentru tezaurul românesc sãtmãrean o seamã de persona -
litãþi aflate în negura istoriei. De cele mai multe ori le-am împãrtãºit
opiniei publice din acest colþ de pa ginã. În majoritatea covârºitoare a
cazurilor era vorba despre personalitãþi trecute de multã vreme la cele
veºnice. 

De aceastã datã avem bucuria de a vã prezenta un istoric literar ºi
istoric al fenomenului cultural-religios activ încã, originar din Sân -
miclãuº, puþin cunoscut însã de sãtmãreni. Prilejul de a-l evoca ne este
oferit de împlinirea în ziua echinocþiului de primãvarã a frumoasei vârste
de 70 de ani.

Mãrturisim cã vom încerca sã spicuim doar din bogata-i activitate. O
listã bi bliograficã a titlurilor magistrului Ioan Chindriº ar necesita cu si -
guranþã un volum. Acest material îºi propune sã-l reaminteascã celor
care îl cunosc ºi sã-l facã cunoscut celor care nu ºtiu de originea lui sãt-
mãreanã.

Ioan Chindriº a vãzut lumina zilei în 21 martie 1938, la Sânmiclãuº.
Localitatea se situa atunci în judeþul Sãlaj. Astãzi, ºi cu mult timp înainte
însã Sânmiclãuºul a aparþinut ºi aparþine judeþului nostru. Este fiul lui
Ioan ºi al Mariei (nãscutã Bârsan), agricultori. 

Cercetându-ºi arborele genealogic, istoricul ºi-a regãsit obârºia dupã
tatã în marea familie nobiliarã româneascã Chindriº din  Maramureº.
Reprezentanþi ai acestei familii s-au rãspândit prin toatã Transilvania.
Dinspre mamã toate drumurile duc în Codrul Sãtmarului, mai precis la
Soconzel ºi Hurezu Mare.

Clasele primare le-a urmat în localitatea natalã. Apoi, gimnaziul ºi
studiile liceale la Liceul Mixt nr. 1 Carei, între 1949 – 1955. Peste ani va
scrie despre anii de studiu în acelaºi oraº nordic ai unui mare patriot



222 Viorel Câmpean

român, Simion Bãrnuþiu. 
A urmat apoi Facultatea de Filologie a Universitãþii din Cluj între

1957 – 1962. Doctoratul în filologie l-a obþinut în 1977, avându-l ca
magistru pe neuitatul om de culturã Iosif  Pervain, cãruia îi va fi mereu
recunoscãtor. Îndrãgostit ºi de istorie dobândeºte titlul de doctor ºi în
acest domeniu în 1994. 

Debuteazã cu reportaj literar în ziarul „Pentru socialism” din Baia
Mare (1957). Ca redactor la Studioul de Radioteleviziune Cluj (1962-
1985), cultivã acest gen li terar în emisiunile realizate, precum ºi în reviste
ca „Vatra”, „Flacãra”, „Tribuna”, „Familia”. Complementar, abordeazã
ºi alte genuri publicistice, ca reportaju  l-anchetã, „masa rotundã”, inter-
viul etc. Îºi exerseazã condeiul pe o scarã valoricã amplã, de la ziarele de
provincie, la revistele literare de frunte, cum este „Manu scriptum”, unde
deþine timp de douã decenii o rubricã permanentã de document literar. 

Legãtura cu Sãtmarul natal este întreþinutã prin câteva contribuþii în
publica þiile locale „Cronica sãtmãreanã” ºi „Satu Mare. Studii ºi comu-
nicãri”.

În opinia lui Ioan Chindriº, popoarele din Occident cultivã momen-
tan un pu ternic ºi elevat naþionalism, cu rostul de a „defini pentru veºni-
cie identitatea fiecãrei naþiuni.” Corifeii neamului românesc sunt cei care
pot îndrepta, prin viaþa ºi activitatea lor, partea sãnãtoasã a corpului
naþional cãtre acest naþionalism elevat. Opera lui Ioan Chindriº abundã
de portrete ale eroilor neamului. Înainte de 1989 demersul acesta era o
reacþie personalã la „hipertrofierea rolului maselor în istorie”, atrãgând
atenþia cititorilor ºi radioascultãtorilor sãi asupra rolului minimalizat al
personalitãþilor.

Tinerii însetaþi de istorie româneascã adevãratã, citind textele lui Ioan
Chindriº, vor putea lesne afla o busolã în hãþiºul care înconjoarã de
multe ori istoriografia româneascã de astãzi. Medalioanele lui Ioan
Chindriº sunt adevãrate poeme în prozã, îmbibate de adevãr istoric.

Ioan Chindriº a debutat editorial cu volumul Corespondenþa lui
Alexandru Papiu Ilarian (coautor cu Iosif  Pervain), în 1972. Pasiunea
interdisciplinarã între literaturã ºi istorie o aprofundeazã dupã 1985,
când devine cercetãtor la Institutul de Istorie „George Bariþ” din Cluj-
Napoca, acolo unde a gãsit o atmosferã de familie. Aici interdisciplina -
ritatea (istorie, paleografie, filologie) se profesa de decenii, prin ma rile
corpusuri de documente ce formeaza programele de cercetare acade-
micã. 
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A editat un numãr mare de opere rãmase în manuscris sau scrieri mai

puþin cunoscute ale reprezentanþilor ªcolii Ardelene, în publicaþii de
specialitate ºi în vo lume. Astfel sunt ediþiile princeps ale Arhieraticonului
lui Inochentie Micu-Klein ºi importanta scriere a lui Samuil Micu, Istoria
ºi lucrurile ºi întâmplãrile românilor, alãturi de ediþii din lucrãrile lui Petru
Maior ºi Gheorghe ªincai. Ultima lucrare tipãritã este o monografie de -
dicatã episcopului Petru Pavel Aron.

Acum câþiva ani Ioan Chindriº s-a despãrþit, nu fãrã durere, de har-
nicul colectiv al Institutului, pentru a conduce destinele unei alte presti-
gioase instituþii, filiala din Cluj-Napoca a Bibliotecii Academiei. Încã o datã
se adevereºte faptul cã deºi judeþul nostru are atâtea probleme cu biblio -
teca judeþeanã, sãtmãrenii conduc prestigioase citadele ale cãrþii.

Lui Ioan Chindriº îi aparþine iniþiativa, coordonarea, prefaþarea ºi
realizarea în bunã parte a ediþiei critice a Bibliei de la Blaj, opera de vârf
a ªcolii Ardelene, apãrutã în condiþii monumentale, în anul jubiliar 2000.
Aceastã operã este o ma nifestare esenþialã a celebrului curent de idei din
literatura noastrã veche. Editor coordonator al lucrãrii, este totodatã
autorul masivului studiu introductiv, adevãratã monografie a vieþii cul-
tural-literare ardelene din secolul al XVIII-lea.

Ca un semn de admiraþie pentru munca echipei care a realizat acest
monumental demers, Papa Ioan Paul II a acceptat calitatea de membru
al Academiei Române. Este singurul caz în istoria  papalitãþii, când
Pontiful de la Roma este membru al unei Academii, al unei organizaþii
laice.

Ioan Chindriº a iniþiat ºi a realizat în cea mai mare parte corpusul de
corespondenþã literarã George Bariþ ºi contemporanii sãi (10 volume apãrute
între 1973 –2003), oferind un model apreciat de punere în valoare a
genului epistolar, bogat reprezentat în climatul social ºi literar al secolu-
lui al XIX-lea. 

Avem convingerea cã viitorul va aduce în faþa cercetãtorilor ºi citito-
rilor un volum intitulat George Bariþ ºi corespondenþii sãtmãreni. În câteva
biblioteci ºi arhive din þarã s-au pãstrat scrisori adresate de cãtre cãrtu-
rari sãtmãreni Nestorului presei române, cum era numit Bariþiu în epocã.
Vasile Lucaciu, Ioane Marcu, Moise Sora Noac, Ioan Boroº sunt numai
câteva nume care au þinut legãtura cu comandamentul românesc transil-
van, cum l-am putea numi pe Bariþiu. Cãrturari sãtmãreni, aparent
minori, precum Moise Sora Noac sau Dimitrie Hossu, au fost semnalaþi
de cãtre Ioan Chindriº.
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Ca istoric al ªcolii Ardelene, Ioan Chindriº a supus atenþiei publice
aspecte necunoscute sau puþin cunoscute ale acestui curent literar,
bazându-se pe documente de arhivã, manuscrise sau vechi tipãrituri,
devenite rarisime ºi inaccesibile. Istoricul literar a scos la luminã mai
multe texte ale ªcolii Ardelene, în ediþii care, nu odatã, contrazic sau
dãrâmã imagini vechi sau truisme, preluate de la autor la autor, tocmai
din cauza necunoaºterii punctuale a subsolului manuscris al ªcolii. 

Istoricul din Sânmiclãuº se numãrã între cei care echivaleazã gene -
raþia spiritualã de la 1848 cu o a doua vârstã a ªcolii Ardelene. În aceastã
a doua generaþie s-au manifestat marile spirite prepaºoptiste ºi paºop-
tiste ardelene, corespunzând preromantismului ºi romantismului.
Spiritul preponderent investigator al istoricului literar s-a îndreptat din
nou spre zone fertile, puþin cunoscute însã, ale scrisului epocii, cum ar
fi opera lui Alexandru Papiu Ilarian, Simion Bãrnuþiu sau Geor ge Bariþ. 

Numeroasele texte publicate de Ioan Chindriº au avut darul de a corec-
ta ima ginea platã a unui Ardeal lipsit de filonul literar, prin redescoperirea
unor scriitori ca : Ioan Rusu, Vasilie Pop, Constantin Alpini (paroh câþiva
ani în zona noastrã, la Mecenþiu), Timotei Cipariu sau Nicolae Pauleti.
Acestuia din urmã Ioan Chindriº i-a dedicat în 1980 o ediþie foarte reuºitã,
prin care se redã literaturii noastre preromantice, cu argumente expuse în -
tr-un amplu studiu introductiv, un poet preromantic ignorat. 

Nici un moment nu ºi-a uitat satul natal, frumoasa perioadã a
copilãriei. S-a bucurat în 2004 când a apãrut monografia Sânmiclãuºului;
lectura însã nu l-a satisfãcut pe deplin. Cartea este scrisã de un econo-
mist, deci un om al cifrelor. O slãbiciune a ºi aºa puþinelor monografii
ale localitãþilor româneºti din Sãtmar este lipsa capitolului cu persona -
litãþi. Astfel, alãturi de numele altor vestiþi fii ai satului, nici numele lui
Ioan Chindriº nu se regãseºte în paginile monografiei.

În fapt, tezaurul localitãþilor este reprezentat în primul rând de oameni.
Cãci oamenii fãptuiesc, fãrã aportul lor nu ar putea exista cifrele. Poate însã
cã, pe lângã o carte cu înfãptuiri materiale ºi date statistice, Sânmiclãuºul
va avea privilegiul sã îºi vadã într-o bunã zi tipãritã ºi cartea sufletelor, a
oamenilor care i-au fãcut cinste acolo unde destinul le-a purtat paºii. Carte
pe care nu ar putea-o scrie nimeni mai bine decât sãrbãtoritul acestor zile,
fiul Sânmiclãuºului, istoricul Ioan Chindriº, cãruia îi dorim în continuare
o viaþã frumoasã cu alte realizãri pentru cultura românã.

„Informaþia de duminicã”, an VI, nr. 279, 23 martie 2008, p. 4.
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Avocatul Ioan Nichita  s-a stins 
din viaþã la 1900

Hotoanul pare a fi din multe puncte de vedere o localitate privilegiatã
în cadrul judeþului nostru. Cu paºi repezi se apropie aniversarea celor
800 de ani de atestare documentarã, lucru care se va întâmpla în anul
2013. Aceastã venerabilã „vârstã” situeazã Hotoanul printre localitãþile
sãtmãrene cu cea mai veche atestare. Biserica româneascã a fost ridicatã
în jurul anului 1800, printre cele mai timpurii lãcaºuri de zid româneºti
sãtmãrene.

O altã favorizare din partea soartei a fost faptul cã în aceastã locali-
tate care este situatã la intereferenþa dintre Sãtmar ºi Sãlaj, a funcþionat
cu devotament aproape 60 de ani fãrã întrerupere un îndrumãtor spiri-
tual de talia pãrintelui Vasile Pãtcaºiu, cronicar punctual al eveni-
mentelor din parohie ºi împrejurimi, dar nu numai.

Astãzi dorim însã sã readucem în memoria culturalã sãtmãreanã un
alt ilustru fiu al Hotoanului, luptãtor neînfricat pentru drepturile
poporului în mijlocul cãruia s-a nãscut, avocatul dr. Ioan Nichita.

S-a nãscut în 4 ianuarie 1841 la Hotoan în familia parohului greco-
catolic Ioan Nichita (1813-1857, Pir) ºi a Florentinei Kövari (nãscutã în
1817 la Portiþa), sora prepozitului capitular de la Oradea, Teodor
Kövari. Tatãl sãu fãcea parte  din fa milia Nichita de Preluca, înnobilatã
la 18 februarie 1624 de cãtre Gabriel Bethlen. Mama sa de asemenea era
originarã dintr-o veche familie nobiliarã româneascã, de obârºie din
pãrþile Chioarului, dar stabilitã de multã vreme la Portiþa. 

Între anii 1841-1850 pr. Ioan Nichita a slujit în parohia Hotoan. O
realizare a sa în parohie este ridicarea turnului bisericii de zid, în 1842.
Din martie 1851 pânã în vara lui 1855 a slujit în parohia Mihãieni, pe
atunci o localitate cu mulþi români. Aici a trebuit familia sã treacã în
1854 peste durerea morþii preotesei Florentina.

A funcþionat dupã aceea ca paroh la Pir, din martie 1855 pânã la
repausare. A trecut la cele veºnice în 12 aprilie 1857, astfel cã elevul pe
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atunci Ioan Nichita, precum ºi sora sa Maria (cãsãtoritã cu pr. George
Kerezsi, slujitor ulterior chiar la Portiþa), au rãmas orfani de ambii
pãrinþi.

A urmat liceul la Beiuº, ajutat fiind de cãtre unchiul sãu Theodor,
multã vreme director la aceastã citadelã a învãþãmântului românesc tran-
silvãnean. Ajutorul a venit îndeosebi dupã ce tânãrul Ioan rãmãsese
orfan de ambii pãrinþi. Absolvind cu eminenþã, Ioan Nichita a studiat
vreme de trei ani teologia la institutul Sf. Barbara din Viena. Nu a urmat
misiunea preoþeascã, renunþând în favoarea carierei juridice, din cauza
unor neînþelegeri cu episcopul greco-catolic de Oradea, Iosif  Papp-
Szilagyi, o figurã controversatã a istoriei noastre. A terminat studiile
juridice la Budapesta, ºi aici numãrându-se printre cei mai de frunte stu-
denþi, reuºind sã obþinã titlul de doctor în drept.

Dupã desãvârºirea studiilor, dr. Ioan Nichita s-a cãsãtorit cu Reghina
Colceriu, fiica vicearhidiaconului Ioan Colceriu (1815-1883, Sãrãuad,
unde a slujit din 1874 pânã la repausare), nu au locuit însã prea mult
timp împreunã.

Au avut totuºi un fiu, Aurel (nãscut în 1872 la ªimleu Silvaniei), care
a fost o dezamãgire pentru tatãl sãu. Prin testamentul sãu Ioan Nichita
i-a lãsat totuºi o avere frumoasã, deºi era ferm convins cã toate
lãsãmintele vor fi numai lucruri trecãtoare în mâna lui. Surprindea cu
dureroase ºi adânci cuvinte situaþia drama ticã a fiului sãu: „Omul fãrã
lucru ºi fãrã rugãciune e ca frunza pe apã, nu ºtie când se scufundã în
marea nenorocire”.

Debutul în oficiul juridic ºi l-a fãcut la Zalãu ca jurat pretorial, dis -
tingându-se prin aptitudini ºi sârguinþã, impresionând prin calitãþile sale
nu numai cercurile româneºti, dar ºi pe cele maghiare, atât de exigente ºi
severe cu reprezentanþii celorlalte neamuri din cadrul bicefalului imperi-
ului.

În 1889 a fost ales jurisconsult al Institului financiar „Silvania” din
ªimleu Sil vaniei, reuºind sã contribuie la propãºirea acestei instituþii ban-
care româneºti, al cãrei membru fondator fusese.

Activitatea lui juridicã poate fi lesne caracterizatã, afirmând cã a fost
„avocatul românilor” din aceste pãrþi, de nenumãrate ori el fiind apãrã-
torul cauzelor persoanelor fizice ºi a instituþiilor româneºti.

A fost aproape de tinerii avocaþi români, ajutându-i mult, printre alþii,
pe Francisc Hossu-Longin (ginerele lui George Pop de Bãseºti), care îl
numea „foarte bun prieten ºi protegiator al meu” dar ºi pe avocatul



227Oameni ºi locuri din Sãtmar
Dumitru Suciu (originar din Supuru de Sus), dupã examenul de stat
acesta fãcându-ºi stagiatura de avocat la dr. Ioan Nichita în Zalãu.

Desigur, îi era încã proaspãt în minte ajutorul pe care-l primise la
rându-i de la unchiul sãu, canonicul orãdean. Acesta dealtfel va trãi încã
6 ani, tot la Oradea, dupã dureroasa despãrþire de iubitul nepot.

Biserica i-a fost dragã de-a lungul întregii vieþi, încercându-l poate un
gând nostalgic, la tatãl sãu ºi la anii de studenþie teologicã. A ajutat de
multe ori bãneºte lãcaºul sfânt din Hotoan. Prima bisericã româneascã
de zid din oraºul Zalãu a fost construitã pe terenul donat chiar de cãtre
dr. Ioan Nichita.

Când se vorbeºte despre patriotismul sãlãjenilor, sunt amintiþi
George Pop de Bãseºti, Andrei Cosma ºi Ioan Nichita. Andrei Cosma a
locuit multã vreme la Supuru de Sus. Aceºti trei mari oameni politici
români au fost nedespãrþiþi în luptele electorale, în lupta aprigã dusã pe
toate fronturile pentru propãºirea românilor.

Unul dintre memorandiºtii cu care avem noi a ne mândri este ºi Ioan
Nichita.

Felul în care ºi-a împãrþit averea demonstreazã ataºamentul ºi
recunoºtinþa pentru neamul sãu: „Puþina mea avere o am de la poporul
român, doresc ca bunãtatea aceleia sã o guste fiii acelui popor.”

Gândindu-se cã viaþa este o nesfârºitã tainã, ºi-a întocmit testamen-
tul încã din anul 1896. În testament scrie cã „oara morþii ie nesigurã, pe
om în oriºice minutã poate sã-l ajungã, ºi nevoind cã dupã moartea mea
puþina-mi avere sã ajungã obiect de risipã”, de aceea a purces din timp
la întocmirea acelui act final.

Am amintit mai sus faptul cã deºi unicul fiu, Aurel, îi adusese numai
ruºine de-a lungul vieþii, i-a lãsat totuºi o frumoasã avere. Testamentul
sãu dovedeºte ataºamentul pentru poporul în mijlocul cãruia a vãzut
lumina zilei. A contribuit cu o mare sumã de bani pentru contul
„Astrei”, punându-se de fapt temelia unei harnice fundaþii „dr. Ioan
Nichita”, care va ajuta la formarea unor intelectuali ardeleni de primã
mânã.

Ioan Nichita a fost ºi în timpul vieþii unul dintre principalii susþinã-
tori ai „Astrei” în pãrþile unde a activat.

A trecut la cele veºnice în chiar ziua de început a anului 1900 la
Oradea. Dupã cum am precizat, la început de an venise ºi pe lume. ªi-a
manifestat dorinþa sã i se facã „mormântare simplã ºi fãrã lucs dupã ritul
nostru greco-catolic”. De asemenea, dorea ca pe crucea mormântului sã
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fie inscripþionate cuvintele: „Omul ie o tainã, vieaþa lui un vis. Sufletelor
blânde ceriul stã deschis.” Nu ºtim dacã aceste dorinþe exprese ale lui au
fost respectate de cei care i-au organizat plecarea pe ultimul drum
pãmântesc. Nu ºtim nici mãcar dacã  mormântul acesta mai existã. Cert
este însã cã dr. Ioan Nichita a fost un suflet blând, un apãrãtor ºi toto-
datã un exemplu pentru românii acelor vremuri, pilda vieþii lui putând fi
urmatã cu încredere de cei cu sufletele blânde, îndeosebi de tineretul
necorupt. Astfel, cerul le va fi deschis!

„Informaþia de duminicã”, an VI, nr. 277, 9 martie 2008, p. 4.
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Preoþii din familia Barbul, 
mândria localitãþii Pomi

Localitatea Pomi ºi-a sãrbãtorit anul trecut cei 600 de ani de atestare
documentarã. Cu aceastã ocazie s-a lansat volumul „Omagiu celor care
au fost ºi celor care sunt: Pomi 600 de ani”, realizat de cãtre profesorii
Gheorghe ºi Rozalia Cosma. Nu vom mai stãrui astãzi asupra acestui al
doilea volum din adevãratul început de ciclu monografic al soþilor
Cosma. În schimb, dorim sã subliniem prin acest material meritele pre-
oþilor nãscuþi în familia pomneanã Barbul.

Vom face referire la ºase membri ai acestei familii foarte înrãmurite.
Cercetãrile viitoare ar putea aduce informaþii preþioase la cele deþinute
pânã acum. Cei cinci ani scurºi de la apariþia primei lucrãri monografice
dedicate Pomilor, au avut darul de a aduce completãri la conturarea
biografiilor câtorva dintre reprezentanþii fami liei Barbul. 

Noi ne mãrginim sã ne referim astãzi doar la preoþii nãscuþi în
aceastã familie. Precizãm cã toþi au împãrtãºit credinþa greco-catolicã,
unii dintre ei având mult de pãtimit pentru ataºamentul dovedit. Familia
Barbul a fost înnobilatã în 1326 pentru buna organizare a grãnicerilor
români pe drumul sãrii din zona Chioarului, nobilitatea fiindu-i întãritã
în 1680 de cãtre principele Mihail Apafi.

Opinãm cã Chiriac Barbul este cel mai de seamã reprezentant al pre-
oþilor din familie. Îi prezentãm succint aici reperele biografice, deoarece
am mai publicat în „Informaþia de duminicã” un material dedicat per-
sonalitãþii sale. S-a nãscut în 12 februarie 1820. A urmat Seminarul la
Oradea. S-a cãsãtorit cu Ana Vaida-Voievod. A fost hirotonit în 18
decembrie 1844. Pentru început a funcþionat în calitate de capelan la
ªiria, în pãrþile Aradului.

Între 1846 ºi noiembrie 1864 a fost paroh la Bicãu. Aici l-au prins
evenimentele anilor 1848-1849. Dintr-o însemnare pe un „Chiria -
codromion” aflãm pãrerea lui despre cele petrecute în zonã: „Am
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însemnat, în anul 1849, Tiril Barbul, parohul locului. Sã dã de ºtire pos-
teritãþii cum cã [în] acest an au fost o rebelie mare, cu nume Koºutiana,
þintitã împotriva românilor ºi a împãratului, lângã care românii au rãmas
mai credincioºi. 1849.”

Dragostea sa de neam este atestatã în toamna lui 1861, când este
prezent la Seini. Un grup de intelectuali români din Sãtmar a încercat
înfiinþarea unui gimnaziu românesc în orãºelul transilvan. În 1865 sem-
neazã alãturi de alþi intelectuali memoriul cãtre comitele suprem G.
Károlyi prin care se solicita viitoarea reprezentare proporþionalã a
românilor în forurile comitatense. 

Destinul îi va fi foarte legat apoi de parohia Lipãu, slujind acolo mai
bine de douã decenii, adicã din noiembrie 1864 pânã în mai 1885. Pânã
în 1867 a slujit alãturi de parohul emerit Vasile Vaida, probabil socrul
sãu.

În iulie 1868 semneazã un protest împotriva instaurãrii dualismului
austro-ungar, în spiritul Pronunciamentului de la Blaj. În 1880 este
prezent la conferinþa intelectualilor sãtmãreni în chestiunea ortografiei
limbii române. În 1884 este ales preºedinte al cercului electoral Cãrãºeu.

A ajuns apoi paroh al Careilor ºi arhidiacon  al pãrþilor sãtmãrene,
din 1885. A trecut la cele veºnice în 9 iulie 1896. A avut un fiu, Augustin,
tatãl eminentului om politic ºi patriot Ilie Carol Barbul, ºi Eugen-Pavel
Barbul, preot ºi cãrturar de seamã, prezent în continuare în materialul
nostru. 

Eugen Pavel Barbul s-a nãscut la Lipãu, în 23 ianuarie 1875, pãrinþi fiin-
du-i Augustin Barbul ºi Vilhelmina Kolbusewski, este deci nepotul preo-
tului Chiriac Barbul. Studiile gimnaziale le-a urmat la piariºtii din Carei.

A urmat studii de teologie la Oradea, apoi la Budapesta, tot acolo
fiind licenþiat, obþinând apoi doctoratul ºi în litere ºi filosofie. A
funcþionat ca profesor în oraºul studenþiei, Budapesta, între 1900-1902,
îndeplinind ºi funcþia de bibliotecar al Universitãþii. S-a cãsãtorit cu
Lucreþia Ionescu. Fiul lor Gheorghe a fost secretarul mareºalului
Antonescu, în urma acestei experienþe scriind o carte de memorii inti -
tulatã „Al treilea om al Axei”.

În 1920 a fost numit director al Bibliotecii Centrale Universitare din
Cluj-Napoca, primul român care a deþinut onoranta funcþie. În anii
1919-1920, 1920-1921 ºi 1926-1927 a fost deputat în Parlamentul
României.
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A publicat : „Az avasvidéki nyelvjárás”( „Graiul - Dialectul român

din Þara Oaºului”, Tip. Soc. Franklin, Budapesta, 1900), în care prezin-
tã date generale despre locuinþã, port, alimentaþie, datini de nuntã ºi
înmormântare, precum ºi 54 de cântece ºi strigãturi în limba românã. De
asemenea a mai tipãrit : „Catalog…” (1902), „Capitole din istoria litera-
turii române” (1912), „Costume româneºti din secolul XVII” (1935),
„Biblioteca Universitãþii Cluj” (1935) , „Istoriografia românã pânã la
1820”  (1912).

Comunitatea din localitatea natalã i-a cinstit memoria, aºezând în 6
martie 2005 o placã comemorativã pe faþada ºcolii din Lipãu.

Ioan Barbul senior, nãscut în 16 aprilie 1844 la Pomi. A urmat cursurile
liceale ºi apoi pe cele ale Seminarului din Oradea, ca bursier al Fundaþiei
împãrãteºti. ªi-a perfecþionat studiile de teologie la Viena. A fost hiro-
tonit în 30 septembrie 1869.

Din 1868 pânã în 1872 a funcþionat ca profesor suplinitor la liceul
din Beiuº.

Între 1878-1882 slujeºte la Stâna (Bolda de Sus, cum se numea în
acea vreme). A repausat la o vârstã destul de tânãrã, 40 de ani. Se întâm-
pla acest lucru la 1 martie 1882, când era administrator parohial la
Hodiºa, recent numit acolo. Adunase 13 ani de preoþie. A fost înmor-
mântat în cimitirul bisericii din Gerãuºa, unde probabil a repausat.

Ioan Barbul junior, s-a nãscut la Pomi în 13 iunie 1908, în familia
þãranilor Ioan Barbul ºi Mãriuca Dunca. A absolvit ºcoala normalã din
Satu Mare, apoi Academia Teologicã Greco-Catolicã din Oradea. Cât a
fost student la Oradea, a condus corul teologilor. I-a avut ca mentori pe
ierarhii Ioan Suciu ºi Iuliu Hossu.

A urmat ºi cursuri necesare pentru a deveni profesor, dedicându-se
activitãþii didactice. A avut aptitudini pentru muzicã ºi limba românã.

Patriot înverºunat, a deþinut funcþii de conducere în Straja Þãrii.
Dupã Dictatul de la Viena a refuzat sã plece din Ardealul cedat, drept
consecinþã a fost întemniþat ºi torturat de cãtre autoritãþile horthyste.

Deºi împrejurãrile nu i-au fost favorabile, ºi a fost sfãtuit sã nu se
hirotoneascã, nu a putut fi oprit. S-a sãvârºit hirotonirea lui la
Mãnãstirea Curtea de Argeº, unde episcopii greco-catolici aveau domi-
ciliu obligatoriu.

A slujit în clandestinitate. Pânã la sãvârºirea din viaþã a trãit retras ºi
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margina lizat, nepãrãsindu-ºi însã credinþa. A repausat în 22 august 1965.

Vasile Barbul senior (al lui Viloc), s-a nãscut în 6 august 1879 la Pomi,
în familia lui Ion Barbul ºi a Mariei Amota. A absolvit liceul la Beiuº în
1901. S-a cãsãtorit cu Helena Sfurlea. Hirotonirea sa a fost oficiatã în 7
ianuarie 1907. ªi-a început activitatea prin slujirea credincioºilor din
Necopoi, începând cu aprilie 1907, datã la care filia Necopoi devine
parohie.

În toamna anului 1918 a fost deosebit de activ, pe plan naþional.
Astfel, în 12 noiembrie a fost prezent la constituirea CNR comitatens
Satu Mare, fiind ales în consiliul acestuia. A doua zi a fost ales în cadrul
consiliului CNR cercual Ardud. A convocat ºi organizat apoi în Necopoi
un comitet naþional, prezidându-l, precum ºi o Gardã naþionalã.

Mãrturiseºte cã „Dupã actul unirii de la Alba Iulia am arborat stea -
gul naþio nal”. Gestul nu a rãmas fãrã urmãri, fiind nevoit ulterior sã se
ascundã, împreunã cu notarul Iosif  Nistor, din calea secuilor bolºevici,
totuºi fiind arestat. Dupã Unire a activat politic în cadrul formaþiunii
naþional-þãrãniste.

Între august 1923 ºi 1948 a fost paroh la Borleºti ºi în filia Aciua. A
deþinut funcþiile ºi titlurile de protopop onorar, asesor ordinar al distr.
Seini, vice-arhidiacon onorar. Acest din urmã titlu i-a fost conferit din
anul 1923, ca o recunoaºtere a meritelor sale. A trecut la cele veºnice în
1970.

Vasile Barbul (al lui Costanu Mitrii), s-a nãscut în 17 august 1894 la
Pomi, tatã fiindu-i Constantin (Vasile, cf. registrului de naºteri), mic pro-
prietar, iar mamã Floare Iuhasz. A urmat cursurile Liceului
Premonstratens din Oradea, susþinând în 1913 examenul de maturitate.
A studiat apoi teologia la Seminarul din Oradea, vreme de 3 ani, iar din
1917 încã un an la Budapesta. De-a lungul studiilor sale a avut numai
calificativul „eminent”.

Meritele sale nu au rãmas neobservate, activitatea-i rodnicã fiind rãs-
plãtitã cu urcarea pe treapta ierarhicã.

Astfel, între 1 septembrie 1917 ºi sfârºitul anului 1919 a fost practi-
cant în cadrul Oficiului Diecezan. Aflându-se pe meleagurile natale, în
istoricele zile ale sfârºitului de an 1918 a fost nevoit sã se refugieze la
Baia Mare, dinaintea trupelor secuieºti-bolºevice.

De la 1 martie 1920 pânã la 31 martie 1921 a fost arhivar diecezan.
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Din 1 aprilie 1921 pânã în 30 septembrie 1923 a fost notar consistorial.
A fost unul dintre membrii activi ai Reuniunii de cântãri „Hilaria”.

În 8 septembrie 1923 s-a cãsãtorit cu Vilma, fiica pr. Vasile Terdic
din Ghida, pentru ca în 21 a aceleiaºi luni sã fie hirotonit. Imediat dupã
hirotonire a fost numit pronotar al Consistoriului Episcopesc Oradea.
Din 3 ianuarie 1924 a fost numit asesor consistorial, vice-arhidiacon
onorar, având dreptul de a purta brâu roºu.

În 1934 era membru al exactoratului diecezan, fiind ºi secretar epis-
copesc. În 16 decembrie 1937 a fost numit director al Cancelariei
diecezane. În 14 aprilie 1938 primeºte titlul de arhidiacon onorar. Din
16 noiembrie 1939 a devenit cano nic custode al Capitlului Sfintei
Biserici Catedrale din Oradea.

Dupã 1948 a fost marginalizat, continuând sã slujeascã în clandes-
tinitate. A repausat în 2 octombrie 1973.

„Informaþia de duminicã”, an VI, nr. 281, 6 aprilie 2008, p. 5.
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S-au împlinit 185 de ani de la naºterea
avocatului George Filepp din Cãuaº

La 11 aprilie s-au împlinit 185 de ani de la naºterea la Cãuaº a lui
George Fi lepp, mare patriot român, unul dintre puþinii intelectuali
români din Transilvania care au reuºit sã treacã peste diferitele obstacole
puse în calea ascensiunii sociale. Nu meroºi oameni de seamã ai
Sãtmarului, aparþinãtori îndeobºte acestei zone aflatã la confluenþa din-
tre pãrþile sãlãjene ºi cele sãtmãrene, au fãcut parte din fa milia nobiliarã
Filepp (am depistat membrii ai acestei familii la: Acâº, Cãuaº, Chi sãu,
Ghirolt, Santãu, Sãuca, sporadic însã ºi în alte localitãþi sãtmãrene). 

Strãmoºii familiei îºi câºtigaserã nobilitatea în rãzboaiele contra tur-
cilor, pri mind diplome nobiliare de la Sigismund Báthori în 8 aprilie
1591, dar ºi în 1687. Întâlnim între reprezentanþii familiei Filepp: avo-
caþi, preoþi, dascãli; în general in telectuali români, aprigi luptãtori pentru
izbãvirea neamului lor. Opinãm însã cã faptele avocatului George Filepp
pun în plan secund activitatea celorlalþi membri, îndeosebi acum, la ceas
aniversar.

George Filepp a vãzut lumina zilei, dupã cum am precizat deja, la
Cãuaº în 11 aprilie 1823. ªcoala primarã a urmat-o în satul natal, a ple-
cat apoi la vestitele ºcoli ale minoriþilor din Carei, continuându-ºi dupã
aceea studiile la Arad. Dreptul l-a studiat la Kosice. Dupã absolvirea
studiilor juridice ºi-a fãcut practica la Pesta, tocmai în fierbinþile, ºi apoi
ºi sângeroasele zile ale revoluþiei.

Asemenea altor patrioþi români din Transilvania, ºi George Filep a
cãzut în capcana „libertãþii comune”, trâmbiþatã în primãvara lui 1848 de
revoluþionarii ma ghiari, intrând în tabãra kossuthistã. Evenimentele ulte-
rioare aveau sã dovedeascã imensa minciunã din spatele frumoaselor
lozinci.

George Filepp a funcþionat între anii 1861-1863 în calitate de
protonotar comitatens, dupã aceea a practicat avocatura la Tãºnad pânã
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cãtre sfârºitul vieþii, acoperindu-se de respectul tuturor concetãþenilor,
fiind admirat pentru inteligenþa sa. A þinut mereu legãtura cu Cãuaºul,
locul unde a vãzut întâi lumina zilei.

Un moment important în istoria locurilor noastre îl reprezintã prima
acþiune memorandistã din a doua jumãtate a sec. XIX, consumatã în
1861, avându-i în prim-plan pe George Filep, Ioan Galu ºi Ioan Maniu,
cei care au înaintat la Viena actul prin care românii îºi spuneau pãsul,
cerându-ºi cuvenitele drepturi. Dupã un deceniu de guvernare abso-
lutistã, Curtea de la Viena era constrânsã în a acorda drepturi democra-
tice naþiunilor din cuprinsul imperiului.

Românii doreau însã în primul rând sã repare o greºealã: anexarea
cãtre Ungaria a Zarandului precum ºi a celor douã comitate din þinutul
Sãlajului (cuprinzând ºi multe localitãþi din teritoriul de azi al judeþului
nostru). Demersul intelectualilor români nu a avut succes, acþiunea lor a
rãmas însã în istorie ca un act de curaj politic, model de urmat, dãtãtor
de nãdejdi pentru viitor. Notãm cã printre participanþii la elaborarea
documentului s-au numãrat ºi alþi sãtmãreni: George Marchiº, Ignaþiu
Sabãu, Simion Popovici-Deseanu, Ioan-Silviu Sãlãjeanu, Daniel Vultur ºi
alþi protagoniºti ai vieþii cultural-naþionale româneºti.

A purtat corespondenþã cu George Bariþiu, adresându-i o scrisoare
în 26 septembrie 1876, au fost desigur mai multe, altele nu ni s-au pãs-
trat însã. Personalitatea lui Bariþiu poate fi comparatã cu un adevãrat
comandament al românilor din Transilvania ºi Ungaria, de-a lungul se -
colului în care a trãit. 

Numeroºii corespondenþi ai lui Bariþiu din pãrþile noastre dovedesc
ataºamentul elitei româneºti sãtmãrene la nãzuinþele conducerii  neofi-
ciale, dar atât de bine structuratã ºi organizatã, de la Braºov ºi, ulterior
Sibiu, locuri unde a domiciliat „Nestorul presei române”, George
Bariþiu.

Este demn de precizat faptul cã ºi George Filep, în calitatea lui de
luptãtor, înþelegea sã aducã la progres propriu-i popor prin exemplul
personal. De notorietate este ferma lui George Pop de Bãseºti, dar un
lucru mai puþin cunoscut este faptul cã ºi George Filep ºi-a organizat o
unitate model, oferind seminþe, animale ºi îndrumãri gospodãreºti
micilor proprietari din pãrþile noastre. Iar dacã în 1887, scriind o
broºurã, ºi-a manifestat nemulþumirea faþã de practicile oneroase ale
unui grup, cãruia astãzi i se spune de interese, nu a fãcut decât sã punã
degetul pe o ranã care sângera în mai toate zonele locuite de români în
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cadrul imperiului.
Biserica româneascã din Cãuaº are hramul „Naºterea Maicii

Domnului” ºi a fost construitã în anul 1882, „cu ajutorul advocatului de
pie memorie, George Filepp”, dupã cum precizeazã „Schiþa mono-
graficã a Sãlajului”, scrisã exact acum 100 de ani. Paroh în localitate în
anii ridicãrii sfânt-lãcaºului era preotul greco-catolic Samuel Popp, tatãl
artistului Aurel Popp. Familia artistului a slujit dealtfel neîntrerupt vreme
de peste 85 de ani la Cãuaº!

Dupã prematura dispariþie a preotului Samuel Popp (repausat în
1884), a urmat în parohie George Filepp, de asemenea fiu al satului,
nimeni altul decât nepotul avocatului, care va sluji cu fidelitate din 1885
pânã în 1933, când ºi-a dat obºtescul sfârºit.

O grijã deosebitã a purtat avocatul George Filepp ºcolii din Cãuaº,
unde ºi el deprinsese tainele slovelor, sprijinind în dese rânduri bãneºte
comunitatea.

Nu existã realizare instituþionalã, culturalã sau economicã înfãptuitã
în aceºti ani în pãrþile noastre la care George Filepp sã nu fi participat.
O instituþie cu deosebire dragã lui George Filepp a fost însã „Astra”,
cãreia avea sã-i lase o frumoasã sumã de bani, înfiinþând o fundaþie cu
numele sãu. Cu mândrie constatãm hãrnicia românilor originari din
Sãtmar, sau care au activat în zonã, pe tãrâmul atât de roditor al „Astrei”.
Ne gândim acum la faptul cã alte trei fundaþii au prins viaþã datoritã
mãrinimiei lui Ioan Nichita, Demetriu Suciu sau Ioan Gallianu.

Testamentul lui George Filepp este foarte interesant. Am reþinut aici
doar învãþãtura cã, ajutorul dat unei comunitãþi sau unui student, avo-
catul Filepp nu-l vedea ca pe un îndemn la lene, ori ca pe o pomanã.
Comunitãþile care nu-ºi dãdeau concursul în vederea realizãrii diferitelor
obiective, neasigurând transportul sau mâna de lucru, le considera „ca
nedemne de trãit”, în consecinþã  „nu meritã a fi ajutorate din aceastã
fundaþiune.”

Urmaºi direcþi George Filepp nu a avut. Prima soþie i-a decedat (nu
am depistat numele acesteia), nu a avut copii nici cu a doua soþie, Ana
Poruþiu. Moºtenitori însã, da, s-au gãsit. Celebrul avocat a repausat la
Tãºnad în 3 februarie 1895. A fost înmormântat în cimitirul din Cãuaº,
deºi iniþial s-a dorit înhumarea la Tãºnad, în curtea bisericii româneºti,
alãturi de prima soþie. Preotul George Stanciu din Sãrãuad, parohie de
care aparþinea pe atunci Tãºnadul, coleg memorandist cu George Filepp,
nota în registrul parohial în dreptul decesului: „aparþinãtorii boga tului
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defunct nevoind sã speseze 300 florini, nu a fost înmormântat lângã bi -
sericã, unde era înmormântatã prima soþie.”

Moºtenitorii aveau sã se certe ani în ºir dupã trecerea sa la cele
veºnice. Acest comportament a debutat încã de la decesul avocatului.

Alãturi de George Pop de Bãseºti, Ioan Maniu, Ioan Nichita, Andrei
Cosma ºi Demetriu Suciu, avocatul George Filep se situeazã în primele
rânduri ale luptãtorilor pentru drepturile românilor sãlãjeni ºi sãtmãreni
din secolul XIX, bineme ritând de la naþiunea sa.

„Informaþia de duminicã”, an VI, nr. 282,  13 aprilie 2008, p. 3.
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90 de ani de la naºterea lui Ioniþã G. Andron
S-au împlinit recent 90 de ani de la naºterea omului de culturã Ioniþã

G. Andron. Destinul sãu s-a confundat cu mirificele locuri ale Þãrii
Oaºului. Tatãl sãu, preotul greco-catolic Ioan Andron, s-a nãscut în 22
noiembrie 1890 la Pribileºti, într-o familie de þãrani foarte sãraci. Mama,
Ghizela Olah, era învãþãtoare. Dupã hirotonirea din 1916 tatãl a fost
numit capelan în Racºa. Activitatea sa preoþeascã va fi legatã doar de
aceastã parohie oºeneascã, slujind aici pânã la trecerea la cele veºnice
(1954). 

În 20 aprilie 1917 avea sã se nascã la Racºa întâiul copil al familiei
Andron, Ioniþã. Din pruncie acesta a strãbãtut Þara Oaºului cu aparatul
de fotografiat imortalizând imagini inedite încãrcate de poezie ºi fru-
mos. Mãrturiseºte Ioniþã G. Andron cã „aproape cã nu a trecut nici o zi
în care sã nu mã îmbãt de frumuseþea sufletului oºenesc, devenind un
admirator pentru totdeauna al Þãrii Oaºului. ªi pentru cã oricât m-am
aplecat asupra acestui suflet nu i-am putut pãtrunde adâncimile ºi oricât
m-am ridicat spre înãlþimile sale nu i-am putut atinge piscurile, am încer-
cat, dupã puterile mele modeste, sã-l scriu cu luminã”.

A studiat dreptul la Cernãuþi, pentru ca apoi, asemeni tatãlui ºi
fratelui sãu Mircea, sã urmeze ºi teologia greco-catolicã.

În timpul vieþii a publicat volumele: „Priveliºti dintr-un colþ de þarã”,
Ed. Grafika, 1942; „Chemarea munþilor”, Ed. Sf. Nichita, Oradea, 1943. 

Postum, au vãzut lumina tiparului la editura bãimãreanã “Gutinul”,
lucrãrile monografice „Racºa. Vatrã de neam românesc”, 1996 ºi „Racºa,
locuri ºi oameni”, 2001. Aceste douã opere sunt ºi astãzi monografii
exemplare pentru judeþul Satu Mare. Se simte în cele douã cãrþi dedicate
Racºei neþãrmurita dragoste a autorului pentru meleagurile natale, dar ºi
probitatea afirmaþiilor. 

Contribuþii etnografice interesante a avut la publicaþia muzeului sãt-
mãrean, „Satu Mare. Studii ºi comunicãri”, cu studiile: O colecþie de artã
popularã, vol. I, 1969, p. 187-200; La o sâmbrã a oilor în satul Racºa din Þara
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Oaºului în urmã cu 50 de ani, vol. VII-VIII, 1986-1987, p. 367-371.
Dealtfel, a fost adesea în prim-planul organizãrii marii sãrbãtori pas-
torale oºeneºti,  realizând spre exemplu în 1972 lucrarea „Sâmbra oilor
: Oaº- Huta Certeze”.

Fotografiile sale pot fi regãsite în lucrãri fundamentale din cultura
româneascã: G. Cãlinescu, „Istoria literaturii române”, C.C. Giurescu,
„Formarea poporului român”, „Istoria românilor din cele mai vechi tim-
puri pânã azi”, Episcop Ioan Suciu, „Mama”. De asemenea, prestigioase
reviste româneºti au gãzduit fotografiile lui Ioniþã G. Andron: „Argeº”,
„Tribuna României”, „Cronica”, „Familia”, „Flacãra”, „Tribuna”,
„Echinox”.

A trecut la cele veºnice în 23 septembrie 1989 la Negreºti-Oaº, fiind
înmormântat la Racºa. S-a respectat astfel dorinþa expimatã de el, aceea
de a-ºi dormi somnul de veci în pãmântul de care sufleteºte nu s-a
despãrþit niciodatã, ºi care i-a fost „leagãnul ºi scutul vieþii”.

A lãsat în manuscris peste 20 de titluri de etnografie ºi folclor pre-
cum ºi peste 60.000 de cliºee fotografice.

Greu de precizat care ar fi fost destinul cultural al lui Ioniþã G.
Andron dacã sferele de influenþã ar fi fost altfel împãrþite dupã a doua
conflagraþie mondialã. Cert este însã cã priceperea, seriozitatea ºi râvna
omului de culturã Ioniþã G. Andron, în condiþiile social-politice de pânã
în 1989, au fost prea puþin puse în va loare. Opinãm cã ºi în cazul sãu se
potrivesc versurile lui Goga: „nu câte-au fost îmi vin în minte, ci câte-ar
fi putut sã fie”.

Abia în  1977, prestigioasa editurã clujeanã Dacia i-a publicat albu-
mul Þara Oaºului. Despre felul în care a fost realizat acesta, autorul afir-
ma: „Am rãmas uimit cât de bine au reuºit majoritatea reproducerilor,
dar totodatã am avut ºi strângeri de inimã vãzând unele retuºuri care nu
fac cinste Întreprinderii Poligrafice Filaret Bucureºti”. 

Despre etnograful Ioniþã G. Andron s-a afirmat cã avea o „formaþie
aparte”. Preluãm cu toatã convingerea aceastã caracterizare, ea potrivin-
du-se pentru toatã viaþa ºi activitatea ilustrului nostru conjudeþean, cel
mai mare iubitor al sufletului românesc din Þara Oaºului. Datoria noas-
trã este de a-i pãstra vie memoria ºi de a-i valorifica cât mai mult cu
putinþã râvna întru descoperirea frumuseþilor locurilor ºi oamenilor din
acest nord de þarã.

“Citadela”, an  I, 2007, nr. 2, p. 7-8.
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Ignaþiu Sabãu de Cristelec,
un colaborator fidel al revistei 

„Foaie pntru minte, inimã ºi literaturã”
Împlinirea a 130 de ani de la trecerea în veºnicie a protopopului ono-

rar greco-catolic, consacratul publicist Ignaþiu Sabãu, se constituie într-
un bun prilej pentru evocarea personalitãþii sale. Prezent într-o mare
enciclopedie româneascã apãrutã în 1940, elaboratã de Lucian Predescu,
„Cugetarea”, activitatea lui Ignaþiu Sabãu este prea puþin cunoscutã în
Satu Mare.

A vãzut lumina zilei la 27 iunie 1834 în Istrãu, unde tatãl sãu, preo-
tul greco-catolic Dimitrie Szabo era paroh. Pãrintele era originar din
Cristelec, localitate aflatã în apropierea ªimleului Silvaniei. Fãcea parte
dintr-o familie de nobili scãpãtaþi, care însã ºi-au pãstrat titlul. A slujit
multã vreme în parohii sãtmãrene. Interesant este cã abia în 1853 a
renunþat sã semneze „Dimitrie Keresztelky”, pentru Demetriu Szabo,
aºa cum apare în mai multe documente. Soþia sa, Sofia Papp, se nãscuse
în familia parohului de Cãuaº, Ioan Popp de Vajnag, strãmoº al pictoru-
lui Aurel Popp. 

Ignaþiu Sabãu este frate cu episcopul greco-catolic de Gherla Ioan
Sabo ºi cu Samuel Szabo, ºi el protopop la Supuru de Jos multã vreme.
Povestea acestei familii numeroase ºi cu multe merite pe plan cultural ºi
naþional meritã un articol separat. Azi vom vorbi numai despre Ignaþiu
Sabãu.

Studiile liceale le-a urmat la Oradea. A absolvit Facultatea de
Teologie din Viena (Sfânta Barbara), instituþie unde s-a format o ade-
vãratã pleiadã de tineri greco-catolici transilvãneni, între care la loc de
frunte sunt câþiva originari din Sãtmar: Ioan Bonyi, George Marchiº ºi
Ignaþiu Sabãu.

Între 1858-1860 va activa ca profesor suplinitor la liceul din Beiuº. S-



241Oameni ºi locuri din Sãtmar
a cãsãtorit cu Elisabeta Szeremi, fiica parohului din Mãdãras Ioan
Szeremi, ºi el unul dintre corifeii sãtmãreni ai luptei naþionale româneºti.
În aceastã localitate din Sãtmar s-a nãscut în 1861 fiica Cornelia (cãsã-
toritã cu pr. Ludovic Mãrcuº).

A fost hirotonit în 26 septembrie 1860. Dupã depãrtarea de catedra
Beiuºului va sluji mai întâi în actualul judeþ Bihor, la Fãrnaºiu. În 1862 a
trecut cu succes examenul prosinodal.

Apoi, vine pe meleaguri sãtmãrene, în parohia Boghiº, unde va
petrece un deceniu, în intervalul 1863-1873. Aici se vor naºte copiii:
Elisabeta (n. 1864, m. în 1867), Maria (n. 1865, m. 1867), o altã fiicã
Elisabeta (n. 1869, m. 1958, a fost cãsãtoritã, probabil, cu pr. Aurel
Pelle), Ignaþiu (n. 1870, decedat la numai 5 ani, în Tiream), iar în 1872
gemenii Maria (repausatã la câteva zile) ºi Aureliu (dr. în Drept, a dece-
dat în 1934).

În 1865 a semnat memoriul românilor sãtmãreni adresat comitelui
suprem în vederea reprezentãrii proporþionale în organele comitatense. 

Ca realizare în parohia Boghiº amintim înãlþarea turnului bisericii, în
1871. Epidemia de holerã care a nãpãstuit Sãtmarul în 1873, a dus la
moartea a 48 de locuitori în intervalul aprilie-august ºi la Boghiº. Parohul
Ignaþiu Sabãu pãrãsise însã la începutul acelui an parohia.

A fost corespondent al mai multor ziare româneºti. A colaborat
îndeosebi la „Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã”, remarcându-se
prin zelul sãu. Din contribuþiile sale la aceastã neobositã publicaþie
româneascã, amintim versurile fune rare dedicate altui sãtmãrean cele-
bru, Dimitrie Sfura, repausat la o fragedã vârstã. 

De interes deosebit pentru noi sãtmãrenii este ºi relatarea unei  dãri
de seamã în urma unui cerc pedagogic þinut la Sanislãu. Preocupãrile sale
pentru cultura popularã sunt dovedite  de recenzia fãcutã unor lucrãri
ale folcloristului Atanasie Marianu Marienescu. Tot în amintita publi-
caþie, Iustin Popfiu a scris în 1860 Unu toastu. Inchinatu m.o.D.D. Ignatiu
Szabo si George Marchisiu prof. in Beiusiu, lucru dove ditor al bunelor relaþii
dintre cãrturarii cu origini sãtmãrene, George Marchiº, Iustin Popfiu ºi
Ignaþiu Sabãu. A fost unul dintre membrii cei mai activi ai “Astrei” pe
meleagurile sãtmãrene.

În revista „Amvonul” a publicat numeroase predici. A militat în
presa vremii pentru înfiinþarea unui gimnaziu românesc pentru pãrþile
sãtmãrene la Seini, fiind prezent în aceastã localitate în 12 septembrie
1861, când a fost adoptat actul care se voia întemeietor al acestei insti-
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tuþii.
Dupã cum se vede din înºiruirea datelor naºterii vlãstarelor familiei

Sabãu, mulþi au decedat dupã naºtere sau în copilãrie. Vitregele condiþii
de viaþã din acele timpuri au fãcut ca puþini copii din cei numeroºi nãs-
cuþi sã supravieþuiascã. 

Totuºi, în familia primei nãscute din familia lui Ignaþiu Sabãu,
Cornelia, cãsãtoritã cu preotul Ludovic Mãrcuº, avea sã se nascã un rep-
utat artist, dar ºi un apreciat avocat, omul de culturã ªtefan Mãrcuº.
Suntem siguri cã evocãrile persona litãþii bunicului sãu au avut un rol
esenþial în formarea lui culturalã, dar ºi în ceea ce priveºte dragostea
pentru neamul în mijlocul cãruia a vãzut lumina zilei. Cãrþile scrise de el
privitoare la istoria Sãtmarului sunt ºi astãzi lucrãri de referinþã, însã, din
pãcate, greu de gãsit în bibliotecile instituþiilor culturale sãtmãrene.

Ultima parohie în care a funcþionat a fost Tireamul, unde a slujit din
martie 1873 pânã la repausare. Este necesar sã precizãm cã la acea datã
Tireamul se numãra între parohiile cele mai bogate din Sãtmar, aici slu-
jind de-a lungul anilor unii dintre cei mai vrednici preoþi ai locurilor. 

La Tiream se vor naºte în 21 martie 1876 gemenii Ignaþiu ºi
Alexandru, rãpuºi peste numai câteva luni de o boalã necruþãtoare. Cât
s-a aflat la Tiream a îndepli nit ºi funcþia de vice-arhidiacon surogat al
locurilor, secondându-l pe bunul sãu prieten, preotul-cãrturar George
Marchiº.

S-a stins prematur din viaþã la 18 aprilie 1878, suferind un atac de
apoplexie. Strânsese doar 44 de ani de viaþã ºi 17 de sacerdoþiu.
Ceremonia funerarã des fãºuratã la Tiream a fost onoratã de prezenþa
tuturor preoþilor din district, în frunte cu arhidiaconul Toma ªorban,
fost paroh ºi el la Tiream între anii 1833-1845.

Astfel, în þintirimul din Tiream îºi doarme somnul de veci încã un
admirabil slujitor al altarului dar ºi al condeiului de pe plaiurile sãt-
mãrene, Ignaþiu Sabãu din familia nobiliarã româneascã de Cristelec.

„Informaþia de duminicã”, an VI, nr. 283, 20 aprilie 2008, p. 5.
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Alexandru Pteancu, 
profesor vestit al perioadei interbelice

la ºcolile româneºti din nordul Transilvaniei
În data de 1 mai s-au împlinit 130 de ani de la naºterea unui preot

greco-catolic ºi profesor vestit la ºcolile româneºti din nordul
Transilvaniei, Alexandru Pteancu. ªi pentru cã în anul 2006, care marca
împlinirea semicentenarului trecerii sale la veºnicie, personalitatea sa nu
a fost evocatã în mediile culturale sãtmãrene, împli nim acum aceastã
datorie de onoare, readucându-l în faþa memoriei Sãtmarului care i-a dat
viaþã.

Alexandru Coriolan Pteancu, aºa cum figureazã numele complet în
registrul naºterii, s-a nãscut în 19 mai 1878 la Borleºti. Este fiul învãþã-
torului George Pteancu (1855-1939) ºi al Bertei Joódi. Tatãl sãu a fost
unul dintre cei mai vestiþi dascãli ai þinuturilor sãtmãrene, un patriot din
gruparea care l-a avut în frunte pe neînfricatul Leu de la ªiºeºti. În
copilãrie Alexandru a trebuit sã treacã împreunã cu familia toate
greutãþile care i-au fost scoase înainte vrednicului învãþãtor, obstrucþio -
nat ºi nevoit în mai multe rânduri sã-ºi schimbe localitatea în care
deschidea mlãdiþelor româneºti orizonturile cunoaºterii.

Privind palmaresul activitãþii dascãlului George Pteancu, premiat de
multe ori ºi deþinãtor al decoraþiei „Steaua României”, pentru modul
cum îºi împlinea menirea, constatãm faptul cã a reuºit sã dea patrimoni-
ului cultural sãtmãrean o mare personalitate izvorâtã chiar din familia sa,
nimeni altul decât fiul Alexandru Coriolan.

Urmãrind traseul lui Alexandru Pteancu, constatãm cã studiile liceale
le-a fãcut la piariºti în Carei, fiind coleg de clasã cu Ady Endre, dar ºi cu
viitorii preoþi sãtmãreni Ioan Darabanth, Vasile Baºti ºi Isidor Silaghi,
cel din urmã pomenit fiind un martir al românismului. A obþinut
bacalaureatul în 1896. 
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A urmat apoi teologia la Budapesta între 1896-1900. A activat aici în
cadrul Societãþii „Salba Literarã” a teologilor români uniþi, având chiar
o funcþie de conducere. Apoi a studiat filosofia ºi literele la Cluj între
1900-1902. În 1903 obþine la Cluj diploma de profesor în greacã, latinã
ºi românã, realizare încununatã de pri mirea titlului de doctor în românã
ºi limbi clasice. S-a specializat apoi la Roma, în antichitãþi ºi artã
medievalã, obþinând de asemenea ºi titlul de  doctor în litere ºi filosofie.

A funcþionat ca profesor la Beiuº ºi Nãsãud. La reputata instituþie
ºcolarã beiu ºanã a debutat în 1902 rãmânând pânã în 1904 când a fost
transferat la Nãsãud, la vestitul liceu românesc din localitate. Aici a pre-
dat limbile maghiarã, greacã ºi la tinã între anii 1904 ºi 1909, când revine
iarãºi la Beiuº. 

În anii petrecuþi la „Samuil Vulcan” din Beiuº s-a implicat în activi-
tatea societãþii de lecturã, demersurile sale, alãturi de cele ale altor
dascãli, au reorientat activitatea societãþii în direcþia promovãrii valorilor
naþionale reale. De asemenea, la Beiuº a îndeplinit funcþia de notar al
ºedinþelor profesorale. Dragostea de istorie rezidã ºi din funcþia de cus-
tode al colecþiei de arheologie ºi de istorie anticã.

În 1919 a fost trecut de cãtre ungurii ºovini pe lista neagrã a intelec-
tualilor români bihoreni care trebuiau executaþi. O frumoasã prietenie îl
lega de martirul dr. Ioan Ciordaº (fiul parohului greco-catolic din Doba,
Mihai Ciurdariu), ucis cu cruzime de cãtre duºmanii neamului
româneasc.

Dupã Marea Unire  din 1918 a fost numit director regional al
învãþãmântului din Oradea, în 1921 inspector general al învãþãmântului
secundar din Transilvania, iar din 1923 inspector general al învãþãmân-
tului secundar, însãrcinat cu controlul învãþãmântului particular minori-
tar din România.

Un fapt deosebit de important  este consemnat în 1925, când a fost
ataºat pe lângã ministrul Petrescu Comnen, delegat al þãrii la Liga
Naþiunilor, pentru a susþine rãspunsul Guvernului român în chestia
reclamaþiilor ungureºti din Transilvania, reclamaþii care au fost respinse,
poate ºi datoritã sfaturilor conjudeþeanului nostru.

Dintre realizãrile sale pe plan cultural amintim faptul cã a deþinut un
rol principal, fiind chiar preºedintele al comitetului de redacþie al
Enciclopediei „Minerva”, apãrutã în 1929 la Cluj.

Din scrierile sale amintim: „Viaþa ºi operele lui Petru Maior” („Maior
Péter élete és mûködése”), Cluj, 1902, aceasta fiindu-i de fapt teza de
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doctorat, în limba maghiarã); „Gramatica limbii latine” (cu V.
Bichigeanu), Gherla, 1906. De asemenea a publicat studiul Reprivire peste
trecutul ºcoalei noastre, în Anuarul liceului din Beiuº 1914/1915).

Ultimii ani din viaþã i-a petrecut, probabil, la Cluj. A deþinut acolo
funcþia de paroh, cu titlul de protopop onorar. S-a mutat la cele veºnice
în 1956. Numele lui însã va rãmâne peste vremuri ca unul de referinþã în
mediile culturale sãtmãrene.

„Informaþia de duminicã”, an VI, nr. 284, 4 mai 2008, p. 5.
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Preotul-profesor Victor Popovici,
urmaºul cãrturarului Moise Sora Noac

În urma unui articol publicat în „Informaþia de duminicã” în 2006
am primit o impresionantã scrisoare de la domnul prof. dr. doc. Ioan
Grecu din Cluj-Napoca. Articolul amintit era dedicat lui Moise Sora
Noac, aflat în august 2006 la momentul aniversãrii bicentenarului naº-
terii sale. Afirmam în acel material cã „ºirul descendenþilor cãrturarului
l-am pierdut odatã cu profesul Victor Popovici din Beiuº”. Distinsa
doamnã Florica Grecu este fiica profesorului Popovici, cãsãtoritã cu
prof. dr. doc. Ioan Grecu. Prin bunãvoinþa dânºilor am reuºit sã com-
pletãm ºirul urmaºilor marelui cãrturar. Astãzi însã ne-am propus sã
evocãm personalitatea preotului-profesor Victor Popovici, care a vãzut
lumina zilei la Oar.

Anul acesta oraºul Beiuº este în sãrbãtoare. Se împlinesc 180 de ani
de când vrednicul de pomenire ierarh greco-catolic Samuil Vulcan a fon-
dat liceul care avea sã-i poarte peste ani cu mândrie numele. „Informaþia
de duminicã” a mai oferit de câteva ori prilejul cititorilor sã cunoascã
aspecte din realizãrile acestei adevãrate fortãreþe culturale care a fost
acest Blaj al nordului. Am cãutat în precedentele articole sã subliniem
personalitãþile originare din Sãtmar care s-au aflat la conducerea insti-
tuþiei de învãþãmânt din Beiuº.

La fel vom proceda ºi astãzi, când vom relata despre viaþa unui pro-
fesor nãscut în apropiere de Sãtmar, care însã în bunã mãsurã ºi-a con-
fundat viaþa, trãind pânã în ultima clipã acolo, cu cetatea culturalã a
Beiuºului.

Victor Popovici s-a nãscut în 5 octombrie 1890 la Oar. Localitatea
aceasta, al cãrui nume în limba maghiarã înseamnã Cetatea Veche, cum
dealtfel s-a ºi numit câþiva ani în perioada interbelicã, se pregãteºte ca în
2012 sã-ºi aniverseze cei 700 de ani de atestare documentarã. Una din
personalitãþile ilustre care au vãzut lumina zilei la Oar este ºi profesorul
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Victor Popovici, fiu al preotului greco-catolic local Iosif  Popovici ºi al
Anei Chirilã. 

Tatãl sãu, pr. Iosif  Popovici, s-a nãscut în 23 septembrie 1859 la Leta
Mare, astãzi în Ungaria. Liceul l-a terminat la Oradea în 1879, iar teolo-
gia a absolvit-o la Satu Mare în 1883. În 1885, la 6 august se cununã la
Ciumeºti cu Ana Chirilã, fiica preotului Mihai Chirilã. Hirotonirea
urmeazã în 13 decembrie a aceluiaºi an.

La Ciumeºti se va naºte ºi primul copil, Corneliu Ioan Popovici
(1886-1940, medic, a lucrat la Spitalul CFR Cluj, o perioadã conducând
chiar destinele acestei instituþii), botezat fiind de cãtre Gavril Lazãr de
Purcãreþi.

Din acelaºi an slujeºte vreme de 11 ani la Oar, unde s-a nãscut, dupã
cum am menþionat deja, fiul Victor. Anul 1897 îl aduce în parohia
Boghiº. În 31 august 1909 a fost ales membru al Partidului Naþional
Român comitatens Sãtmar, cercul Csenger (Cinghir, cum i se spunea de
cãtre localnici, încã români atunci). 

Boghiºul este ºi locul unde trece la cele veºnice. S-a întâmplat acest
lucru în 29 martie 1910, doborât fiind de tuberculozã. Un frumos mo -
nument funerar din ci mitirul vechi din Boghiº, înãlþat de soþia Ana ºi fiii
Corneliu ºi Victor, aminteºte tuturor cã a fost paroh la Boghiº.

Victor Popovici a urmat liceul la Beiuº, acolo unde avea sã-ºi desfãºoare
cariera didacticã, absolvind în 1908. A studiat apoi teologia la Liceul
Episcopal din Satu Mare, perfecþionându-se dupã aceea la Seminarul
greco-catolic rutean din Ungvár. A fost hirotonit la 28 octombrie 1917
de cãtre vrednicul de amintire episcop Demetriu Radu.

S-a cãsãtorit cu Amalia Sabãu (1900-1971), fiica pr. Augustin Sabãu,
absolventã a gimnaziului „Ursulinelor” din Oradea. Soþia sa era origi-
narã dintr-o altã celebrã familie preoþeascã româneascã din Sãtmar, din
care provenea ºi episcopul Ioan Sabo. 

Pe linie maternã Victor Popovici era strãnepotul preotului-cãrturar
Moise Sora Noac, mama sa, Ana Chirilã, fiind fiica Teodorei-Francisca
Noac, singurul copil al ilustrului cãrturar sãtmãrean paºoptist.

În familie memoria cãrturarului era cinstitã aºa cum se cuvine.
Osteneala lui Moise Sora Noac întru a traduce în limba românã scriitorii
clasici ai antichitãþii     s-a materializat prin realizarea unui manuscris,
conceput vreme de 7 ani, numai noaptea (pe când era paroh la Hurezu
Mare), dupã cum consemna în epocã Aron Pumnul. Acest manuscris a
fost pãstrat cu sfinþenie de cãtre profesorul Victor Popovici. Venerabila
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familie Grecu continuã cinstirea memoriei înaintaºilor. 
La fel cum Moise Sora Noac aºtepta un Mecena dupã isprãvirea

muncii de traducãtor, familia Grecu nãdãjduieºte în tipãrirea manu-
scrisului. Istoria literarã ar recupera un monument de la începuturile ei.
Un interes deosebit îl reprezintã do cumentul pentru Sãtmar, cãci trud-
nicele nopþi ale celor 7 ani de tãlmãcire s-au petrecut la Hurezu Mare,
unde Moise Sora Noac era „sufleter”, cum mai era numit preotul în
epocã.

În 1919 Victor Popovici a fost numit profesor suplinitor la liceul din
Beiuº, unde a funcþionat neîntrerupt pânã în anul repausãrii.  A absolvit
ulterior ºi cursurile Facultãþii de Litere de la Universitatea din Cluj ºi
dând examen de capacitate a fost numit profesor titular provizor. O
perioadã a funcþionat ºi în calitate de se cretar al liceului. 

A slujit de-a lungul anilor în parohia Negru, precum ºi în altele din
jurul Beiuºului. În 22 septembrie 1923, pentru merite deosebite
primeºte de la episcopul Valeriu Traian Frenþiu titlul de vice-arhidiacon
onorar.

La instaurarea regimului comunist au început problemele pentru
Victor Popovici. Învinuit de atitudini ºi acþiuni antidemocratice (ce
însemna acest lucru în viziunea puterii de atunci este clar pentru cei care
au trãit, ori pentru cei care cunosc istoria acelor cumpliþi ani), a fost scos
din învãþãmânt în septembrie 1949. Urmare a ºocului avut, a repausat în
dupã-amiaza zilei de 15 septembrie 1949, în timp ce preda actele ºi arhi-
va deþinutã de el, la secretariatul liceului. A fost înmormântat în cimiti -
rul de pe deal din Beiuº, acolo unde îºi dorm somnul de veci  mama sa
ºi fiul sãu Victor.

S-a afirmat despre cei care au au avut de pãtimit în anii 1948-1949 cã
se constituie într-o nouã generaþie a paºoptiºtilor români, de aceastã datã
ai secolului XX. Prin tragicul sfârºit profesorul Victor Popovici se alã-
turã noilor paºoptiºti.

Cãsãtoria profesorului Victor Popovici a fost binecuvântatã cu patru
copii: Maria (decedatã la vârsta de un an), Mircea (1921-1998, inginer la
Radiodifuziune ºi la Electrecord Bucureºti), Florica (nãscutã în 1925,
absolventã a Facultãþii de Chimie din Cluj, cãsãtoritã cu prof. dr. doc.
Ioan Grecu) ºi Victor (1931-1943, decedat pe când era elev la Beiuº).
Dupã cum aminteam, distinsa doamnã Florica locuieºte la Cluj-Napoca
ºi îi poartã memoriei tatãlui ºi strãmoºilor dânsei ºi astãzi un respect
deosebit. 
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Mulþumim soþilor Grecu ºi pe aceastã cale pentru amabilitatea cu

care ne-au oferit preþioasele informaþii ºi fotografia preotului-profesor
Victor Popovici, personalitate cu care ºi plaiurile sãtmãrene se pot mân-
dri.

„Informaþia de duminicã”, an VI, nr. 286, 18 mai 2008, p. 5.
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Sãtmãrenii ºi „Foaia pentru minte, 
inimã ºi literaturã”

În 1926 Nicolae Iorga afirma: „Istoria ziaristicii ardelene este cea mai
frumoasã paginã din istoria Ardealului de o sutã ºi mai bine de ani
încoace”. Cuvintele acestea au fost validate de anii care s-au scurs de
atunci, istoria acestui segment din istoria culturalã a românilor transilvã-
neni fascinând ºi astãzi o seamã de vrednici cercetãtori. 

Printre alte aniversãri, cultura românã are bucuria în acest an de a
sãrbãtori 170 de ani de la apariþia „foilor” lui Bariþiu, „Gazeta de
Transilvania” ºi suplimentul cultural al acesteia, „Foaia pentru minte, inimã
ºi literaturã”. 

Ne vom opri în cele ce urmeazã asupra „Foii pentru minte, inimã ºi lit-
eraturã”. Intitulatã „Foaia literarã”, publicaþia ºi-a avut debutul în 1 ianua -
rie 1838, înaintea „Gazetei…” deci, din 2 iulie 1838 îºi va cãpãta însã nu -
mele cu care s-a fãcut cunoscutã pe firmamentul presei româneºti.

Beneficiind de informaþiile din reuºita monografie a „Foii…” realiza-
tã de cãtre G. Em. Marica în 1969 (o reeditare a lucrãrii ar fi binevenitã!),
am purces la întocmirea unui studiu referitor la colaborãrile sãtmãrenilor
în paginile publicaþiei. Am inclus în acest material zece colaboratori sãt-
mãreni. Precizãm cã toþi au fost preoþi greco-catolici, îndeplinindu-ºi cu
abnegaþie datoriile faþã de credincioºii lor.

Dupã cum afirmã doi istorici ai presei româneºti din Transilvania,
„Foaia pentru minte, inimã ºi literaturã” este de fapt „prima revistã literarã a
Transilvaniei în adevãratul înþeles al cuvântului. Ea adunã în jurul ei,
pentru prima oarã în istoria acestei provincii, toate forþele literare de
care dispune epoca ºi le canalizeazã în direcþia unei activitãþi creatoare
precise”.

Monograful publicaþiei îl include în grupul principalilor colaboratori
pe Moise Sora Noac, din pãrþile Sãtmarului. Punându-l pe acelaºi palier
cu bãnãþeanul Nicolae Tincu-Velia, afirmã cã: „Ambii scriu ºi discutã de
asemenea de toate: li teraturã, filologie, politicã, istorie, etc…., în spiritul
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enciclopedismului epocii însã ºi siliþi de împrejurãri; cãci dat fiind
numãrul mic de intelectuali de atunci, ei erau solicitaþi pretutindeni, tre-
buiau multe urnite”.

Apãrutã în acelaºi an cu „Gazeta…”, „Foaia” îºi va trãi perioada de
glorie pânã la 7 martie 1849 când îºi înceteazã apariþia, datoritã ocupãrii
Braºovului de cãtre armata revoluþionarã maghiarã. Din 5 decembrie
1849 reapare pentru douã luni. Anii “50 înregistreazã o crizã, împreunã
cu „Gazeta…” fiind ameninþatã sã disparã, în 1857 apãrând doar 7
numere. „Din 1858 se reface destul de bine, dar nu pentru multã vreme,
cãci începând din 1863 iar dã înapoi, sfârºind definitiv în 1865”. 

G. Em. Marica spune în concluzie cã „Foaia… prezintã o importanþã
regio nalã. Însã rolul pe care l-a jucat în Transilvania, prin reflexele ºi
consecinþele sale ºi îndeosebi prin caracterul ei de anexã a Gazetei a
depãºit limitele provinciale”. Aceste foi ale lui Bariþiu au fost opera
întregii românimi, nimeni înaintea lor nu    s-a ocupat cu atâta insistenþã
de problemele naþionale ale românilor. Ele reprezintã „creaþia spiritualã
cea mai însemnatã a generaþiei române ardelene de la 1848, ambele
demne de a sta alãturi de cele ale ªcolii Ardelene”.

Prin aceste douã publicaþii întemeiate de cãtre Bariþiu, „românimea
iese din-   tr-un mutism istoric apãsãtor, la lumina culturii europene. […]
nume ca Andrei Mureºanu, Pavel Vasici, Moise Sora Noac, Vasile Pop,
Iosif  Many, Bariþ însuºi, rãsar din spuza latentã a vechii generaþii lumi -
niste, lãrgind neaºteptat orizontul inspiraþiei”. 

Se poate afirma cã foile lui Bariþiu, înainte de a da naºtere la revoluþia
paºoptistã, au revoluþionat mentalitatea culturalã româneascã, pregãtind
cu meti culozitate momentul „deºteptãrii”.

Înainte de a trece la enumerarea câtorva dintre colaboratorii sãt-
mãreni ai „Foii…” mai amintim faptul cã mulþi colaboratori înþelegeau
sã contribuie, în pri mul rând, la rãspândirea „foilor româneºti”, dis -
tingându-se prin numeroasele prenumeraþii (abonamente) realizate.
Listele cu numele abonaþilor publicate în cuprinsul „Foii…” vin sã
ateste cele afirmate.

De departe, cel mai harnic colaborator, devenit chiar confident al
lui Bariþiu, din Sãtmar (s-au pãstrat 16 scrisori expediate de acesta
cãtre Bariþiu) a fost Moise Sora Noac (1806, Haþeg-1862, Bozânta Mare).
Menþionãm din biografia sa aici doar faptul cã a slujit din 1836 pânã
la repausare doar în pãrþile Sãtmarului istoric. A debutat în chiar anul
de apariþei a „Foii…” cu Elegie. La preandurata denumire a mariei sale pre-
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luminatului domn Vasile Erdeli de episcop g.c. al Oradiei mari, (V, 1842,
nr.42, p.334). De asemenea a mai publicat versuri de diverse facturi:
Anulu mercurescu 1851, (XVI, 1853, nr.6, p.47-48); Cãtre conferenþia
naþionalã din Sibiu, (XXIV, 1861, nr.12, p.96; nr.13, p.104); Defãimarea,
(VI, 1843, nr.12, p.94-95); Luna maiu din anul 1845, (VIII, 1845, nr.21,
p.172); Numa poet sã nu fi!, (IX, 1846, nr.27, p.215-216); Chora din
Szathmar, (X, 1847, nr.7, p.56); Cerere (Ceres) din anul 1847, (X, 1847,
nr.38, p.312).

Menþionãm aici ºi fabula Ochiul ºi ochenaºul (Microscopium), (V, 1842,
nr.39, p.310). O altã fabulã, Þapul ºi oile, a apãrut sub pseudonim; vom
vorbi despre ea într-un numãr viitor al revistei noastre. 

Pasionat traducãtor din clasicii latini, în “Foaie…” a publicat: Ovidius
Publ(ius) Nason: Trit(ia) L.IV Eleg. 6 , (II, 1839, nr. 17, p.135-136). 

Dar Noac ºi-a fãcut timp ºi pentru a publica o incipientã mono-
grafie a Hurezului Mare (pe atunci se numea Nanda): Statistica satului
Nanda, geograficã, topograficã ºi istoricã, (XVI, 1853, nr.6, p.43-44), precum
ºi Date statistice despre cele cinci poteri mari europene, (XIX, 1856, nr16, p.58-
59). 

Calitatea de reporter în teritoriu rezidã din articolul Corespondinþa,
(XIV, 1851, nr.36, p.279-280). Era vorba aici despre o informaþie – des-
tinatã pentru „Gazeta…”, publicatã în „Foaie…” numai din lipsã de
spaþiu – privitoare la o mare furtunã, care a pricinuit pagube însemnate
în regiunea ªimleului. 

Apreciindu-i calitãþile „Foaia…” anunþã cititorilor sub titlul Manuscrise
româneºti cu litere avitice, (XIV, 1851, nr.4, p.31-32), lista operelor lui Moise
Sora Noac nepu blicate: literare (traducere din Vergiliu cu glosar),
istorice (originea romanilor ºi antichitãþile lor), filologice (paralelism
între limba românã ºi cea italianã), teologice (predici). Redactorul Iacob
Mureºianu sublinia într-o notã necesitatea tipãririi manuscriselor de
cãtre mecenaþi, pe baza avizului unei comisii literare.

Ioan Anderco-Homorodanu (1811, Botiz-1890, Ormani)
Dupã ce a slujit peste 15 ani la Negreºti a ocupat mai multe funcþii

în cadrul nou-înfiinþatei Episcopii Greco-Catolice de Gherla, fiind
numit chiar prepozit, apoi vicar general episcopal substitut. A avut cel
puþin douã fiice: Elisabeta (n. 1833, a decedat în 1840 la Negreºti) ºi
Maria (n. 1835, a decedat în 1852 la Negreºti). La repausarea acesteia din
urmã, în „Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã” (XV, 1852, nr. 34, p. 135)
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a apãrut o elegie-epitaf  intitulatã O fecioarã.

Petru Bran (1821, Tohat-1877, Budapesta)
Nãscut într-o familie preoþeascã, a fost paroh la Hidig, Chilioara apoi

vreme de 7 ani la Craidorolþ. Din 1857 pânã cãtre apusul vieþii va sluji
în parohia Satu Mare, unde va întâmpina terorizante obstacole. 

Lui i se datoreazã înfiinþarea primei catedre de limba românã în
cadrul Gimnaziului catolic regal (azi Colegiul Naþional „Mihai
Eminescu”) din Satu Mare. De asemenea, a pus bazele „Societãþii de lec-
turã a elevilor români din Satu Mare”. A publicat în “Foaie…”:
Meditaþiuni (XVIII, 1855, nr. 31, 32-33, 34, 35, 36); Oratiune la deschiderea
catedrei de limba ºi literatura românã în gimnasiulu din Satu Mare în 12 octobre
1859 disa de Petru Branu protopopulu locale ºi profesorele subst. Al limbei romane
(XXII, 1859, nr. 38); Elegieã întru onoarea illustrisimului domn Alexandru
Sterca ªuluþiu, nou confirmatului episcop al Fãgãraºului (XIV, 1851, nr. 1);
Palestra vieþei (XXII, 1859, nr. 10); Banulu de dare (Imitaþiune), poem cu
subiect religios, versificarea unui motiv din „Evanghelie” (XXII, 1859,
nr. 18, 19); Esametre mesurate, Odã închinatã naþiunii române (XXIII,
1860, nr. 8).

Demetriu Coroianu de Coruieni ºi Vima Micã (1814, Aºchileu Mare-1891,
Gherla)

Paroh multã vreme la Craidorolþ, a ocupat dupã aceea funcþia de
vicar al Silvaniei, din 1850 pânã în 1873, pentru ca ultimii ani din viaþã
sã-i petreacã la Gherla, în calitate de canonic. Vreme de 15 ani a fost rec-
tor al Seminarului Teologic din Gherla.

A publicat în “Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã” Cuventarea
tienutã cu ocasiunea imormentarei mentorului natiunei noastre romane : Simeone
Barnutiu, prin R [everendi] smulu domnu vicariu Foraneu alu Silvaniei Demetriu
Coroianu. In Bocsi”a romana, 2 iuniu s.n. 1864, panegiric, cu consideraþii de
ordin filosofic-social în prima sa parte (1864, nr. 5). Acest panegiric a
apãrut ºi în „Concordia” (XXVII, 1864, nr. 47, 48). 

Theodor Kövari-Chioreanu (1818, Portiþa-1906, Oradea)
Multã vreme profesor ºi apoi director la Beiuº, un adevãrat „prote-

guitor” al tinerilor români dornici de învãþãturã. A lãsat o fundaþie care
ajuta studenþii români în valoare de cca. 12.000 de coroane.

A publicat în „Foaie…” un studiu referitor la originea ºi evoluþia cal-
endarului, pronunþându-se pentru adoptarea de cãtre români a calen-
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darului gregorian : Anulu julianu si gregorianu (seau calindariulu vechiu si nou),
(XX, 1857, nr. 2-5).

George Marchiº (1836, Tãmaia-1884, Carei)
Profesor la Beiuº, apoi paroh la Resighea, Homorodu de Mijloc ºi, în

cele din urmã arhidiacon la Carei, a fost  cu siguranþã, un spirit enciclo-
pedic de factura celor amintiþi de G. Em. Marica, deºi el a apucat sã cola-
boreze la prestigiosul supliment doar în anii de apus ai publicaþiei. 

Cunoaºtem cã aceastã colaborare s-a materializat în publicarea poezi-
ilor: Amicului C. Gr….(Grama) (XXII, 1859, nr. 16, 13 mai, p. 122),
Suvenir umbrei amicului Vasile Grama (XXII, 1859, nr. 17, 20 mai), Quisque
fortunae suae faber est ºi Cândva ºi acum (M… ei) (XXII, 1859, nr. 18, 27
mai).

Vasile Pop (1829-1878, Buºag)
Originar dintr-o familie preoþeascã sãtmãreanã, a slujit din 1852 pânã

la trecerea la veºnicie numai la Buºag, deci în Sãtmarul istoric.
Cunoscãtor al mai multor limbi, a colaborat ºi la alte publicaþii presti-
gioase ale vremii precum „Familia” sau „Sionul românesc”.

Colaborarea la „Foaie..” se regãseºte în: Libertatea, eseu asupra libe r -
tãþii, a înþelegerii ei adecvate, (XVII, 1854, nr. 14, p. 63-64; nr. 15, p. 71);
Lucrarea, eseu moral asupra muncii, necesitatea ºi importanþa ei, (XVIII,
1855, nr. 14, p. 69-70; nr. 16, p. 81-82); Misiunea iunimei, in specie a celei
romane, îndemn cãtre tineret în a cultiva ºtiinþa ºi educaþia bazatã pe
moralã, religie ºi patriotism, (XVIII, 1855, nr. 38-39, p. 211-212; nr. 40,
p. 219-220);  Amicitiea, eseu moral asupra prieteniei, fãcând apologia ei,
(XVIII, 1855, nr. 44, p. 241-241); Dissertatiune asupra folosului si necesitatii
“Scolei de dumineci”, propunere pentru întemeierea unor astfel de ºcoli,
(XIX, 1856, nr. 22, p. 83-84; nr. 23-24, p. 91-92); Opiniune despre Adunari
folositoare, pledoarie în vederea întrunirilor preoþilor ºi învãþãtorilor,
(XXI, 1858, nr. 23, p. 138-140); Din partile Satumarelui. Ianuarie 1859,
polemicã patrioticã, protestând împotriva atitudinii antinaþionale a unui
preot român, (XXII, 1859, nr. 9, p. 65-66); Costumulu nationalu, despre
neoportunitatea creãrii unui costum specific pentru pãtura cultivatã, mai
oportun fiind purtarea, în anumite împrejurãri a costumului naþional
românesc, (XXIII, 1860, nr. 44, p. 340-343).

Ignaþiu Sabãu (1834, Istrãu-1878, Tiream)
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Frate al episcopului Ioan Sabo, a avut o atitudine naþionalã contrarã

în multe momente celei a ierarhului de Gherla. Dupã ce a predat la cate-
dra Beiuºului câþiva ani, a revenit în Sãtmarul natal, slujind cu fidelitate
la Boghiº (1863-1873), iar din acest ultim an la Tiream, unde-ºi doarme
somnul de veci.

Din contribuþiile sale la aceastã neobositã publicaþie româneascã,
amintim versurile funerare Umbreloru lui Dimitriu Sfura teologu absolutu din
diecesa Oradei Mare, reposatu in anulu 25 alu vietii 1858, (XXI, 1858, nr. 34,
p. 225-226); o dare de seamã în urma unui cerc pedagogic þinut la
Sanislãu, Adunarile tinute in causa scoaleloru  poporale din dieceza gr. cat. rom. a
Orãzii-Mari in an. 1859 (XXIII, 1860, nr. 3, p. 19-22), ºi recenzia la
„Balade” ºi „Colinde” culese si corese de d. At. Marianu Marienescu (XXII,
1859, nr. 31, p. 237-240). 

Dimitrie Sfura (1833, Vezendiu-1858, Oradea)
S-a remarcat ca unul dintre cei mai activi membri ai „Societãþii de lec-

turã” din Oradea, fiind considerat ca unul dintre promiþãtorii membri,
sub aspectul talentului literar. Multe dintre poemele lui au fost puse pe
note, fiind foarte populare. Afarã de cele amintite mai menþionãm : Fata
Românã, Rãmas bun, Chilia studenþeascã, Eldorado, Primãvara, Las”sã fiu acela
eu. Cântecul Mai turnaþi-mi! l-a impresionat foarte mult pe poetul naþion-
al. Se spune cã Eminescu cânta Mai turnaþi-mi, „cu ochii scânteietori, în
atitudine dramaticã ºi cuprins de un adânc sentiment”. Celebra poezie a
fost tradusã în limba maghiarã de cãtre pr. Ioan Clintoc ºi de Gh.
Ember. Sub titlul La vinu a apãrut postum în „Foaie pentru minte, inimã ºi
literaturã” (XXIII, 1860, nr. 30, p. 232), fiind apoi republicatã de Iosif
Vulcan în „Familia”, în 1869.

Vasile Vankay (1818, Rãteºti-1881, Tiream)
Personalitate culturalã remarcabilã, autor al unor cãrþi de rugãciuni,

traducãtor al câtorva manuale pentru ºcolile confesionale. Participant la
frãmântãrile anului 1848. Astfel, în 12 iunie a semnat „Proclamaþia de la
Sarcãu”, alãturi de câþiva preoþi, printre care Ioan Munteanu ºi Ioan
Popdan. A slujit apoi la Portiþa, pânã în 1878 când trece ca paroh la
Tiream, unde repauseazã în 1881.

ªtim despre colaborarea lui la „Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã”,
prin: Cerculariulu d. v. protopopu Fernasiu, apel cãtre preoþi sã contribuie la o colec-
tã în favoarea liceului din Beiuº, (XVI, 1853, nr. 23, p. 170-171); Unu ce
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Mithologisticu. Consiliu zeilor romani asupra fiului retecitu, alegorie mitologicã cu
privire la misiunea poporului român, care “se trezeºte din rãtãcire, din somnul sãu
cel de moarte”, cu sfaturi în vederea ridicãrii lui, (XVI, 1853, nr. 10, p. 75-76;
nr. 11-12, p. 83-84); Principiulu si detorinti”a Literaturei. Spinusiu, 6 augustu,
consideraþii asupra rolului literaturii, a funcþiilor ei sociale, în vederea îmbunãtãþirii
limbii, (XVI, 1853, nr. 36, p. 271-272); Insemnatiunea unor”u plante la stra-
bunii nostri romani, despre mitologia romanã ºi locul pe care îl aveau unele plante
în cadrul ei, (XVI, 1853, nr. 13, p. 90-91; nr. 14, p. 97-98).

Pentru a nu pierde parfumul epocii, am pãstrat limbajul ºi ortografia
folosite în coloanele „Foii pentru minte, inimã ºi literaturã”. Contribuþiile
sãtmãrenilor învede reazã faptul cã ºi în nordicele þinuturi ale românis-
mului, îndeosebi intelectualitatea era conectatã la ideea naþionalã.

Frumoasa paginã din istoria ziaristicii româneºti scrisã de Bariþiu cu
foile sale rãmâne un model permanent pentru ziaristica devotatã ideii
naþionale  ºi spiritului dreptãþii de azi ºi de totdeauna.

„Citadela”, an II, nr. 2-3 (5-6), martie-iunie 2008, p. 38-39.
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Bibliografie selectivã

A. Surse inedite

1. Fonduri arhivistice
Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã Satu Mare:

Colecþia registrelor  parohiale ºi de stare civilã
Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã Maramureº:

Colecþia registrelor  parohiale ºi de stare civilã
Arhivele Naþionale, Direcþia Judeþeanã Bihor:

Colecþia registrelor  parohiale ºi de stare civilã

2. Manuscrise

Ardeleanu Senior, Ioan, „Astra” în Þara Silvaniei. Din prilejul împlinirii
a 75 de ani de existenþã a Despãrþãmântului „Astrei” sãlãjene, 1946. 

Bãrbosu, Mircea Leon, Satul Traian – scurt istoric –  , 1977.
Bonea, ªtefan, Memorii, [Terebeºti].

Istoricul filiei Aciua, întocmit de pr. Filip Glodan, 1973, 8 pag.
Istoricul filiei Mãriuº, întocmit de pr. Mihai Munteanu, 1973, 3 pag.
Istoricul parohiei Bârsãu de Jos, întocmit de cãtre parohul Vasile Popa, 1973, 4 pag.
Istoricul parohiei Craidorolþ, întocmit de pr. Leontin Micu, 1973, 10 pag.
Istoricul parohiei Cruciºor, întocmit de pr. Mihai Munteanu, 1973, 4 pag.
Istoricul parohiei Mãdãras, întocmit de pr. Gavril Susan, 1973, 14 pag.
Istoricul parohiei Negreºti, întocmit de pr. Ioan Ursu, 1967, 10 pag.
Istoricul parohiei Petea, întocmit de pr. Cornel Hotea, 1972, 5 pag.
Istoricul parohiei Prilog, întocmit de pr. Dionisie Cornic, 1967, 17 pag.
Istoricul parohiei Turþ, întocmit de pr. Dumitru Ciobãnescu, 1967, 6 pag.
Istoricul parohiei Valea Vinului, întocmit de pr. Gavril Þura, 1973, 5 pag.
Istoricul parohiei Vetiº, întocmit de pr. Petru Rusu, 1973, 6 pag.
Istoricul protopopiatului Satu Mare, întocmit de pr. Ioan Þolescu, 1973, 10 pag.

B. Surse edite

1. Documente, scrisori, ºematisme

George Bariþ ºi contemporanii sãi, vol. I, Ed. Minerva, Buc., 1973.
George Bariþ ºi contemporanii sãi, vol. X, Ed. Enciclopedicã, Buc.,
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2003.
*** Lupta românilor din judeþul Satu Mare pentru fãurirea statului naþional

unitar român. Documente 1848-1918, Direcþia Generalã a Arhivelor Statului
din R.S.R., Bucureºti, 1989. 

Maramureºenii în lupta pentru libertate ºi unitate naþionalã: Documente. 1848-
1918, Direcþia Generalã a Arhivelor Statului din R.S.R., Bucureºti, 1981.

Neamþu, Gelu; Vaida-Voevod, Mircea, 1 Decembrie 1918. Mãrturii ale
participanþilor. Ioachim Crãciun. Documente la un sfert de veac de la Marea Unire,
vol. I, Ed. Academiei Române, Buc., 2005.

Polverejan, ªerban; Cordoº, Nicolae, Miºcarea memorandistã în docu-
mente (1885-1897), Ed. Dacia, Cluj, 1973.

Schematismus historicus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-Varadinensis
G.R.C. pro anno jubilari 1900 a restaurata autem sacra cum sancta romana eccle-
sia unione anno 200, Magno-Varadini, Typis Samuelis Berger jun., 1900.

ªematismul Veneratului Cler Român Unit al diecezei de Maramureº,1936,
Baia Mare, 1936.

ªiematismulu Veneratului Cleru a nou înfiinþatei diecese a Gherlei pre anulu
dela Christosu 1867, Gherla, cu tipariulu diecesanu, 1867.

Timotei Cipariu. Corespondenþã primitã, Ed. Academiei Române, Buc.,
1992. Timotei Cipariu. Epistolar. 1836-1877, Ed. Academiei Române, Buc.,
2005.

2. Volume

Achim, Valeriu, Nord – vestul Transilvaniei – culturã naþionalã – finalitate
politicã.1848-1918, Ed. Gutinul, Baia Mare, 1998.

Anderco, Ioan Artemie, Jurnal (1876), Ed. Alfa, Iaºi, 2001.
Andron, Ioniþã G., Racºa. Vatrã de neam românesc, Ed. Gutinul, Baia

Mare, 1996.
Ardeleanu Senior, Ioan, Oameni din Sãlaj. Momente din luptele naþionale

ale românilor sãlãjeni, Zãlau, Aºezãmântul tipografic „Luceafãrul”, 1938.
Bãinþan, Valentin, Ardusat – strãveche vatrã româneascã, Ed. Cybela, Baia

Mare, 1997.
Bãinþan, Valentin, Arta coralã din Maramureº, Comitetul de culturã ºi

educaþie socialistã al judeþului Maramureº.Centrul judeþean de îndru-
mare a creaþiei populare ºi a miºcãrii artistice de masã Maramureº,
Maramureº, Baia Mare, 1982.

Bãlaº, Lucia; Bódis, Ottilia, Oameni de seamã ai Sãlajului, vol. I, A-K,
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Bibl. Jud. “Ioniþã Scipione Bãdescu”, Asociaþia “Prietenii Bibliotecii”,
Zalãu, 2004.

Bãlaº, Lucia; Bódis, Ottilia, Oameni de seamã ai Sãlajului, vol. II, L-Z,
Bibl. Jud. “Ioniþã Scipione Bãdescu”, Zalãu, 2006.

*** Bãrbaþi ai datoriei. 1848-1849. Mic dicþionar, Totu, Dr. Maria (coor-
donator); Abrudan, lt. – col. Paul; Florea, Petre; Ed. Militarã, Buc., 1984.

Bãrnuþiu, Elena, Cartea veche româneascã din secolul XVIII în judeþul Satu
Mare. Catalog selectiv, Editura Muzeului sãtmãrean, Satu Mare, 1998.

Bojor, canonic dr. Victor, Canonicii Diecezei greco catolice de Gherla
(1857-1937), Cluj, 1937.

Bota, prof. dr. Ioan; Ioniþoiu, Cicerone, Martiri ºi mãrturisitori ai
Bisericii din România (1948-1989). Biserica românã Unitã cu Roma, Greco-
Catolicã. Biserica Romano-Catolicã, Ed. Patmos, 1998.

Bunea, dr. Augustin, Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocenþiu Klein
(1728-1751), Ed. Tip. Seminarului arhidiecezan, Blaj, 1900.

Caravia, Paul; Constantinescu, Virgiliu; Stãnescu, Flori, Biserica întem-
niþatã. România 1944-1989, Institutul Naþional pentru Studiul Totali -
tarismului, Buc., 1998.

Cãluºer, Iudita, Episcopia greco-catolicã de Oradea, Ed. Logos”94,
Oradea, 2000.

Chindriº, Ioan, Transilvanica, I, Studii ºi secvenþe istorice, Ed.Cartimpex,
Cluj, 2003.

Ciocian, Ioan, Biserica ºi societatea româneascã din Transilvania. Vicariatul
Silvaniei în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, Ed. “Vasile Goldiº”
University Press, Arad, 2000.

Ciubotã, Viorel, Vicariatul naþional român din Carei, Editura Muzeului
Sãtmãrean, Satu Mare, 1997.

Ciubotã, V.; Radosav, Doru, 1918 în Sãtmar, Ed. Presa Universitarã
Clujeanã, Cluj, 1996.

Ciuhandu, Gheorghe, Episcopii Samuil Vulcan ºi Gherasim Raþ (1830-
1840), pagini mai ales din istoria românilor criºeni, Arad, 1935.

Cosma, Gheorghe; Cosma Rozalia, Comuna Pomi, strãveche vatrã
româneascã, Ed. Solstiþiu, Satu Mare, 2002.

Cosma, Gheorghe; Cosma Rozalia, Omagiu celor care au fost ºi celor care
sunt, Pomi 1407-2007, 600 de ani, Ed. Solstiþiu, Satu Mare, 2007.

Datcu, Iordan, Dicþionarul etnologilor români, vol. II, Ed. SAECULUM
I.O., Bucureºti, 1998.

Diaconovich, dr. Corneliu, Enciclopedia Românã, tom II, 1900, Sibiu,
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publicatã din însãrcinarea ºi sub auspiciile „Asociaþiunii pentru literatu-
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Indice de persoane

A

Achiþenie, Petru, 104
Acs (Aciu), familia, 76
Ady Endre, 243
Albert, rege, 129
Albu, Constantin, 148 
Alecsandri, Vasile, 21, 96
Alpini, Ana, 20
Alpini, Constantin, 10, 19, 33, 58,
224 
Amota, Maria, 232
Anca, George, 174
Andercãu, Marcel, 179, 181 
Anderco de Homorod (familia),
76, 79, 122, 213, 216
Anderco, Abel, 214
Anderco, Alexandrina, 123 
Anderco, Alexandru, 81
Anderco, Alexie, 122, 213-216
Anderco, Aniþa (c. Mihali), 214
Anderco, Artemiu Ioan, 122-123,
156, 213-216
Anderco, Artur, 123-124
Anderco, Artur Artemiu Ioan, 11,
76, 122-124 
Anderco, Aurelian, 214
Anderco, Coriolan-Cuza, 214  
Anderco, Elena, 123
Anderco, Emilia, 214
Anderco, Floricica, 214
Anderco, Gheorghe, 131
Anderco, Ghizela, 77
Anderco, Ioan, 10, 20
Anderco, Irina, 132
Anderco, Isabela, 214

Anderco, Iulia, 214
Anderco, Maria, 179, 202
Anderco, Petru, 95
Anderco, Simeon, 213
Anderco, Tiberiu, 123
Anderco, Vasile (Odoreu), 76-77,
122, 216
Anderco, Vasile (Batarci), 202
Anderco, Victor, 76, 95, 122, 187
Anderco-Homorodanu, Elisabeta,
252
Anderco-Homorodanu, Ioan,
130, 197, 213, 252
Anderco-Homorodanu, Maria,
252
Andrassy (prof.), 16
Andron, Ioan, 238
Andron, Ioniþã G., 238-239 
Andron, Mircea, 238
Antal de Jozsifalva (Târgu-Lãpuº,
familia), 79, 84, 210
Antal jun., Augustin, 211 
Antal sen., Augustin, 84, 112,
146, 210-212
Antal, Cornel, 211
Antal, Ioan, 84, 210
Antal, Ioan (celib), 84, 112
Antal, Rachiela, 84
Antal, Sabin, 211
Antal, Simion, 84
Antal, ªtefan, 84, 210
Antonescu, Ion, 230
Apaffi, Mihai, 50, 57, 76-78, 229
Apponyi, contele, 41, 141, 212
Ardelean, Coriolan, 71, 112, 217,
219
Ardelean, Elisabeta, 71
Ardelean, Eugen, 71
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Ardelean, George jun., 71 
Ardelean, George sen., 71, 219
Ardelean, Ioan, 40, 112
Ardelean, Iuliana, 71, 219
Ardelean, Iuliu, 18, 127
Ardelean (Erdei), Terezia, 204
Ardelean, Titus, 127
Ardelean, Toader, 32
Ardelean, Vasile, 92, 98
Ardeleanu, Maria, 194
Ardeleanu-Senior, Ioan, 18, 127,
145
Aron, Petru Pavel, 223
Augustin, vicarul, 145
Avram, Laurenþiu, 104

B

Balcu, voievod, 123
Balea, Laura, 176-177
Balea, Simion, 176-177
Bandiciu, Mihail, 112
Barabas, Gheorghe, 103
Barbul (familia), 50, 193, 228 
Barbul, Augustin, 53, 230
Barbul, Chiriac, 10, 32, 47, 49,
50-53, 133, 174, 229-230
Barbul, Constantin, 232
Barbul, Eugen Pavel, 53, 230
Barbul, Eugeniu, 53
Barbul, Gheorghe, 53, 230
Barbul, Helena, 53
Barbul, Ilie Carol, 50, 53, 98, 230
Barbul, Ion (þãran), 232
Barbul, Ioan (þãran), 231
Barbul jun., Ioan, 231
Barbul sen., Ioan, 231
Barbul, Tia, 53

Barbul jun., Vasile, 232
Barbul sen., Vasile, 232
Bariþiu, George, 10, 17, 19-22, 32,
35, 61, 69, 80, 94-97, 116, 147,
186, 189-190, 223-224, 235, 250-
251
Baºti, Iuliana, 187
Baºti jun., Vasile, 243
Baºti sen., Vasile, 187
Bálint Elek, 30
Báthori, Cristophor, 78
Báthori, Gavriil, 77-78 
Báthori, Sigismund, 58,234 
Bãban, Ioan, 192
Bãinþan, Valentin, 87
Bãlaj, Mihai, 18, 127
Bãlan, Ioanichie, 158
Bãliban, Antoniu, 161, 166-168
Bãliban, Ilie, 166
Bãliban, Maria Valeria, 167
Bãliban, Teofil, 167
Bãliban, Virgil, 167
Bãliban, Volumnia, 166 
Bãrbosu, Eugen, 171
Bãrbosu, Mircea Leon, 171
Bãrbosu, Rodica, 169, 171
Bãrbosu, Valeriu, 169-172
Bãrnuþiu, Simion, 114, 186, 222,
224
Bârsan, Maria, 221
Bârseanu, Andrei, 124
Belean, Ioan, 173
Belme, Maria, 57-58
Bercie, Ion, 31
Berger, Ioan (episcop), 182
Berger, Tekla, 182
Berinde, Alexiu, 161, 197
Berthelot, general, 100
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Bethlen, Gabriel, 77, 225
Bianu, Ioan, 124, 191
Bichigeanu, V., 245
Bilþiu, ªtefan, 31, 130
Bistran, Victor, 63
Blaga, Andrei, 104
Blaga, Lucian (poet), 119, 152
Blaga, Lucian (preot), 104
Bob, Ioan, episcop, 16
Boca, Nicolae, 123
Bodescu (Roatiº), Maria, 192
Bogdan, Andrei, 81, 176
Bogdan, Maria, 84
Bohãþiel, Coriolan, 134 
Bohãþiel, Mihai, 218
Boilã, Romul, 134
Boilã, Zaharia, 187
Bojtor  (Boitor), Paul, 76
Bojtor de Vörösmart, (familia), 76
Bolchiº, Victor, 219
Bonea, Floarea, 133
Bonyi, Ioan, 240
Borhidi, Mihail, 218
Borlan, Constantin, 150
Borlan, Emil, 151
Borlan, Grigore, 150-151
Borlan, Silviu, 151
Borlan, Victor, 111, 150-151
Boroº, Ioan, 20, 114, 116-117,
223
Boroº, Ioan (tatãl), 114
Bota, Nicolae, 197
Bota de Csernefalu (Cerneºti,
familia), 78
Brad, Dumitru, 23
Braga, Roman, 158-160
Bran, Dionisie, 81
Bran, Emil, 138, 184

Bran, George, 84
Bran, Ioan, 138
Bran, Iuliu, 138
Bran, Petru, 29, 49, 51, 95-96,
190, 253
Bran, Terezia, 166
Brãtianu, I. C. , 21, 96, 185
Brâncuºi, Constantin, 206
Breban, Elena, 123
Brenduºian, Iacob, 25, 33 
Bud de Budeºti (familia), 182, 184
Bud, Aloisia, 182-184
Bud, Ambroziu, 183-184
Bud, Anna, 183 
Bud, Corneliu, 182, 184
Bud, Emilia, 183
Bud, George, 182, 184
Bud, Ioan (preot, Bixad), 182-183
Bud, Ioan (ministru), 184
Bud, Otilia, 202
Bud, Rozalia, 179, 182-183
Bud, Tit, 179-180, 182-184, 202
Bud, Tit V., 184
Buday, George, 129
Bunea, Augustin, 191
Bura, Petru, 112
Buteanu, Ioan, 44, 111, 211
Buzaºi, Ioan, 153

C

Caba, Vasile, 166, 168
Caraba, Vasile, 218
Carol I, regele României, 21, 96,
185
Catoca (familia), 79
Catoca, Alexandru, 156
Catoca, Vasile, 25, 157
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Cãlinescu, George, 239
Cãluºer, Iudita, 207
Chimieº, Ilie, 31, 103
Chindriº (familia), 221
Chindriº, Ioan (istoric), 19, 94,
221-224
Chindriº, Ioan (tatã), 221
Chinezul, Tit Liviu, 152
Chirilã, Ana, 63, 247
Chirilã, Eleonora, 63
Chirilã, Mihai, 62, 247
Chirvai, Ignaþiu, 204-205
Chirvai, Vasile (tatã), 204
Chirvai, Vasile (preot), 204
Ciarnãu, Ioan, 83
Cicero, 85, 91
Ciceronescu (familia), 79
Ciceronescu, Ana, 79, 81
Ciceronescu, Antonia, 81, 173
Ciceronescu, Ioan, 79, 81-82, 174
Ciceronescu, Petru, 12, 79-80, 92,
112, 173, 190
Ciceronescu, Samuel, 79, 81
Cicio-Pop, ªtefan, 218
Cighi, Anton, 112
Cinca, Ana, 92
Cinca, Ioan, 92, 112
Cinca, Victor, 92
Ciobanu, Radu, 188
Cionca, Dumitru, 138
Cionca, Dumitru-Teofil, 139
Cionca, Longin, 138
Cionca, Todor, 137
Cionca, Victoria, 139
Cionfi, Ana, 127
Cionfi, Traian, 125, 127
Ciordaº, Ioan, 199, 244
Cipariu, Timotei, 61, 80, 186,

189-191, 215, 224
Ciurdariu, Mihail, 100, 151, 176,
244
Clintoc, Ioan, 26, 112, 255
Codran (familia), 137
Codrea (Erdös de Uglea, familia),
129
Colcer, Reghina, 226
Colceriu, Ioan, 226
Coman, Vasile, 104
Conþiu, Ioan, 104
Coroianu de Coruieni ºi Vima
Micã (familia), 186, 188
Corneanu, Ioan, 169
Coroianu, Antoniu, 186
Coroianu, Clara (c. Maniu), 186
Coroianu, Clara (c. Boilã), 187
Coroianu jun., Demetriu, 187,
218
Coroianu sen., Demetriu, 29,185,
187, 190, 253
Coroianu jun., Iuliu, 187
Coroianu sen., Iuliu, 134, 161,
185, 188
Coroianu, Livia, 187
Coroianu, Lucreþia, 186
Coroianu, Paul, 187
Coroianu, Sabin, 186-187
Coroi de Bârsana (familia), 186
Corvin, Matei, 182
Cosma, Andrei, 227, 237
Cosma, George, 67
Cosma, Gheorghe, 192, 229
Cosma, Rachila, 162
Cosma, Rozalia, 192, 229
Costea de Ciolt, George, 103, 147
Costea, Ioan, 29
Covaciu (familia), 180, 201, 203
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Covaciu jun., Andrei, 201
Covaciu sen., Andrei, 180, 201-
202
Covaciu, Anna, 201
Covaciu jun., Antoniu, 203
Covaciu sen., Antoniu, 179-180,
201-203
Covaciu, Basilius, 203
Covaciu, Elisabeta, 179, 202
Covaciu, Ioan, 201-203
Covaciu, Iulia, 201
Covaciu, Maria, 201
Cozma, Partenie, 47
Cristea, Vasile, 152
Cucu, ªtefan E., 161
Cucuiet, Lucian, 14
Cunþan, D., 170
Cupcea, Lucia, 119
Cupcea, Petru, 119
Cupºa, Dumitru, 104
Cuza, Al. Ioan, 207

D

Darabant, Ignatie, 145
Darabanth (familia), 78

Darabanth, Ioan (Vetiº), 155
Darabanth, Ioan (n. 1879), 243
Darbanth, Ioan (Portiþa), 67
Darabos, George, 85
Dãncuº, ªtefan, 123
Dãnilã, Augustin, 112, 133-134
Dãnilã, Mihai, (tatã), 134
Dãnilã, Mihai (preot), 112, 133,
135
Dãrãban, Dorin, 74
Deac, Emil, 72

Deák Francisc, 36
Demian, Athanasie, 183-184
Demian, Cecil Paul, 159
Demian sen., Iosif, 219
Dengelegi, Simion, 83
Densuºianu, Aron, 17
Diaconovich, C., 116, 151
Doboºi, Ioan, 98
Doboºi, jun., Petru, 183
Doroº, Angela, 181
Doroº, Athanasie, 179-180, 183,
197, 202-203
Doroº, Ioan, 179, 183, 197
Doroº, Leontina, 181
Doroº, Liviu, 181
Doroº, Lucian, 181
Doroº, Sabin, 181
Doroº, Sever, 181
Doroº, Veturia, 181
Dorothei, popa, 145
Dragfi, contele, 78, 125
Dragfi (familia), 137
Dragoº, Dumitru, 76
Dragoº de Colþirea (familia), 76
Dragys de Asuaju de Sus (famil-
ia), 76
Drãgescu, Ioachim C., 156
Drãguºanu, Ioan Codru, 123, 216
Dredeanu, Eugen, 132
Dredeanu, Mãrioara Valeria, 132
Dredeanu, Vasile, 132
Dulgãu, Bujor, 122, 133, 161
Dumbravã, Vasile, 151
Dunca de ªieu (familia), 76
Dunca, Aurel, 192
Dunca, Mãriuca, 231
Dzurdz de ªieu (familia), 76
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E

Egri, Augustin, 86
Egri, George Grigore, 86
Egri de Istrãu, Augustin, 85
Ember, Gheorghe, 255
Eminescu, Mihai, 10, 23, 25-26,
49, 179, 201-202, 206
Erdeli, Ioan, 165
Erdelyi, Cornelia, 187
Erdelyi, Ioan, 186-187
Erdelyi , Romul, 186
Erdelyi, Traian,186
Erdélyi, Vasile, 28, 34, 61, 141,
150, 207
Erdös, Alexandru jun., 129
Erdös, Elena, 131
Erdös, Eugeniu, 131
Erdös, Gheorghe, 132
Erdös, Ioan (Iojib), 131
Erdös, Ioan (Odoreu), 131
Erdös, Iuliu, 131
Erdös, Maria, 131
Erdös, Mihai, 131
Erdös, Petru (Iojib), 131
Erdös, Petru (Odoreu), 76, 130-
131
Erdös, Simion jun., 130-131
Erdös, Theodor Francisc, 131
Erdös, Vasile, 131
Erdös, Vasile jun., 131-132
Erdös de Ugla (familia), 76,
129,132
Erdös de Ugla, Alexandru, 130-
131
Erdös de Ugla, Amalia, 130
Erdös de Ugla, Ana, 130
Erdös de Ugla, Gavril, 130

Erdös de Ugla, Iuliana, 130
Erdös de Ugla, Simion, 129-130
Erdös de Ugla, Terezia, 130
Eutihiu, episcop, 143

F

Farcãu, Ioan, 104, 162
Fathi, Ioan, 127
Faur, Viorel, 25
Faur de Berinþa (familia), 201
Fásy, Grigore, 29, 54
Fászy de Gyarmath (familia), 76
Fãrcaº, Ioan, 42-43
Fãrcaº, Irma, 42
Fãrcaº, Paul Alexandru, 44
Fãrcaº, Traian, 42-45, 113
Fãrcaºiu, Ioan, 162
Fenyvesi, Iuliana, 129
Ferdinand I, 78
Ferdinand II, 77
Ferdinand V, 58
Ferdinand, regele României, 148
Ferenþiu, Alexandru, 175, 186
Fersigan, Ioan, 44, 113
Filep, George (proprietar), 218
Filep, George (þãran), 98
Filepp, George, (fruntaº), 148,
161
Filepp, George (avocat), 29, 234-
236
Filepp, George (preot), 218
Filepp, Floarea, 58
Filepp (familia), 234
Filip, Ioan (preot), 104
Filip, Ioan (proprietar), 218
Filip, popa, 103
Florian, Mircea, 94
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France, Anatole, 206
Francisc Iosif  I, împãrat, 
Frenþiu, Valeriu Traian, 100, 142,
248

G

Gallianu, Ioan, 236
Gabor, popa, 102
Gallu, Cornelia, 104, 162
Gallu, Ioan, 20, 29, 71, 104, 162,
235
George din Abrud, 144
Georgescu, Ioan, 56
Geran, Tecla, 198
Ghedeon, Radu, 112
Ghergariu, Ioachim, 118,120
Ghergariu, Leontin, 60, 118-120
Ghergariu, Victor Petru, 119
Ghergariu (familia), 120
Gherman, Alexandru, 48
Ghiþã, Emil, 109
Gitta, Antoniu, 106, 108
Gitta, Augustin, 107
Gitta, Aurel, 107
Gitta, Corneliu, 107, 109, 162
Gitta, Emilian, 107, 109
Gitta, Elena, 107
Gitta, Ioan Sever, 107
Gitta, Irina, 107
Gitta, Lucia, 109
Gitta, Paul, 106
Gitta, Paulina, 107-108
Gitta, Victor, 107-108
Gitta (familia), 99,106,109
Giurescu, C.C., 239
Goga, Octavian, 239
Goldberg, 142

Grad de Sãcel ºi Viºeu (familia),
77
Grama, Carol Gr., 25, 254
Grama, Vasile, 254
Grecu, Florica, 246, 248
Grecu, prof. dr. doc. Ioan, 246,
248
Grigore, egumenul, 144
Groza, Teodor, 127
Gyr, Radu, 181

H

Haºdeu, B.P., 183
Hatfáludi Elek, 30
Haþieganu, Iuliu, 120
Hertzeg, Petru, 55
Hoblea, Vasile, 218
Hodoºiu, Iosif, 156
Horatiu, 85, 91
Horea, 115
Hossu, Ana, 164
Hossu, Iuliu, 231
Hossu-Longin, Francisc, 46, 68,
173, 226
Hoszu, Demetriu, 10, 20, 33, 103,
223

I

Iancu, Avram, 12, 79, 219
Iancu de Hunedoara, 65
Iernea, Lazãr, 81, 173-175
Iernea, Maria Iuliana, 174
Indre, George, 98
Ionescu, Lucreþia, 230
Iorga, Nicolae, 16, 60, 123, 191,
216, 250
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Iosif  II, împãratul, 78
Iuga, Suzana, 137
Iuhas, Floare, 232
Iuþiu, Vasile, 24, 33, 39

J

Joó (familia), 77
Joódi, Berta, 243
Juhasz, Gheorghe, 112

K

Kállay Beniamin, 94
Károlyi, contele, 125, 213
Károlyi György, 30, 91, 230
Kende Zsigmond, 31
Kerezsi, George, 226
Kerekes, Dumitru, 31, 132, 190
Kerekes, Maria, 162
Kimpan (familia), 78
Kiriac, D.G., 170
Kiss, Valeriu, 23
Kogãlniceanu, Mihail, 185
Kolbusewski, Wilhelmina, 53, 230
Korhány, Ana, 92
Korhány, Ioan, 92
Kossuth Lajos, 41, 103
Kökönyesdi, Elisabeta, 107, 109,
162
Kövary-Chioreanu, Florentina,
67, 225
Kövary-Chioreanu, Ioan, 67, 146
Kövari-Chioreanu, Theodor, 44,
67, 69-70, 111, 146, 190, 210,
225-226, 253
Krespay, George, 84
Krisan de Szakálasfalva (familia),

78

L

Lakatos (familia), 77
Langa, Tertulian, 153
Lassan, Georgiu, 85
Lauran, Augustin, 10, 37-41
Lauran, Chariton, 38
Lauran, Dumitru, 38, 80
Lauran, Emilia, 38
Lauran, Miron, 38
Lauran, Vasile, 38
Lauran, Veronica, 38
Lauran (familia), 79, 99, 106
Laurian, Aug. Treboniu, 15, 61,
126, 214
Lazar, Ana, 132
Lazãr, Aurel, 141
Lazãr de Purcãreþi, Gavril, 49,
112, 156, 174, 199, 210, 247
Ledochowschi, 87
Lemeny, Ioan, 20
Leºianu, Vasile, 10, 21, 23, 80,
112
Leucuþia, Ana, 106
Leucuþia, George, 106
Lobonþiu, Ioan, 218
Lobonþiu, Iuliu, 138
Lobonþiu, Patriciu, 218
Lucaciu, Constantin, 72, 98, 139,
161, 199
Lucaciu, Epaminonda, 10, 87-89
Lucaciu, Maria Veturia, 87
Lucaciu, Tulia, 87
Lucaciu, Vasile, 10, 21, 47, 49, 73,
81, 87-88, 90, 147, 161-162, 164,
167, 175, 185, 223
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Lucaciu, Vasile Romulus, 87
Lucaciu (familia), 79, 89
Ludovic I, 76
Lupºa, ªtefan, 143
Lupu, Emilia Iuliana, 187
Lupu, Teodor, 187

M

Maghiar, Augustin, 39, 55, 112
Magyar, familia, 77
Maior, Petru, 189, 223
Maiorescu, Titu, 34, 202
Maniu, Ioan, 235, 237
Maniu, Iuliu, 73, 219
Many, Iosif, 251
Marchiº, Adrian Eugen Iosif, 100
Marchiº, Gabriela, 100
Marchiº, George, 10-11, 21, 24-
25, 33-34, 47, 49, 51, 53, 80, 91,
98-99, 101, 112, 156, 206-208,
210-211, 235, 240-241, 254
Marchiº, Ioan, 38, 176
Marchiº, Maria Elisabeta, 100
Marchiº, Otilia (Otilia Cosmutza
Bölöni), 99-100, 206
Marchiº, Romul George, 98-101,
208
Marchiº, Vasile, 176
Marchiº (familia), 79, 99, 106
Marcu de Finteuºu Mic (familia),
95
Marcu, Ioane, 10, 21-22, 47, 49,
52, 94-97, 157, 223
Maria, regina României, 148
Marian, Gheorghe, 107
Marica, G. Em., 250-251, 254
Marienescu, Athanasie Marian,

25, 241
Marina, patriarh Iustinian, 159
Marinescu, Constantin, 64-65
Márki Sándor, 18
Mátyás (familia), 77
Mãrcuº, Dimitrie, 127
Mãrcuº, Ludovic, 91, 241-242
Mãrcuº, ªtefan, 42, 173, 242
Mãrcuº, Victor, 218-219
Mãrieº, Grigore, 84
Mãrtinaº, Dumitru, 153
Meciu, Dimitrie, 25
Medan, Teodor, 148, 161
Meleg (familia), 78
Meruþiu, V., 87
Mesaroºiu, Floarea, 146
Mic (familia), 78
Micu-Klein, Inochentie, 65-66,
102, 137, 223
Miclãuº, Viorel, 192
Miclea, Felician, 153
Miclea, Ioan, 152-154
Miclea, Teodor, 152
Micu, Samuil, 189, 223
Miculaº, Gheorghe, 39
Mihai Viteazu, 16
Mihalca, Iosif, 92
Mihalca, Ioan, 125-126
Mihalca, Romul, 127
Mihalyi de Apºa, Ana, 123, 213
Mihali de Apºa, Victor, 196
Miklos, Ana, 150
Mironescu, Alexandru, 159
Mitrofan, Ioan, 153
Moga, 33
Moldovan, Ioan Corneliu, 112
Moldovan, Ioan Micu, 80, 190-
191
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Moldovan, ªtefan, 186
Molnar, Doina, 179
Molnar, George (preot), 182-183
Molnar, George (proprietar), 218
Molnar, Iulia, 201
Munteanu, Ecaterina, 186
Munteanu, Ioan, 255
Murãºian, Fabiola Salomeea, 204
Mureºan, Ana, 134
Mureºan, Aurel, 86
Mureºan, Emanuel, 42
Mureºan, George (tatãl), 133
Mureºan, George, 100, 133-136
Mureºan, Lucian, 153
Mureºan, Mihai, 126
Mureºan, Teodor, 98, 218
Mureºan, Vasile, 162, 218
Mureºanu, Andrei, 251
Mureºianu, Iacob, 26, 252
Murgu, Eftimie, 115
Muste, Mihail, 57
Muthu, Ioan, 119

N

Nagy, Mihail, 112
Nagy, Amalia Maria, 17, 62
Nagy Abrahany, Simon, 17
Nagy-Odeºteanu, Teodor, 113
Neamþu, Gelu, 13, 28
Neda, D., 114
Nemeº de Gaura (familia), 77
Neº, Moise, 81
Neº, Teodor, 142
Nichi, Teodor, 77
Nichi de Preluca (familia), 77, 225
Nichita, Aurel, 226-227
Nichita, Ioan (avocat), 67, 225-

228, 236-237
Nichita, Ioan (preot), 67, 225
Nichita, Maria, 226
Nicoarã, Traian, 104
Nicoarã de Preluca (familia), 77
Nicolae, popa, 103
Nicolescu, Alexandru, 88
Nikita, popa, 137
Nistor, Grigore, 112
Nistor, Ioan, 176
Nistor, Iosif, 232
Noacu, Adam, 16, 62
Nodiº, Paul, 218
Noel, Maria, 153
Novac, Baba, 16, 60
Novac, Maria, 16
Novacovici, George, 219
Nuþiu, Alexandru, 198
Nuþiu, Aurelia, 198

O

Odoviciuc, 177
Olah, Augustin, 176
Olah, Ghizela, 238
Olteanu, Ioan, 37, 39, 110, 174
Ombödi, Maria, 213
Opray, Barbara Anna, 84, 210
Orosz, Paul, 130
Orosz de Fejeregyháza (familia),
77
Ossian, Adrian, 72
Ossian, Augustin, 71
Ossian, Aurelia Gabriela, 72
Ossian, Ioan Pavel George, 72-
73, 112
Ossian, Maria Magdalena, 72
Ossian, Nicefor, 71
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Ossian, Pamfil, 71-74
Ossian, Romul Coriolan, 72
Oºan, Emil-Flaviu-Ioan, 192
Oºanu Pop, Ninuca, 193
Oºian, Aurelia, 138
Oºian, Ioan, 138
Ovidiu, 17, 62
Ókány Scwartz, 169

P

Pall, Edith, 66
Pall, Francisc, 10, 12, 64-66
Papacioc, Arsenie, 158
Papfy, Ioan, 112
Pap de Nagy-Nyres (Mireºu
Mare, familia), 
Pap de ªomcuta (familia), 77
Pap de Turþ (familia), 77
Papiu-Ilarian, Alexandru, 224
Papp, Dimitrie, 112
Papp, Gavrilã, 144
Papp, Laura, 86
Papp, Mihail, 77
Papp, Terezia, 20, 58
Papp-Szilagyi, Iosif, 17, 36, 39,
226
Papp-Szilagyi, Irina, 211
Papuc, Liviu, 213
Pataki (Patachi), Iosif, 23, 55
Pataki-Vãleanu, Iuliu, 23
Paul al II-lea, Papa, 223
Paul, Sever, 109
Pauleti, Nicolae, 224
Pavel, Constantin, istoric, 45, 60,
212 
Pavel, Constantin, 194
Pavel, Mihail (episcop), 37, 39,

41, 55, 110-111, 140, 151, 194-
197
Pavel de Peteritea (familia), 194
Pál (familia), 77
Pãcurariu, Mircea, 117
Pãdureanu (Erdös), Alexandru,
130
Pãtcaºiu, Ioan, 146
Pãtcaºiu, Vasile, 21, 67, 146, 148,
161, 212, 218
Pãtraº, Ion Stan, 177
Pârvu, Iustin, 158
Pelle, Andrei, 80-81
Pelle, Augustin, 157, 162
Perenyi, George, 134
Perenyi, Irma Aloisia, 134
Perenyi, Silvia Maria, 133
Perpessicius, 49
Perºe, Marius, 104
Pervain, Iosif, 222
Petalla, gen., 180
Petrescu-Comnen, 244
Petru, popa, 144
Pius al IX-lea, Papa, 38, 195
Plosca, Vasile, 218
Pompiliu, Miron, 35
Pop, Alexa, 175, 198-200
Pop, Alexandrina, 123
Pop, Alexandru, 123
Pop, Alexandru (primpretor), 164
Pop, Alexandru (Traian), 170
Pop, Alin, 106
Pop, Ana (c. Paul Coroian), 187
Pop, Ana (c. Marcu), 95
Pop, Ana (c. Mureºan), 162
Pop, Andrei (ªiºeºti), 88
Pop, Andrei, 123
Pop, Andrei (medic), 130
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Pop, Aurel, 14
Pop, Dariu, 125
Pop, George (preot, Tãuþii de
Jos), 130
Pop, George (preot, Vezendiu),
25
Pop, George, (primpretor), 164
Pop, George (þãran, Sãuca), 218
Pop, Grigore (Cig), 58
Pop, Grigore (Unimãt), 218
Pop, Ilie, 127
Pop, Ioan (Odoreu), 95,122
Pop, Ioan (Bozânta Micã), 198
Pop, Iuliana, 186
Pop, Iuliu (n. 1866), 48, 163
Pop, Iustin, 183
Pop, Maria (c. Ossian), 71
Pop, Maria (c. Tit V. Bud), 184
Pop, Mihai, 164
Pop, Rachila, 48-49
Pop, Simion, 139
Pop, Terezia, 122,216
Pop, Valer, 53
Pop, Vasile (Buºag), 157,251, 254
Pop, Vasile (Ferneziu), 184
Pop, Vasile (Santãu), 157, 218
Pop, Vasilie, 224
Pop de Bãseºti, Cornelia, 73
Pop de Bãseºti, George, 139, 147,
163, 165-167, 173, 218, 226-227,
235, 237
Pop de Bãseºti, Sever, 98
Pop de Bãseºti, Simion, 112
Pop de Mesteacãn (familia), 67
Pop de Mireºu Mare (familia), 77
Pop de Mireºu Mare, Grigore,
166
Pop de Mireºu Mare, ªtefan,

30,163
Pop-Suduranu, Ioan, 29, 190
Popa, Vasile, 137
Popdan (familia), 103
Popdan, Antoniu, 38
Popdan, Grigore, 103
Popdan, Ioan, 23-24, 255
Popdan, Ioan (Acâº), 166
Popfiu, Dionisie, 33
Popfiu, Iustin, 10, 33-34, 36, 91,
174, 210-211, 241
Popovici, Baziliu, 194
Popovici, Corneliu Ioan, 247
Popovici, Iosif, 63, 247
Popovici, Mircea, 248
Popovici, Victor, 63, 112, 246-249
Popovici, Victor jun., 248
Popovici Deseanu, Simion, 51,
235
Popoviciu, Timotei, 170
Popp, Ambroziu, 58
Popp, Anna, 58
Popp, Antoniu, 15
Popp, Aurel, 11, 57-59, 85, 236,
240
Popp, Dumitru (Corund), 103
Popp, Dumitru (Gherþa Mare),
182
Popp, Emilia, 182
Popp, Grigore, 166
Popp de Vajnag, Ioan-jun., 57-58,
240
Popp de Vajnag Ioan-sen, 57-58,
85, 90
Popp, Iuliana, 57
Popp, Iuliu (Mecenþiu), 58
Popp, Maria, 57
Popp, Mihai, 59
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Popp, Octavian, 59
Popp, Samuel, 57-59, 236
Popp, Sofia, 57, 85, 90, 240
Popp, Tecla, 166
Popp (Tãmaia, familia), 99, 106
Popp de Vajnag (familia), 57, 96
Popºor, Alexandru, 153
Pordea, Iuliu, 134
Porumbãcean, Claudiu, 122, 133,
161
Poruþiu, Ana, 236
Potoran, Eugen, 17, 24
Predescu, Lucian, 42, 240
Pteancu, Alexandru, 112, 243
Pteancu, George, 243
Pumnul, Aron, 16, 18, 60, 62, 247
Pustai, Vasile, 218
Puºcariu, Ioan cavaler de, 12, 75,
95, 129, 210
Puºcã, Atanasie, 167

R

Radu, Demetriu, 39,142, 247
Radu, Iacob, 40
Ranta-Buticescu, Vasile, 35
Raþiu, Constantin, 192
Raþiu, Ioan, 164
Rákóczi George, 67, 76, 95, 194,
210
Rednic, Gheorghe, 177
Rednic, Mihail, 131
Rezei, Ioan, 162
Rezei, Maria, 161
Riþiu, Grigore, 11, 112, 176-178
Riþiu, Melania, 177
Robotin, Iuliu, 127
Rodin, 206

Rokitzky (familia), 78
Roman, Alexandru, 21, 24, 34,
96, 155
Roman, Iosif, 36, 69
Rosetti, Al., 124
Rosetti, Radu, 123
Rössler, 49
Rus, Grigore, 218
Rusu, Alexandru (episcop), 59
Rusu, Alexandru (preot), 79
Rusu, Ioan, 224

S

Sabãu, Augustin, 247
Sabãu, Amalia, 247
Sabãu, Aurel, 91
Sabãu, Aureliu, 241
Sabãu (Szabo), Ignaþiu, 26, 33, 80,
85, 91-92, 112, 157, 235, 240-242,
254
Sabãu, Cornelia (c. Mãrcuº), 91,
241-242
Sabãu, Elisabeta (c. Pelle), 241
Sabãu (Szabo) de Cristelec (famil-
ia), 242
Sabo, Ioan, 26, 39, 57, 79, 85, 90-
91, 148, 187, 240, 247, 255
Samoºan (familia), 137
Sarkady, Elisabeta, 99
Sarkady, Hortensia, 44
Sãlãjean, Gheorghe, 148
Sãlãjean, Traian, 148
Sãlãgeanu, Faustin, 48
Sãlãgeanu, Ioan Silviu-jun., 48
Sãlãgeanu, Ioan Silviu-sen., 46-49,
51, 80, 111, 119, 210, 235
Sãlãgeanu, Martial, 48
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Sãlãgeanu, Rumelia, 48
Sãlãgeanu, Salustia, 48
Sãlãgeanu, Sempronia, 48
Sãlãgeanu, Sergiu, 48
Sãlãgeanu, Sever, 48
Sãlãgeanu, Tertulia, 48
Sãlãgeanu, Tit Liviu, 48
Sãlãgeanu, Virgil, 48
Sãlceanu, Ilie, 13
Scanderbeg, 65
Schönher Antal, 53
Scipio-Bãdescu, Ioniþã, 35
Scrima, Andrei, 159
Scurtu, Ioan, 219
Scurtu, Vasile, 96
Selãgeanu, Camil, 44, 48, 111
Sfura, Dimitrie, 10, 23-27, 33,
103, 241, 255
Sfura, Rafila, 23
Sfura, Teodor, 23
Sfura, Vasile, 103, 218
Sfurlea, Helena, 232
Silaghi, G., 81
Silaghi, Izidor, 243
Silvani, Matei, 29
Silvestru (Erdös), Alexandru, 130
Simeon, Elena, 138
Simeon, Ioan, 137
Simeon, Valeria, 138
Sobieski, Jan, 50
Sofronie din Cioara, 144
Sopronyi, Ioan, 127
Sopronyi, Maria, 58
Sora Noac, Francisca Teodora,
62, 247
Sora Noac (Noacu, Novac),
Moise, 9-10, 15-18, 22, 29-30, 32-
33, 49, 60-63, 112, 125-127, 164,

174, 190-191, 223, 246-248, 250-
252
Soran, Ioan, 72
Soranul, Matei, 16, 60
Söter, Gheorghe, 112
Stan de Sãpânþa (familia), 77
Stan, Florian, 39, 112, 140-141
Stan, Gavril, 140
Stan, Ilie, 44
Stan, Ioan, 140
Stan, Iosif, 77
Stan, Vasile, 140
Stanciu jun., George, 164, 236
Stanciu sen., George, 166
Stefanelli, T.V., 26
Sterca ªuluþiu, Alexandru, 29, 61,
186
Sterenyi, Hugo, 151
Sterian, Paul, 159
Sturdza, D.A., 185
Suciu, Dumitru, 227, 236-237
Suciu, Ioan, 152, 231, 239
Szabo, Amalia, 92
Szabo, Augustin, 92
Szabo, Constantin, 91
Szabo, Floriana, 42
Szabo, Ignaþiu, 92
Szabo, Ioan, 92
Szabo, Ana Iuliana, 85, 91-92
Szabo, Cornelia, 92
Szabo, Maria, 130
Szabo, Samuel, 85, 91-92, 157,
240
Szabo, Theodor, 51, 130
Szabo, Therezia, 79, 85, 91
Szabo de Csenger-Ujfalu (famil-
ia), 130
Szabo-Keresztelky, Demetriu, 57,
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79, 85, 90-91, 240
Szava de Letca (familia), 77
Szeremi, Elisabeta, 91, 241
Szeremi, Ioan, 25, 91, 99
Szeremi, Terezia, 99
Szilágyi, Aureliu Nicolae, 108
Szilágyi, Augustin, 108
Szilágyi, Elena-Maria, 108
Szilágyi, Ignaþiu, 119
Szilágyi, Ioan D., 107-108
Szilágyi, Leontina, 118
Szilágyi, Silviu-Victor, 108
Szilágyi, Victor, 119
Szima (familia), 78

ª

ªanta, Gavril, 146
ªavaniu (familia), 78
ªerbac, Antoniu, 201
ªerbac, Ioan, 87
ªerbac, Paulina, 87
ªerbu, Dumitru, 124
ªimon, Gheorghe, 193
ªincai, Gheorghe, 16, 63, 189,
223
ªincai, Sigismund, 92, 156
ªorban, Iuliana, 150
ªorban, Toma, 49, 52-53, 111,
150-151, 242
ªorban de Cerneºti (familia), 78,
150
ªteer, Coriolan, 71, 98, 217-220
ªteer, Ioan, 219
ªteer, Vasile, 219
ªteþiu, George, 156
ªtrempel, Gabriel, 192-193
ªuta (familia), 77

ªuta, Etelca, 219
ªuta, George, 81

T

Tacitus, 85, 91
Taloº (Dunca), Maria, 192
Talpoº, Veronica, 85
Tãmaian, Anuþa, 54
Tãmaian, Dimitrie, 54
Tãmaian, Floarea, 54
Tãmaian, Pavel, 54
Tãmaian, Petru, 54, 56
Tãmaian, Vasile, 54
Tãmaº, Traian, 113
Tãmaº, Vasile, 48
Tãmaº, Vasile Pompiliu, 219
Tãmãºan, Petru, 137
Tãrþan, Maria, 131
Tãºiedan, ªtefan, 40
Tãutu, Aloisie L., 109
Temian, Lazãr, 102
Teocan, Lacrima, 172
Terdic, Vasile, 233
Terdic, Vilma, 233
Terebesy, Adalberta, 25
Tincu-Velia, Nicolae, 250
Todea, Alexandru, 153
Traian (împãratul), 171
Trãilã, Elia, 3
Trifa, Valerian, 160
Troknye, Elias, 67
Trufaºiu, Ioan, 218
Tudor, Sandu, 159

U

Ujházy Alexandru, 170
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Ulászló, 182
Urban, general, 31
Ursu, Ioan, 159

V

Vaida, Vasile, 50, 54, 230
Vaida-Voievod, Ana, 50, 229
Vajda de Ciolt (familia), 77
Vajda, Vasile, 77
Vanc, Vasile, 85
Vancea, Ioan, 195
Vancea, Ioan Victor, 100
Vankay, Vasile, 166, 255
Varga, Gavril, 148
Varga, Maria, 114
Varga, Timotei, 72
Varna, Alex., 138
Vartolomei, Vasile, 33
Vasici, Pavel, 251
Vaºvari, Ioan, 138, 164
Vaºvari, Victor, 104
Vela-Ventrariul, Paul, 25
Verdeº de Bârsana (familia), 78
Vergiliu, 17, 62, 85, 91, 190-191,
252
Vezentan, Vasilicã, 31
Vécsey, Nicolae, 17
Vicaº, Ioan, 57, 166
Vida, Ludovic, 112
Vida-Simiti, Ioan, 192
da Vinci, Leonardo, 170
Vladimirescu, Tudor, 115
Vlass, Gheorghe, 68
Vlass, Veronica, 38
Voiculescu, Vasile, 159
Vulcan, Iosif, 24, 26-27, 34, 36,
155-157, 173, 213

Vulcan, Samuil, 16, 68, 110, 196,
246
Vultur, Daniel, 21, 99, 138, 206,
235
Vultur, Iulia, 21, 99, 206
Vulturescu, George, 122

W

Wesselényi, prefect, 164
Wilson, Woodrow, 88, 164
Wiseman, Nic., 34

Z

Zaharia, episcop Valerian, 159
Zenets, familia, 78
Ziber, 138
Zima de Budeºti (familia), 78
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Indice de toponime

A

Acâº, 58, 166, 218, 234
Aciua, 81, 141, 232
Acsád  (Nyir Acsad, azi în
Ungaria), 63, 85
Ady Endre (Mecenþiu), 20, 58,
163, 190
Aiud, 167, 177
Alba-Iulia, 16, 55, 73, 77, 88, 98,
100-101, 103, 109, 111, 120, 123,
148, 151, 167, 176, 180, 187-188,
220, 232
Alba-Iulia-Fãgãraº (episcopie), 28
Almoºd (azi în Ungaria), 85, 190
Amaþi, 40, 112, 201, 204-205
Andrid, 48, 83, 104
Anglia, 65
Apa, 21, 31, 76-78, 123, 130
Apºa de Jos, 195
Apºa de Mijloc, 20
Arad, 100, 107-108, 119, 134-135,
141, 162, 171, 173, 229
Ardeal, 152, 224, 231, 250
Ardud,  55, 162, 164, 232
Ardusat, 17, 48, 81, 106
Asuaju de Jos, 138
Aºchileu Mare, 185, 253
Aurora, 88
Austria, 65
Auºeu, 17

B

Babþa, 30, 163-164
Baia de Criº, 156

Baia Mare, 21, 34, 38, 53, 72, 76,
87, 102, 109, 112, 123, 130, 135,
139, 164, 182, 184, 194, 198-
199,222, 232
Balcani, 65
Banat, 114-115
Batarci, 77-78, 202-203
Bãbãºeºti, 76
Bãdãcin, 162
Bãiþa (Bh), 54, 118, 134
Bãiþa (Mm), 139
Bãseºti, 47, 167
Bârsana, 78, 202
Bârsãu, 32
Bârsãu de Jos, 137-139
Bârsãu de Sus, 21, 99, 138, 165,
206
Beiuº, 17, 20-21, 23, 26, 42-44,
46-48, 53, 55, 60, 63, 67-69, 71,
73, 79, 86, 91-92, 98, 106-107,
109-114, 118-119, 131, 133-134,
141-142, 146, 148, 151, 162, 164,
166, 173, 176, 179, 187, 190, 196,
198, 202, 206-207, 210-212, 219,
226, 231, 240, 244-248, 253-254
Beliu, 219
Berindan, 77
Berinþa, 
Berlin, 46, 65
Berveni, 89
Berzovia, 86
Bicãu, 17, 22, 32, 51, 53, 60, 81,
84, 108, 162, 173-174, 210, 229
Bihor, 54, 69, 79, 91, 107, 112,
118, 207, 241
Biserica Albã (Ucraina), 77
Bixad (Bicsad), 78, 131, 177, 182
Biuºa, 182
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Blaj, 16, 20, 29, 36, 44, 55, 58, 88,
108, 110, 113, 120, 138, 141, 147,
152, 157, 162, 165, 186, 189-190,
195-196, 204, 223, 230, 246
Blaja, 29, 98, 218
Bobota, 186
Bocicãu, 180, 201
Bocsig, 107
Bogdand, 28, 30
Boghiº, 91, 112, 241, 247
Boineºti, 95, 113, 131
Bolda, 125
Borleºti, 24, 29, 54, 81, 112, 141,
150, 174, 232, 243
Borod, 118
Borozel, 118
Borºa, 77, 122, 194, 213-214
Botiz, 10, 31, 76, 94-95, 97, 122-
123, 156, 164, 187, 202, 213, 216,
252
Botiza, 182, 202
Bozânta Mare, 22, 60, 63, 133,
251
Bozânta Micã, 198, 200
Braºov, 99, 189, 235, 251
Bratislava, 20
Brazilia, 159
Brãila, 181
Bucureºti, 32, 142, 158, 180,185,
239, 248
Buda, 17-18
Budapesta, 24, 36, 44, 58, 67, 86,
111, 133, 140-141, 151, 161,
170,185, 203, 219, 226, 230-232,
244, 253
Budeºti, 182
Buºag, 157, 198, 200, 254 
Buzãu, 87

C

Capu Midia, 74
Caransebeº, 177
Caraº, 115
Carei, 12, 20-21, 23, 30, 32, 34,
51-53, 61, 64, 67, 84, 99-101, 111-
112, 114, 118-119, 133, 135-136,
148, 150-151, 164, 199, 207, 217,
221, 230, 234, 243, 254
Cãldãruºani, 158
Cãmãrzana, 77, 131
Cãpriana, 158
Cãrãºeu, 48, 51-52, 72, 79, 107-
109, 190, 230
Cãþãlu Unguresc, 187
Cãuaº, 10-11, 57-59, 85, 90, 218,
234, 236, 240
Cean, 187
Cehoslovacia, 180 
Cehu Silvaniei, 167
Cenadul Sârbesc, 88
Cernãuþi, 16, 50, 238
Cerneºti, 78
Cernica, 158
Certeze, 130-131
Chegea, 112
Chereluº, 135, 140
Chieºd, 103
Chilia, 198
Chilioara, 253
Chioag, 198, 207
Chioar, 50, 67, 168, 225, 229
Chisãu, 234
Chiºinãu, 158
Cicârlãu, 95
Cig, 28, 32, 58, 144, 166, 218
Cehei (Sj), 187
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Cihei (Bh), 80, 174
Cinghir (Csenger, azi în Ungaria),
112, 247
Cioara, 144
Ciocotiº, 169
Ciumeºti, 28, 40, 62, 81, 112, 173-
175, 210, 247
Cleveland, 88
Cluj-Napoca, 16, 20-21, 28, 35,
53, 63-65, 72-73, 75, 89, 94, 107,
111, 118-119, 135, 148, 152-153,
156, 167-168, 180, 185-186, 219,
222-223, 230, 244-248
Coasta Galeº, 74
Codru, 42-43, 71, 138, 152, 165,
221
Comlãuºa, 180
Copalnic-Mãnãºtur, 137, 174
Cordãu, 92
Corod, 109
Corund, 31, 102-105, 162
Craidorolþ, 20, 28-29, 58, 95, 120,
164, 185-186, 190, 253
Crasna (comitat), 47, 185
Cristelec, 85, 90, 240
Cruciºor, 10, 29, 54, 56
Csegöld, 85
Cucu, 76-77
Cuhea (acum Bogdan-Vodã,
Mm), 76, 123
Culciu Mare, 109
Culciu Mic, 109
Curtea de Argeº, 231 
Cuþa, 143

D

Dacia, 60

Dãbâca (comitat), 186
Dãbâca (localitate), 187
Debrecen (Debreþin),  31, 167,
175, 188
Dej, 156
Deseºti, 78
Deva, 155-156
Dijir, 33, 135
Dindeºti, 39, 57, 83-86, 90-91,
210-211
Doba, 10-11, 38, 100, 112, 141,
176-178, 244
Dobra, 32
Domãneºti, 20, 112, 134
Drãgoteni, 17
Dumbrãveni, 153

E

Eriu (zonã), 168
Eriu (district), 48, 167
Eriu Sâncrai, 10, 58, 86, 104, 147,
162-163
Esztergon (Strigoniu), 55

F

Fãgãr Fãgãraº, 88, 145, 156
Fãrcaºa, 81
Fãrnaºiu (Fernaºiu), 42, 91, 241
Fegiernic, 100, 150
Ferneziu, 109, 184
Fersig, 139
Finteuºu Mic, 95
Fiziº, 17

G

Galeº, 109
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Gârdani, 139, 184
Gerãuºa, 25, 48, 84, 107, 109,
112, 162, 231
Germania, 65-66, 69
Ghencea, 74
Ghenci, 48, 57, 85, 90, 92
Ghenetea, 85-86
Gherla, 20, 35, 39-40, 57, 75, 85,
90, 116, 130-132, 138-139, 147,
150, 162-164, 166, 168, 177, 183-
184, 186, 190, 195-196, 202, 245,
252-253, 255
Gherþa Mare, 182-184
Ghida, 233
Ghirolt, 163, 187, 234
Giorocuta, 31, 103-104, 162
Giriºu de Criº, 81
Giumelciº, 162
Graz, 65

H

Hajdudorog, 77, 86, 100, 134,
187, 199, 203
Haþeg, 16, 60, 251
Heidelberg, 65
Hidig, 29, 253
Hodod, 28, 30, 143-144
Hodiºa, 10, 42, 45, 113, 231
Holod, 68
Homorod, 76, 213
Homorodu de Mijloc, 17, 21-22,
28, 60, 71-73, 96, 99, 112, 207,
254
Hotoan, 10, 22, 57, 67, 146-148,
161, 212, 218, 225, 227
Hrip, 134
Hunedoara, 16

Hurezu Mare (Nanda), 11, 18, 22,
30, 60-61, 125-128, 221, 247-248,
252

I

Iaºi, 213
Iegheriºte, 112, 140, 142, 174
Ieud, 76, 122-124
Ineu, 171
Iojib, 132
Irina, 46
Istrãu, 10, 57, 79, 86, 90-91
Italia, 60, 69, 85
Iteu, 135
Iza (tract), 203

K

Kalocsa (Calocea), 40, 204 
Kosice (Caºovia), 108, 182, 194,
234

L

Lãpuºul Românesc, 76
Lechinþa, 76, 132
Leipzig, 65
Lelesz, 78
Lemberg, 38
Leordina, 130
Leta Mare, 37, 86,
108,128,150,174,247
Lipãu, 10, 32-33, 50-53, 107, 198,
230-231
Lipova, 115
Londra, 65
Lozna de Sus, 164
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Lucãceni, 89
Lugierd (district), 187
Lugoj, 20, 73, 108, 114-116

M

Macãu, 85
Maramureº, 47, 54, 59, 71, 73, 75,
106, 122, 169, 177, 182-183,195-
196, 199, 202-203, 213, 215-216,
221 
Marghita, 36, 168
Mãgheruº, 132
Mãdãras, 25, 91-92, 99, 241
Mãriuº, 20, 54, 62
Mãrtineºti, 77
Mediaº, 20
Medieºu Aurit, 11, 28, 30, 61, 76-
78, 132, 164, 190
Mediºa, 43-44, 48
Mihãieni, 67, 91, 225
Mireºu Mare, 77
Moara Banffy, 187
Moara Borºii, 54
Mocira, 31
Moftinu Mic, 47-48, 100-112,
134-135, 141
Moiºeni, 131
Moldova, 152
Muncaci, 28, 110, 194-195
München, 65

N

Nãdariu, 163
Nãdlac, 118
Nãpradea, 164
Nãsãud, 31, 35, 87, 187, 244

Nãvodari, 74
Necopoi, 232
Negreºti, 20, 130, 158-159, 184,
213, 239, 252
Negru, 248
Nojorid, 204
Noþig, 186

O

Oar, 42, 63, 112, 246-247
Oaº (Þara Oaºului), 180, 182-183,
238-239 
Oarþa de Jos, 164
Odoreu, 12, 24, 75-78, 94-95,
122-123, 131, 183, 187, 216
Olosig (cartier în Santãu), 145
Oradea, 16-17, 21, 24-26, 28-29,
33-35, 38-41, 43-44, 46, 48, 50,
52-56, 67-70, 73, 75, 80-82, 85-
86, 99, 103-104, 106-110, 115,
133-135, 140-142, 145, 147-148,
150-151, 159, 163, 166, 168, 173,
176-177, 187, 195-196, 199, 204,
211, 219, 225-227, 229-233, 238,
240, 244, 247, 253, 255
Oraviþa, 156
Orlat, 16
Ormani, 252
Oxford, 65

P

Paris, 65, 124, 180
Partium, 186
Pãnade, 189, 191
Pãuleºti, 32
Peninsula, 109



284 Viorel Câmpean

Pesta, 38, 46-47, 70, 155-156, 234
Petea, 38, 112, 198
Petrani, 211
Pir, 67, 111, 145, 150, 162, 218,
225
Piºcari, 92, 112
Piºcolt, 20, 111
Piteºti, 158
Poarta Albã, 74
Pocei, 86
Pomi, 10, 50, 163,192-193, 229,
231-232
Popeºti, 108, 135, 141
Poptelec, 139
Porolissum, 120
Portiþa, 10, 67, 70, 146, 225-226,
253, 255   
Potãu, 87, 130, 179, 201-202
Preluca Veche, 77
Pria, 162
Pribileºti, 238
Prilog, 78

R

Racova, 10, 18, 26, 28, 112, 152,
154
Racºa, 76, 130-131, 138, 239
Rãteºti, 119, 255
Recea, 39, 110, 194
Resighea, 21, 32, 44, 113, 198,
207, 254
Roma, 16, 38, 46, 65, 80-81, 87,
91-92, 112, 195-196, 208, 233,
244
Româneºti, 31
România, 65, 96, 104, 159, 171,
178, 185, 244

România Mare, 183, 197
Roºiori, 32, 38, 72-74, 79-81, 92,
112, 141,190
Rozavlea, 76
Ruºeni, 62, 134

S

Salonta, 45
Samezö, 50
Sanislãu, 20, 28, 55, 85-86, 103,
112, 174, 198-199, 204, 241
Santãu, 77, 98, 143-145, 187-188,
218, 234
Santãul Mare (Bh), 219
Sarcãu, 107, 150, 163, 255
Sarmisegetuza, 16
Sat-ªugatag, 182-183
Satu Mare, 12, 20-21, 23, 28, 31,
36, 38, 46-47, 52-53, 58-59, 63,
71-72, 76-78, 81, 83, 86-89, 94-
99, 106, 108, 112, 118, 123, 126,
130, 134-135, 139, 155-156, 162,
164, 166, 169-170, 174-175, 184,
186, 188, 194, 198, 231-232, 238,
240, 247, 253
Satu Mic, 57, 113
Satu Nou de Sus, 77
Sãcãlãºeni, 78
Sãcuieni, 54
Sãlaj, 47, 53, 72-73, 127, 168, 182,
217, 221, 225, 235
Sãlsig, 71
Sãpânþa, 11, 77, 176-178
Sãrãuad, 29, 147, 162, 164, 190,
218, 226, 236
Sãrsig, 107
Sãrvãzel, 150, 162
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Sãsar, 199-200
Sãtmar, 16, 18-19, 21-22, 26, 28,
30-31, 38-39, 47, 49-51, 53-54,
56-57, 60-62, 67-68, 71, 73-76,
79-81, 85, 88-90, 93-97, 99, 106,
108, 110-114, 122, 133, 141, 143-
144, 150, 155-157, 161, 174-175,
182-183, 185, 191, 194, 196, 198-
199, 202, 204, 207, 217, 219, 222,
224-225, 230, 236, 240-243, 246-
248, 250-251, 254
Sãtmãrel, 32, 134, 155, 219
Sãuca, 162-163, 218, 234
Sâmbãta, 54
Sânmiclãuº, 19, 21, 90, 141, 221,
224
Sârbi (Bh), 159
Seghedin, 187
Seini, 31, 47, 51, 72-73, 92, 230
Seredeiu, 147
Severin, 
Sibiu, 62, 80, 96, 99, 152-153,
189, 235
Sighet, 61, 112, 123-124, 156,
176-177, 179, 180, 183-184, 195,
202
Silvania (district), 139, 184, 186,
190, 253
Silvaº, 187, 218
Simeria, 83
Sintea, 81, 107-108, 173
Sititelec, 79-80
Slatina (azi în Ucraina), 39, 179-
180, 195-197
Slatina-Bãi, 127
Soconzel, 84, 112, 143, 221
Sofia, 66
Solnocul de Mijloc, 28-31, 47

Someºeni, 184
Someº-Odorhei, 77
Sopron, 204
Soranna, 60
Stâna (Bolda de Sus), 231
Stâna de Vale, 196
Stockholm, 66
Strâmtura (Surduc, Mm), 203
Styliteluk (vezi Iegheriºte), 140
SUA (Statele Unite ale Americii),
88-89, 160
Sudurãu, 57, 162
Supur, 32, 71
Supuru de Jos, 92, 103, 112, 118,
240
Supuru de Sus, 20, 29, 112, 218,
227

ª

ªauaieu, 92
ªemlac, 163
ªeitin, 163
ªimand, 107
ªimleu (regiune), 252
ªimleu Silvaniei, 72-73, 85, 90,
112, 118-120, 141, 148, 152, 163,
165, 167, 186-187, 226, 240
ªiria, 31, 108, 229
ªiºeºti, 88-89. 163, 175
ªomcuta, 35, 77, 89, 156
ªurdeºti, 130

T

Tarcea, 174
Tarna Mare, 179-181, 183, 197,
201, 203 
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Tãmaia, 38, 54, 84, 99-100, 106,
198, 207, 210
Tãºnad, 29, 147-148, 162, 164,
188, 217-220, 236
Tãtãreºti, 106-107, 109, 162, 186-
187
Tãuþii de Jos, 76, 128, 132
Târgu-Lãpuº (Józsifalva), 84,
210
Târgu Mureº, 152
Târºolþ, 76, 132
Teceu, 177
Terebeºti, 118-121, 219
Timiºoara, 74, 156
Tirana, 66
Tiream, 10, 92, 112, 133-135, 141,
241-242, 255
Tisa, 76-77
Tohat, 253
Torino, 156, 216
Traian (Principele Mihai), 169-172
Transilvania, 10, 28, 31-32, 35-
36, 65, 67, 78, 112, 143-145, 155-
156, 189, 195, 197, 201, 207,
216-217, 234-235, 243-244, 250-
251
Trenton, 88
Treuenreut, 66
Trip, 130-131,184
Trnava (Târnavia), 20, 213 
Tur, 76-77, 132
Turda, 156
Turþ, 77, 183, 202
Turþ (district), 203

Þ

Þebea, 219

Þibãu, 213

U

Ucraina, 76-77, 177, 179, 195
Ugla (Ucraina), 76, 129
Ugocea, 28, 180, 183
Ungaria, 47, 85, 168, 177, 184,
186, 235, 247
Ungvár (Ujgorod, Ucraina), 63,
85, 92, 118, 130, 163, 194, 247
Unimãt, 166-167, 218
Uniunea Sovieticã, 177
Urmeniº, 164-165

V

Vaidei, 152
Valea Chioarului (fostã Gaura,
Mm), 50, 76-77
Valea Seacã, 180, 201
Valea Vinului, 32, 48, 106-109
Vatican, 38
Vãgaº, 180
Vãlenii Codrului (vezi Iegheriºte),
140
Vãlenii de Munte, 216
Vezendiu, 10, 21, 23, 48-49, 55,
57, 98, 103, 197, 255
Viena, 20-21, 34, 38, 46-47, 49,
65-66, 68-69, 73, 91, 114, 120,
124,148, 152, 161, 167, 170, 181,
186, 188, 193-196, 202, 207, 211,
226, 231, 235, 240
Viile Apei, 89
Viile Satu Mare, 41, 187
Vintere, 204
Virtiº, 99, 107



287Oameni ºi locuri din Sãtmar
Viºeu, 77
Viºeu de Mijloc, 202
Viºeu de Sus, 130

Z

Zalãu, 118-120, 227
Zalnoc, 164
Zarand, 235
Zãbrani, 115
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AUTORUL ADUCE MULÞUMIRI TUTUROR CELOR
CARE DIRECT SAU INDIRECT S-AU IMPLICAT 

ÎN PUBLICAREA ACESTEI CÃRÞI.

- CONSILIULUI JUDEÞEAN SATU MARE
- CENTRULUI JUDEÞEAN PENTRU CONSERVAREA ªI
PROMOVAREA CULTURII TRADIÞIONALE SATU MARE. 


