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PrefaţăPrefaţăPrefaţăPrefaţă    
 
 
 Sunt onorat de invitaţia autorilor de a scrie această 

prefaţă, mai ales că meritul meu la apariţia acestei cărţi se 

rezumă doar la îndemnul de a-i determina să se documen-

teze şi să o scrie. Îi felicit pentru ceea ce au izbutit. 

 De ce am considerat necesar să apară această carte? În 

primul rând pentru că Seiniul şi oamenii lui o merită. Situat 

la răspântia drumurilor ce leagă ţinuturile băimărene de cele 

sătmărene, Oaşul de Codru, Seiniul a fost întotdeauna un 

important târg de agricultori, meşteşugari şi comercianţi din 

NV-ul României şi de pe cursul inferior al Someşului. 

Posteritatea merită şi trebuie să-i ştie istoria sa frământată, 

evoluţia vieţii ei economice, sociale şi culturale până în zilele 

noastre. În bună parte, aceste aspecte sunt reflectate în 

monografiile localităţii ce au văzut deja lumina tiparului. 

Devenind însă oraş, Seiniul merită o monografie mai amplă, 

care să dezvolte toate laturile vieţii şi activităţii comunităţii 

locale, bazată pe documente interpretate cu profesionalism şi 

rigoare (în care sens este nevoie de expertiza unor geografi, 

biologi, istorici, economişti, sociologi, oameni de cultură 

etc.), fără a scăpa din vedere nici trecutul apropiat (perioada 

comunistă şi postcomunistă), cu toate consecinţele lui asupra 
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celor care au trăit în respectivele vremuri. Continuând acest 

demers, nu putem scăpa din vedere nici oamenii, 

comuniunea lor etnică, confesională şi culturală. Unii au 

devenit cu adevărat oameni de seamă: eroi ai neamului, 

agricultori, meşteşugari şi comercianţi renumiţi, edili 

apreciaţi ai comunei/oraşului, manageri economici de succes, 

oameni cu multă carte, dascăli şi preoţi, personalităţi ai 

culturii şi artei, dascăli şi preoţi etc. Cei mai demni şi de 

ispravă merită toată atenţia şi recunoştinţa noastră, merită 

un spaţiu generos într-o asemenea monografie, indiferent că 

ei au fost români, maghiari, şvabi, evrei sau ţigani. 

 În calitate de cetăţean de onoare al oraşului Seini (al 

treilea în ordine cronologică, după dascălul şi eminentul om 

de cultură Mihai Bălaj şi graficianul Ioan Donca), mă simt 

obligat să pun umărul la realizarea acestui impozant edificiu 

al culturii locale. Pe lângă cele peste 50 de cărţi, la care sunt 

unic autor sau coordonator (majoritatea de biologie şi 

ecologie), predate zilele acestea Bibliotecii Orăşeneşti, doresc 

să închei, în anul viitor, un amplu studiu despre condiţiile 

fizico-geografice locale, despre flora, fauna şi resursele 

naturale ale acestor locuri. Nădăjduiesc, totodată, să atrag, 

alături de cadrele locale, specialişti recunoscuţi, care să dea o 

imagine mai vie şi mai autentică trecutului şi prezentului 

oraşului nostru. Lucrarea de faţă, „Oameni din Seini”, este 

doar o părticică din acest efort, din acest demers cultural, 
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care trebuie să se ridice la ceea ce reprezintă ţinutul nostru 

natal la graniţa dintre cele două judeţe, care, de-a lungul 

timpului, şi le-au disputat. În această carte au fost prezentaţi, 

fără nici o discriminare, oameni de seamă români, maghiari 

şi şvabi, preoţi catolici, greco-catolici şi reformaţi, dascăli 

care au luminat comunitatea. 

 Dar, pentru mine Seiniul rămâne în primul rând 

comuna pe care am părăsit-o în urmă cu 15 ani, când, 

împreună cu familia, ne-am mutat, în toamna lui 1957, la 

Baia Mare, unde am urmat cursurile Liceului Teoretic 

„Gheorghe Şincai”. Îmi amintesc astfel de uliţa Băltoaia (azi 

Crişan), pe care am locuit şi care nu-şi dezminţea numele în 

fiecare primăvară, când apele băltite ocupau gura uliţei. La o 

casă de noi locuia familia hornarului Cătană, al cărui 

eminent fiu, Alexandru, a îndeplinit, la Bucureşti, demnităţi 

importante în Justiţia Română, pensionându-se ca procuror 

militar cu gradul de general. Seiniul avea pe atunci doar 4-5 

străzi pietruite şi restul desfundate. Gara era de mai mare 

importanţă decât astăzi, deoarece reprezenta singurul mod 

de a călători. Oamenii se îndreptau spre destinaţii în funcţie 

de necesităţi şi interese. Astfel până la înfiinţarea regiunii, 

seinenii se îndreptau în proporţie de 95 % spre Satu Mare. 

După această dată, din 1952 încoace, toată lumea mergea la 

Baia Mare, iar de prin 1956 a luat fiinţă chiar şi o rută 

regulată de autobuze urbane, care înlesneau circulaţia 
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noastră spre Baia Mare. Pe vremea aceea, în Seini locuiau 

mai multe familii de evrei, în centru şi pe strada gării. Pe 

ultima se situa şi impunătoarea sinagogă, plină de practicanţi 

ai cultului mozaic, în fiecare sâmbătă. Pe aceeaşi stradă, se 

aflau fabricile de drojdie, oţet şi abrazive, ce absorbeau destul 

de multă forţă de muncă. În fiecare zi, lăzile de drojdie erau 

încărcate în mesageria trenurilor ce făceau cruce aici pentru 

diferite destinaţii din nordul Transilvaniei. Sâmbătă seara, 

dacă aveam norocul, noi, copii, ne desfătam sub duşurile de 

apă fierbinte ale fabricii, de vreme ce acasă ne spălam în 

lighean sau, vara, la Someş, unde puneam cânepa la murat. 

Drumul gării se continua cu cel spre locul numit Drăcuţ, de 

pe malul Someşului. Râul era trecut, spre Codru cu un pod 

plutitor rudimentar. La 14 ani, l-am trecut şi eu pentru a 

ajunge, pe jos, în gara de la Borleşti, de unde luam trenuţul 

spre Şomcuta Mare, centru impropriu de raion, pentru noi, 

unde mi s-a făcut primul buletin de identitate. Centrul 

Seiniului devenea în fiecare joia o piaţă ţărănească de 

alimente aglomerată, frecventată nu numai de localnici, ci şi 

de tarabişti veniţi de departe să-şi vândă marfa. Mulţi oşeni, 

recunoscuţi după straiele populare, erau atraşi atât de piaţa, 

cât şi de târgul de animale de la Seini, mai mult chiar decât 

de localităţile mai mari din Oaş. Seinelul, un pârâu modest ce 

traversează localitatea împărţind-o aproape simetric, ieşea 

adesea din matcă, inundând mai ales partea de sub dealuri a 
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aşezării. La ieşirea spre Someş, apele sale miroseau urât a 

amoniac (lumea îi spunea fludără), deoarece preluau apele 

amoniacale deversate de la fabrica de drojdie. Datorită 

conţinutului mare în azot, pe malurile sale se întindeau mari 

suprafeţe de bălării dominate de urzici înalte pişcătoare. În 

centrul Seiniului, aveau lăcaşuri impunătoare biserica 

catolică şi greco-catolică, iar spre Dealul Cetăţii cea 

reformată. Cultul ortodox aproape că lipsea din localitate. 

Câteva familii de ortodocşi (nu mai mult de 10-15) 

„beneficiau” de un altar de cult improvizat la Castel. Din 

păcate, pe vremea aceea, nu exista nici un semn de 

ecumenism din partea preoţilor şi credincioşilor. Sub deal, 

spre Kispatak şi Zugău, se afla frumosul Castel Mandy, de 

unde se putea admira priveliştea până departe în zări, 

dincolo de localităţile Apa şi Potău. Deoarece aveam 

pământuri în zonă, am putut fi martorul ocular al 

vandalizării castelului. Au dispărut de aici, pe rând, uşile, 

geamurile, lemnul masiv de structură, scândurile, 

lambriurile. Până la urmă, a dispărut cu totul, rămânând 

doar un morman de moloz. Grădiniţa şi clasele I-IV le-am 

urmat în imobilele ce reprezintă azi Şcoala generală nr. 2. De 

aici, mi-a rămas în minte momentul abdicării Regelui Mihai. 

Într-o zi, educatoarea – o doamnă distinsă şi cu mare 

aplecare spre copii – ne-a spus că de azi înainte nu mai 

trebuie să spunem rugăciunea (Tatăl Nostru), cu care ne 
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începeam activitatea. Din păcate, la şcoala generală era o 

mare instabilitate de cadre. Învăţătorii şi profesorii se 

schimbau de la o zi la alta. Cu toate acestea, mi-au rămas la 

suflet profesoara de geografie, distinsă şi delicată, doamna 

Indreanu, la care învăţam pur şi simplu din plăcere, şi mai 

ales profesorul de limba şi literatura română Mihai Bălaj, 

totodată şi dirijorul unor coruri bisericeşti şi laice 

recunoscute până departe. Mai mult autodidact, tânărul 

învăţător ambiţios şi-a completat studiile pedagogice la Cluj, 

la fără frecvenţă, devenind un ilustru profesor şi om de 

cultură, ce merită toată recunoştinţa noastră. A fost, 

totodată, un bun manager, fiind directorul şcolii mai mulţi 

ani la rând, impunând, în acele vremuri, disciplină, rigoare, 

seriozitate şi spirit gospodăresc în desfăşurarea actului de 

instruire şi educaţie. Îmi amintesc că cu corul şcolii noastre, 

pe care-l dirija, am ajuns până la faza regională, ţinută la Satu 

Mare, unde am luat premiul II. La fel, îmi amintesc de 

excursiile efectuate cu toţi elevii şcolii, la sfârşit de an şcolar, 

în frumoasele poieni din pădurile de gorun şi de fag din susul 

Seinelului. În centrul Seiniului se afla un cinematograf, 

destul de des frecventat de localnici, în lipsa curentului 

electric, a radioului şi televizorului. Pe vremea când lumea 

era „sensibilizată” de apariţia Maicii Domnului la biserica din 

Pişcari, unii localnici afirmau că au „văzut-o” chiar pe 

geamurile bisericii ortodoxe din localitate. Exista şi o 
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modestă uzină electrică la care erau conectate fabricile, 

câteva instituţii şi case. Referitor la uzina electrică îmi mai 

amintesc de un episod mai aparte din 1953 parcă. Se 

transmitea finala campionatului mondial de fotbal de la 

Berna (Elveţia), dintre Ungaria şi Germania, pe care am 

audiat-o la un radio, scos în curte de unchiul meu pentru a 

putea auzi toţi vecinii, vreo 20-30 de persoane. 

Transmisiunea s-a oprit brusc la scorul de 1 : 1, deoarece cei 

care asigurau funcţionarea uzinei electrice erau fani ai 

naţionalei Ungariei şi fiind supăraţi de spectrul învingerii 

echipei lor favorite au oprit dinamul care producea curent 

electric. Seiniul era, de asemenea, amintit la concursurile 

„Cine ştie câştigă” pentru monumentul natural unic în felul 

său de pe Dealul Comja. Pe fruntea acestui deal, era scris cu 

litere formate din arbori „Mihai Eminescu”, inscripţie ce se 

vedea până departe pe Valea Someşului, la Apa şi Medieşu 

Aurit. În prezent, n-a mai rămas din această inscripţie nici 

măcar cioatele arborilor tăiaţi abuziv. După mai mulţi ani, l-

am văzut la Seini pe generalul Ionescu Pion - cel care cu 

ostaşii lui a sădit puieţii pentru această inscripţie – la slujba 

religioasă duminicală. „Via Statului” se întindea pe câteva 

sute de hectare şi era lucrată cu zilieri. Avea soiuri vestite, 

încât podgoria Seiniului a devenit renumită în regiune, prin 

strădania subinginerului Iepurean, care şi-a etalat din plin 

profesionalismul într-ale viticulturii şi vinificaţiei. Îmi plăcea 
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mult să urc în pădurile de foioase de pe dealurile Seiniului. 

Mergeam pe Barnici pentru rude de fasole şi araci de roşii. 

Mai mergeam pe Dealul Soarelui după ciuperci şi chiar după 

ghindă pentru porci în anii când nu se făcea porumb. De 

atunci, pentru mine, pădurarul Gabor de pe Boci era cea mai 

mare personalitate a comunităţii, pentru că toată lumea avea 

nevoie de lemn pentru foc. De obicei, duminică venea la 

biserică ceva mai târziu decât alţii, încât toată lumea îşi 

întorcea capul după el. Apoi, a urmat înscrierea forţată a 

localnicilor la cultul ortodox în 1948. Părinţii mei au vrut să 

scape de această înscriere, deplasându-se în fundul grădinii, 

după lanul de porumb, unde prăşeau a doua oară cartofii. Un 

nene înalt, impozant din echipa de trecere la ortodocşi, ajuns 

în curtea noastră m-a întrebat pe un ton grav şi sever „unde-i 

tatăl tău şi mama ta?”. Fâstâcindu-mă de tot, i-am răspuns, 

fără ezitare „în fundul grădinii”. Şi uite aşa, mi-am făcut 

părinţii, fără vrerea lor, ortodocşi. După câteva zile, ne-a 

venit în biserică un preot ortodox, despre care se spune că 

înainte era geambaş de cai şi care s-a dovedit destul de 

repede că a fost aşa ceva, deoarece era din cale afară de avar. 

Într-o zi de vară, spre Rusalii, când se sfinţeau roadele 

câmpului, am participat, alături de părinţi, la procesiunea 

comunităţii de sfinţire a Crucii, pe care tata, împreună cu alţi 

camarazi, au ridicat-o, la intersecţia văii Zugăului cu şoseaua 

Seini – Oraşu Nou, îndeplinindu-şi astfel legământul luat în 
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timpul războiului (Al Doilea Război Mondial) că vor ridica o 

cruce dacă Domnul îi va scăpa teferi. Mai ţin minte că, la 

moartea lui Stalin, şi în biserica ortodoxă din Seini s-a ţinut 

un prohod, la care s-a adunat foarte multă lume, mai ales din 

curiozitate. Ciudat şi tragi-comic eveniment de obedienţă a 

B.O.R., de vreme ce defunctul era profund ateu, desfiinţând 

bisericile şi prigonind clerul şi credincioşii. La căminul 

cultural, o clădire modestă şi pe atunci, se ţineau serbările 

şcolare, nunţile şi balurile comunei. Ca elev de 9-10 ani, îmi 

plăcea să merg la nunţile de aici, prilejuite de rudele noastre. 

Îmi plăcea mai ales să asist la discursul starostelui care etala 

în faţa mesenilor darurile aduse de participanţi. Făceam 

inventarul a tot ceea ce primeau în dar mirii: farfurii, 

tacâmuri, site, oale mari, pahare de apă, de ţuică sau de vin, 

cam tot ce este necesar la încropirea unei tinere familii. Mai 

rar, eram dus de părinţi şi la baluri. Eram însă nelipsit de la 

balul pompierilor, unde se aduna întreaga comunitate şi se 

strângeau fonduri pentru instruirea şi dotarea pompierilor. 

Mai simt şi acum în nări mirosul apetisant al fleicilor ce se 

frigeau la bal spre vânzare. Tata era mândru de reuşita acestui 

eveniment monden pentru că făcea parte din grupa de pompieri 

a comunei şi purta cu plăcere chipiul cu cozoroc de pompier, 

fiind prezent în fiecare duminică dimineaţă la instrucţie. 

 La fel, am fost martorul instaurării „democraţiei 

populare” şi „socialismului” în comuna noastră. Procesul a 
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început cu zdrobirea şi chiar lichidarea celor care se opuneau 

„vremurilor noi”. Erau duşi la miliţie şi reţinuţi, chiar şi mai 

multe zile, până când semnau înscrierea în cooperativa 

agricolă sau în cea meşteşugărească. În gara din Seini se 

adunau pe vremea acea cotele, care erau încărcate în vagoane 

şi trimise la ruşi. Chiaburii – în fond nişte ţărani mijlocaşi 

harnici care îşi gestionau cu drămuire agoniseala – erau 

închişi pentru că de multe ori, recolta adunată de pe câmp 

nu acoperea cota impusă. Aşa a fost cazul ţăranului mijlocaş 

Danciu din Săbişa. Cizmarii, tăbăcarii şi blănarii au putut 

părăsi sediul local al poliţiei numai după ce s-au înscris în 

Cooperativa meşteşugărească „Talpa”. Prima formă de 

cooperativizare a agriculturii cu care am făcut cunoştinţă a 

fost întovărăşirea. Pământul mătuşii mele s-a nimerit să fie 

comasat chiar în prima întovărăşire din Seini. Tractoarele 

ruseşti au tras brazde nefireşti de adânci şi compacte, care n-

au mai putut fi sfărâmate pentru semănat, nici măcar în anul 

următor, încât pământurile mănoase dinspre Someş au devenit, 

din păcate, pârloage. Lucrurile în agricultură au „evoluat” şi 

mai mult spre comasarea pământurilor şi pierderea identităţii 

ţăranilor. A luat astfel fiinţă C.A.P. „Gomulka”, numele unui 

lider comunist de prin Polonia. Tot pe atunci, s-a deschis 

cariera de andezit ce aparţinea „Întreprinderii Olga Bancic” 

din Seini, care muşca tot mai mult din Dealul Soarelui, 

prăvălind frumoasa pădure de foioase de aici. Această ispravă 
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se vede astăzi chiar şi de la Livada şi Ciuperceni. De 1 Mai şi 

23 August părculeţul din centrul comunei era „plantat” cu 

mesteceni tăiaţi din pădurile locale, împodobiţi cu franjuri 

de hârtie creponată de diverse culori, pe care, noi, copii, le 

furam ca să ne jucăm cu ele. La aceste evenimente elevii 

şcolii din Seini erau duşi la Baia Mare pentru a participa la 

„demonstraţia oamenilor muncii”, unde să încânte asistenţa 

cu recoltele bogate de vară. Eram duşi cu camioanele acelor 

vremuri – „Molotov” de 3 t, şi „Zis” de 5 t – care aveau 

iuţeală maximă de 30 km/oră şi care se opreau în mod 

obligatoriu după 15-20 km, pe la Cicârlău, pentru a introduce 

apă rece în radiatorul care fierbea. Ajunşi la Baia Mare, 

defilam cu cununi de ceapă sau usturoi în mâini, cu coardă 

de viţă de vie cu struguri, care să facă dovada că Seiniul este 

cea mai bună zonă agricolă cooperatistă din jurul capitalei 

regiunii. Aş putea continua şirul acestor evenimente şi locuri 

şi s-ar putea scrie chiar o carte în acest. Dar să lăsăm acest 

lucru în seama celor ce se pricep la aşa ceva. 

 Ulterior, Seiniul a crescut economic, social şi cultural, 

dar aceste aspecte îmi sunt mai puţin familiare pentru că 

eram deja plecat de aici. Au luat fiinţă complexe de porcine 

şi păsări, ferme pomicole şi viticole, diverse ateliere. Au 

dispărut breslele şi ocupaţiile tradiţionale, iar sinagoga a 

devenit un depozit de materiale de construcţii. Au apărut 

blocuri al căror aspect actual este deplorabil. Principalele 
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şosele şi străzi sunt asfaltate. S-a dat în folosinţă un nou 

cămin cultural şi s-a înfiinţat un liceu agricol, instituţii 

importante pentru educarea şi culturalizarea tinerei generaţii. 

 Din păcate, cei de teapa mea reprezentăm doar o 

generaţie expirată care poate reprezenta numai un „capital 

de înţelepciune” pentru seineni. Sperăm însă că cei ce ne 

urmează vor şti să preţuiască trecutul şi să pună pietre solide 

la templul vieţuirii pe aceste meleaguri. 

 

26 august 2013 

 

 

              Prof. univ. dr. Gavril Ardelean 

                                           cetăţean de onoare a oraşului Seini 
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ArgumentArgumentArgumentArgument    
 

De ce Oameni din Seini? După Oameni din Bihor1, 

Oameni din Sălaj2, De la românii din Maramureş. Oameni, 

locuri, cântece3, Oameni din Sătmar4, Oameni şi locuri din 

Sătmar5, Oameni din Tăşnad6, Oameni de seamă ai 

Maramureşului. Dicţionar 1700-20107 (şi lista poate 

continua), iată că am ajuns şi la Oameni din Seini, o 

localitate cu un impresionant trecut istoric, situată la graniţa 

dintre Maramureş şi Sătmar. De-a lungul timpului Seiniul a 

fost parte componentă a Sătmarului, toată istoria sa legându-

se de acest ţinut. Raţiuni comuniste, puţin înţelese şi astăzi, 

au făcut ca în 1968 acest oraş să fie cedat judeţului 

Maramureş, chiar dacă mulţi localnici se consideră şi astăzi 

sătmăreni. 

                                                
1 Teodor Neş, Oameni din Bihor 1848-1918, Oradea, 1937; Idem, A doua 
carte despre oameni din Bihor, Oradea, 1979. 
2 Ioan Ardeleanu-Senior, Oameni din Sălaj, Zalău, 1938. 
3 Alexandru Filipaşcu, De la românii din Maramureş. Oameni, locuri, 
cântece, Sibiu, 1943. 
4 Claudiu Porumbăcean, Bujor Dulgău, Oameni din Sătmar, Satu Mare, 
2000. 
5 Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, vol. I şi II, Satu Mare, 
2010. 
6 Anca Deaconu, Diana Kinces, Oameni ai Tăşnadului, Satu Mare, 2012. 
7 Vasile Iuga de Sălişte, Oameni de seamă ai Maramureşului. Dicţionar 
1700-2010, Cluj-Napoca, 2011. 
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Din aceste motive am considerat că este o datorie 

morală să oferim cititorilor posibilitatea de a cunoaşte mai 

bine şi de a-i scoate din uitare pe cei care au făcut cinste 

Seiniului şi care au lăsat în urma lor adevărate pagini de 

istorie. Această datorie neonorată odinioară dorim să o 

îndeplinim astăzi. Ea a apăsat de mult ca un handicap 

spiritual pe care sperăm să-l depăşim astăzi. Prin urmare, 

punem la îndemâna cititorului prezenta lucrare monografică, 

oferind succinte informaţii despre viaţa, traiectoria 

profesională şi opera unor oameni de seamă, legaţi de spaţiul 

seinean şi sătmărean prin obârşie ori activitate. Fiind un oraş 

multietnic, un model de relaţionare şi de convieţuire în 

ciuda vicisitudinilor istoriei, am considerat că un astfel de 

volum trebuie să cuprindă Oameni ai Seiniului, indiferent de 

originea lor, personalităţi cunoscute, mai puţin cunoscute 

sau chiar deloc. Timpul a aşternut deja uitarea peste numele 

multora dintre aceştia. 

 Lucrarea este una de restituire istorică, destinată, în 

primul rând, sătmărenilor, dar şi vecinilor, cu alte cuvinte 

unui public mai larg, fiind un instrument de lucru, dar şi de 

informare, la care poate apela orice cititor, de la cel avizat la 

cel de rând. Am considerat oportună apariţia în ordine 

cronologică a biografiilor. 

Despre unii din ei am scris şi noi, au scris şi alţii, dar 

niciodată nu s-a alocat un volum special dedicat 
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personalităţilor din această localitate. Demersul nostru 

doreşte să aducă unele completări la cele ce s-au scris până 

acum despre personalităţile aparţinătoare Seiniului. De 

asemenea, lucrarea conţine şi unele informaţii privind 

personalităţi mai puţin cunoscute astăzi la Seini. Nu este o 

lucrare exhaustivă, ar fi aproape imposibil un asemenea 

lucru. Suntem conştienţi că unele personalităţi au fost omise, 

din ignoranţă sau lipsa suportului documentar, de existenţa 

unor lacune şi inexactităţi, poate am nedreptăţit unele 

personaje în raport cu altele, fie şi prin volumul de 

informaţii, de stilul lapidar şi sec în suficiente cazuri, de o 

anumită stereotipie. A comprima în câteva rânduri viaţa şi 

activitatea unui om presupune serioase dificultăţi şi riscul de 

a pierde din vedere lucruri uneori esenţiale. Noi nădăjduim 

că cercetătorii de mâine vor reuşi să întregească informaţiile 

poate lacunare astăzi. 

 Am fost animaţi, înainte de orice, de gândul sincer al 

unei cuvenite reparaţii de ordin moral faţă de de cei care nu 

mai sunt, dar care au însemnat ceva în istoria Seiniului, faţă 

de descendenţii acestora aflaţi încă în viaţă. Societatea 

contemporană duce lipsă, în primul rând, de modele 

autentice. Personalităţile prezente în acest volum constituie 

adevărate modele, exemplaritatea vieţii şi activităţii lor 

dovedind acest lucru. Ar fi de dorit ca demersul nostru, 

continuator al altor încercări de acest fel, să fie la rându-i dus 
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mai departe de noi cercetări. Aniversările unor personalităţi 

nu pot fi mai bine onorate decât cu realizarea unor lucrări 

dedicate acestor „oameni mari”. Vorbind despre personali-

tăţile Seiniului, sperăm că în 2015 se vor marca 100 de ani de 

la naşterea avocatului, dar şi reputat fotograf, Iuliu Pop. 

Poate că demersurile realizării unei monografii dedicate 

acestuia ar trebui declanşate încă de pe acum. Şi, de ce nu, cu 

conlucrarea unor cercetători din locurile pe unde a activat 

acest veritabil om de cultură: Negreşti, Seini, Baia Mare, Satu 

Mare. 

 Mulţumim şi pe această cale tuturor celor care ne-au 

sprijinit în acest demers istoriografic: d-lui prof. univ. dr. 

Gavril Ardelean, prorectorul Universităţii de Vest „Vasile 

Goldiş” din Arad (care este şi un fiu al Seiniului fapt de care 

a fost mândru întotdeauna, fiind descendent chiar din 

familia lui Alexiu Berinde), d-nei Gabriela Tulbure, primarul 

oraşului Seini, precum şi conducerii celor două instituţii 

judeţene de cultură care ne-au sprijinit în acest proiect - dr. 

Liviu Marta de la Muzeul Judeţean Satu Mare şi Angela 

Câmpian de la Biblioteca Judeţeană Satu Mare. Nu în ultimul 

rând, mulţumim editorilor şi domnului Adrian Ştef, 

preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, care continuă 

să manifeste un interes deosebit pentru istoria şi cultura 

Sătmarului indiferent de graniţele politice şi administrative. 

      Autorii 
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Erdősi Sylvester JánosErdősi Sylvester JánosErdősi Sylvester JánosErdősi Sylvester János    

(în jur de 1504 (în jur de 1504 (în jur de 1504 (în jur de 1504 –––– după 1551) după 1551) după 1551) după 1551)    
 

Este unul dintre umaniştii de seamă maghiari, 

pedagog, fondatorul literaturii eseistice în limba maghiară, 

traducător al Noului Testament, autorul primei cărţi de 

gramatică maghiară. S-a născut la Seini, iar Sylvester ar putea 

fi forma latinizată a numelui real Erdősi. A urmat cursurile 

universităţii de la Cracovia (Polonia) între 1526-1527 şi sub 

influenţa ideilor lui Erasmus din Rotterdam şi-a format o 

concepţie de liber cugetător, bazată pe idealurile 

renascentiste ale demnităţii umane şi a erudiţiei greco-latine, 

moştenite de la Pico della Mirandola. În 1529 şi între 1534-

1536 studiază la Wittemberg (Germania) apropiindu-se de 

ideile luterane şi calviniste dar rămânând fidel unui 

catolicism cu vederi largi şi umaniste. Totuşi, concepţia sa 

culturală va deveni esenţialmente protestantă, promovând 

dezvoltarea limbii materne şi a valorilor naţionale.  

 Intră în serviciul baronului Tamás Nádasdy, viitorul 

guvernator al Ungariei habsburgice, care a sprijinit 

activitatea umaniştilor maghiari ai timpului său. Din 1637 

predă la şcoala de la Sárvár (Ungaria), unde promovează 

ideile cele mai importante ale umanismului european. Astfel 
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şcoala de la Sárvár s-a dezvoltat sub egida marelui umanist 

german, Philipp Melanchton, deci a medierii între clerici şi 

laici, între biserică şi ştiinţă, iar sub rectoratul lui Sylvester 

această şcoală a devenit o instituţie fanion a reînnoirii 

învăţământului maghiar.  

 O foarte mare realizare a lui Sylvester a fost 

construirea tipografiei de la Sárvár. Cu ajutorul maistrului 

tipograf german Strutius, cu utilajele aduse de la Viena, în 

1638 porneşte tipărirea unor cărţi de mare valoare (în 

Europa centrală a acelor vremuri numai la Praga, Viena şi 

Cracovia funcţionau tipografii, respectiv la Buda şi la Sibiu). 

Această tipografie era mândria cea mai mare a conacului lui 

Nádasdy, construit recent de specialişti italieni după 

planurile făcute de Andrea Palladio având o incintă specifică 

pentru teatrul de curte, cuprinzând şi un parc amenajat 

pentru animale sălbatice şi un lac artificial pentru lebede. 

Serile erau dominate de recitările de balade ale lui Sebestyén 

Lantos Tinódi, cel mai iscusit propagandist al politicii lui 

Tamás Nádasdy. 

 Pentru Sylvester această idilă n-a durat prea mult. În 

1644 deja îl întâlnim la universitatea din Viena, unde predă 

ebraica şi greaca, mai târziu istoria lumii antice. Continuă 

studiile sale lingvistice şi seria publicaţiilor de tematică 

gramaticală. Treptat dispare din orizontul vieţii ştiinţifice 

maghiare, lăsând în urma sa un vid greu de umplut în ciuda 
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unor eforturi considerabile depuse de umaniştii 

contemporani. 

 Erdősi Sylvester 

János a lăsat ca moştenire o 

operă bogată şi variată. Ca 

fin cunoscător al limbilor 

germană, greacă, latină şi 

ebraică, al textelor lui Tacit 

şi Tucidide, dar şi al 

maeştrilor renascentişti, a 

fost să fie un autor care 

împlineşte idealurile celor 

vechi, fiind totodată şi un 

precursor al celor moderni. 

Grammatica Hungarolatina 

(1539), şi traducerea Noului Testament (1545) rămân până 

astăzi opere de referinţă ale ştiinţei filologice şi ale 

lingvisticii maghiare. 

   

Bibliografie: 
Balázs János, Sylvester János és kora, Budapest, 1958; Kenyeres 

Ágnes (főszerk.), Magyar Életrajzi Lexikon, 1000-1990. I-IV, 

Budapest, 1967-1994; Muzeul Judeţean Satu Mare (în continuare 

MJSM), Colecţia Iuliu Pop, doc. nr. 17953. 
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Medgyesi PálMedgyesi PálMedgyesi PálMedgyesi Pál    

(1604 (1604 (1604 (1604 –––– 1663) 1663) 1663) 1663)    
 

 Preot şi teolog reformat, pedagog, personalitate 

marcantă a puritanismului maghiar. S-a născut la Medieşu 

Aurit dintr-o familie modestă. Beneficiind de sprijinul 

familiei Lónyay, studiile şi le-a făcut la Debreţin, Bártfa 

(Bardejov, Slovacia), continuându-şi apoi aceste studii în 

Germania (Frankfurt am Oder, 1628), Ţările de Jos (Leiden, 

1630) şi în Anglia (1631). A fost profesor la Colegiul 

Reformat din Debreţin (1631-1633), preot la Seini (1634-

1637), Munkacevo (Ucraina, 1638), Oradea (1639). Între 

1639 şi 1648 a servit ca paroh în curtea principelui transilvan 

Gheorghe Rákóczi I, la Alba Iulia, devenind unul dintre 

sfetnicii preferaţi ai domnitorului.  

După moartea acestuia, principesa văduvă, Suzana 

Lórántffy îl va duce la Sárospatak (Ungaria), unde se dedică, 

împreună cu renumitul pedagog Jan Comenius, activităţii 

teologico-ştiinţifice. Încercările principesei de a instaura 

oficial pietismul puritanist în instituţiile ecleziastice 

maghiare eşuează. După moartea sa din 1659 Medgyesi 

trebuie să se retragă la Baia Mare. La sfârşitul vieţii sale 
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totuşi se va întoarce la Sárospatak, unde moare în condiţii 

întristătoare.  

Ca adept al presbiterianismului şi puritanismului 

englez, Medgyesi a propovăduit reîntoarcerea la creştinismul 

timpuriu, simplu şi naiv, şi opta pentru o structură 

bisericească antiepiscopală, democratizată prin participarea 

la conducere şi a reprezentanţilor păturilor mai sărace. 

Susţinea că creştinismul puritanist este înainte de toate, un 

mod de viaţă şi un model comportamental bazat pe 

principiile morale cele mai severe ale calvinismului. În 

pedagogia sa susţinea importanţa formativă a cunoaşterii 

ştiinţifice, care, după el vine de la Dumnezeu, şi constituie o 

bază solidă a vieţii spirituale şi politice.  

În 1636 a tradus din engleză lucrarea lui Lewis Bayly 

(1565-1631) personalitate marcantă a anglicanismului. Praxis 

Pietatis a devenit o carte de mare succes, fiind retipărită de 

patru ori în viaţa traducătorului. În anul următor a tradus 

cartea presbiterianului William Cowper Galloway, 

Convorbiri ale celor şapte zile. Între 1640-1645 publică la 

Alba Iulia Bucuria sfinţilor părinţi, Făclia arzătoare şi 

Abecedarul spiritual, ultima carte devenind una dintre 

lecturile preferate ale principelui Gheorghe Rákóczi I.  

În perioada de la Sárospatak elaborează lucrările sale 

cele mai importante: Dialogus politico-ecclesiasticus (1650) 

şi Doce nos orare, quin et praedicare (1650), aceasta din 
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urmă fiind şi prima carte 

maghiară de omiletică, un fel 

de îndreptar pentru preoţii 

calvinişti, dornici să-şi 

călăuzească enoriaşii spre cele 

veşnice. Lor le dedică şi cartea 

sa intitulată Scurtă învăţătură 

despre presbiterianism sau 

Sfatul bisericesc (1653). Între 

1653-1660 publică şase cărţi de 

ieremiade sub egida vechiului 

dicton Vae victis, zugrăvind un tablou foarte sumbru al 

realităţii maghiare contemporane. În aceste cărţi de vaiete 

deplânge în primul rând soarta familiei Rákóczi, a nobilimii 

maghiare, dar şi a poporului aservit cotropitorilor turci şi 

umilit sub jugul păgân. 

 

Bibliografie: 
Balogh Judit, Ama kegyelemnek mennyei harmatja. A 17. századi 

magyar puritanizmus irodalmából, Kolozsvár, 1995, pp. 192-197; 

Péter Katalin, Papok és nemesek, Budapest, 1995, pp. 31-55; 

Révész Imre, A szatmárnémeti nemzeti zsinat és az első magyar 

református ébredés, Budapest, 1947; Szathmári István, Irodalmi 

nyelvi vizsgálat a Prágai Nyelvészkör módszerével Medgyesi Pál 

művei alapján, în „Magyar Nyelv”, 2005, nr. 1 pp. 21-27. 
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George OroszGeorge OroszGeorge OroszGeorge Orosz    

(1817(1817(1817(1817    ––––    1872)1872)1872)1872)    
 

    Unul dintre primii parohi ai comunităţii româneşti 

din Seini, despre care cunoaştem mai multe date biografice, 

este George Orosz. S-a născut în anul 1817 la Satu Mare. A 

fost căsătorit cu Maria 

Szilagyi (n. 1824, Şurdeşti – 

m. 1902, Negreşti), fiind 

hirotonit în 1842.  

 Din anul hirotonirii 

până în 1851 a slujit la 

Seini. În 1848 s-a născut 

fiica Maria (căsătorită în 

1868 cu pr. Ioan Pop, o 

scurtă perioadă capelan la 

Botiz). 

 În vara anului 1848 

parohul George Orosz a dorit să participe la alegerile pentru 

Dietă, ca reprezentant al electoratului românesc din cercul 

Baia Mare, contracandidat fiindu-i Kovács Ludovic. 

Alegătorii români au organizat o impresionantă manifestaţie 

la Baia Mare, având chiar un drapel naţional propriu, fapt ce 
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a nemulţumit autorităţile maghiare, care au trimis honvezi 

„cu săbiile scoase” ca să împrăştie manifestanţii. În urma 

ameninţărilor şi presiunilor făcute asupra sa, a fost nevoit să-

şi retragă candidatura, spulberându-le astfel românilor din 

aceste părţi şansa de a avea şi ei reprezentant în Dietă.  

 Se pare că a avut numeroase neplăceri cu unii 

credincioşi din Seini, astfel că în 1851 a fost silit să facă 

schimb de parohii cu George Maniu, care slujea pe atunci la 

Tăuţii de Jos. El este cel care a început demersurile pentru 

achiziţionarea unui teren în centrul Seiniului pentru 

construirea unei biserici, lucru reuşit abia sub pastoraţia 

următorului paroh, George Maniu. 

George Orosz se va apropia mai mult de locul natal, 

slujind multă vreme la Botiz – Vaşvareu (două localităţi 

distincte în perioada slujirii sale, Vaşvareul fiind astăzi un 

cartier al comunei Botiz) şi filiile Gombas, Tetves şi Sárhid, 

din 1853 până la repausare.  

La Botiz s-au născut copiii: Ludovic (n. 1854, în 1888 

„dregător dominial” în comitatul Tolna), Wilhelmina (n. 

1859, căsătorită cu învăţătorul Victor Mureşan), Vasiliu (n. 

1861, învăţător), Therezia (n. 1863, căsătorită cu pr. Francisc 

Rákóczi), Margareta Iuliana (1866-1867) şi Mathilda (1868-

1870). A mai avut o fiică, pe nume Luiza (n. 1851), care s-a 

căsătorit cu Gabriel Vajda. 
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Interesant este că la 

Botiz a început să 

consemneze în registre în 

limba română abia din 

1859. Revenim puţin la 

fiica sa Wilhelmina, care 

este de fapt bunica 

avocatului şi fotografului 

Iuliu Pop. O personalitate 

remarcabilă a părţilor 

noastre a fost soţul ei, multă 

vreme director de şcoală la 

Negreşti, iar după 1918 

profesor la Liceul „Mihai Eminescu” din Satu Mare şi la 

Sighetu Marmaţiei. Considerăm de mare importanţă 

publicarea în acest volum a portretelor parohului George 

Orosz precum şi cel al fiicei sale, Wilhelmina Mureşan 

(născută Orosz).   

Părintele George Orosz a trecut la cele veşnice în 20 

februarie 1872, fiind înmormântat în cimitirul din Botiz. 

 

Bibliografie: 
Istoricul parohiei Botiz, întocmit de pr. Vasile Răzureanu, 1973, 

pp. 3, 4; MJSM, Colecţia Iuliu Pop, doc. nr. 17365, 17372; 

Gheorghe Pop, Tomel Pop, Cartea cetăţii Zynir. Monografia 
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oraşului Seini, Baia Mare, 2003, pp. 242-243; Schematismus 

Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus 

catholicorum pro anno a Christo nato 1877, Gherla, 1877, p. 207; 

Şiematismulu Veneratului Cleru a nou înfiinţatei diecese a Gherlei 

pre anulu dela Christosu 1867, Gherla, 1867, pp. 196, 247. 
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George ManiuGeorge ManiuGeorge ManiuGeorge Maniu        

(1820(1820(1820(1820    ––––    1876)1876)1876)1876)    
  

George Maniu s-a născut în 1820 la Şamşud (astăzi în 

judeţul Sălaj). După şcolile urmate în ţară şi-a perfecţionat 

studiile de teologie la Viena, distingându-se prin temeinicia 

pregătirii şi cunoaşterea limbilor moderne: franceza, 

germana şi engleza. S-a căsătorit la Satu Mare cu Maria 

Şomlea (Somlya), originară dintr-o veche familie macedo-

română stabilită în părţile Sătmarului.  

George Maniu a fost hirotonit în 1844. După 

hirotonire până în 1848 a administrat parohia Gherţa Mică. 

Venea în această parohie pe urmele predecesorului Ioan Pop, 

fiind urmat întru slujire de parohii Vasile Csobalyi, Gavril 

Szabo sau Vasile Gyenge. Bănuim că a avut o legătură de 

prietenie cu colegul său de generaţie, pr. Ştefan Berinde 

(1820-1869, slujitor la Trip şi Certeze), căruia avea să-i 

boteze în 1863 fiul Victor, ajuns şi el preot. 

Din 1848 până în 1852 George Maniu a slujit la Tăuţii 

de Jos iar apoi până la repausare la Seini, îndeplinind 

succesiv funcţii de conducere în district, culminând cu cele 

de vicearhidiacon, inspector al şcolilor româneşti 

confesionale din protopopiat, asesor consistorial. Părăseşte 
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Tăuţii de Jos în urma unui schimb de parohie cu preotul 

George Orosz, prezentat deja în volumul nostru. 

Ajuns la Seini, „cu sufletu-i dornic de fapte mari, 

găseşte teren de muncă în ogor înţelenit. Munca, răbdarea şi 

jertfa lui va face dintr-o comunitate săracă şi dezorganizată, 

un centru luminos al rezistenţei noastre naţionale, iar din 

George Maniu, un erou al frământărilor noastre de veacuri, 

figură luminoasă de preot român, izvor de încurajare pentru 

vremuri grele”. Dorinţa de a întemeia şcoli pentru românii 

din ţinut a avut-o mereu, încă din 1853 semnând şi el un 

memoriu al intelectualilor români din Sătmar, în acest sens. 

Peste un an, alături de protopopul Simion Erdös, de 

solgăbirăul Skoday László şi de 21 de săteni fruntaşi din 

Seini, se obliga să asigure „un mod de vieţuire mai 

cuviincioasă pe sama unui învăţător înzestrat”. 

Sprijinea învăţământul românesc din toate spaţiile 

locuite de români. Astfel, este prezent alături de protopopul 

Ştefan Bilţiu, care a şi ţinut un frumos discurs, la şedinţa de 

constituire a Societăţii de lectură a tinerilor studioşi români 

din Oradea, care s-a desfăşurat în 10 octombrie 1852, în 

prezenţa unui public numeros. De notat faptul că mulţi elevi 

şi studenţi români din Oradea erau originari din părţile 

Sătmarului. George Maniu s-a distins ca unul dintre sprijinitorii 

constanţi ai acestei societăţi, alături de protopopul de Satu 

Mare, Ioan Dărăbant şi cel de Eriu, George Pop. 
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Dar să revenim la lăcaşul de rugăciune al românilor 

din Seiniul acelei vremi. Era o bisericuţă de lemn situată pe 

uliţa ţiganilor în care nu încăpeau cei 2051 de credincioşi 

greco-catolici. Predecesorul său întru slujire fusese nevoit să 

părăsească parohia datorită unor neînţelegeri cu enoriaşii, 

după cum am precizat; la începutul slujirii sale şi George 

Maniu a întâmpinat cam aceleaşi greutăţi. Astfel, în 1853 a 

fost acuzat că şi-a însuşit bani din patrimoniul bisericii. 

Inspecţia efectuată de către protopopul Oaşului, Ioan 

Anderco, a dovedit corectitudinea lui George Maniu în 

mânuirea banilor. 

George Maniu a fost prezent la majoritatea 

evenimentelor la care intelectualii români sătmăreni ai 

vremii sale au luat parte, precum s-a întâmplat în 1861 la 

Seini, când s-a încercat înfiinţarea unui gimnaziu românesc. 

Nu vom înşira aici numele tuturor celor care au fost prezenţi 

la Seini în 12 septembrie 1861. Se poate însă spune că a fost 

prezentă în acea toamnă la Seini elita românimii cu simţire 

naţională din tot comitatul Sătmar, indiferent dacă 

intelectualii aveau funcţii în comitat ori erau profesori la 

Beiuş, cum era grupul format din George Marchiş, Simeon 

Popovici Desseanu şi Ioan-Silviu Sălăgeanu. 

George Maniu nu şi-a uitat locurile natale, în 18 

septembrie 1861 fiind prezent la Băseşti, localitate aflată în 

apropiere de Şamşud, unde a avut loc conferinţa inteligenţei 
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române din părţile Silvaniei. I-au fost alături cu acel prilej 

personalităţi ale Sălajului vremii precum: dr. Ioan Maniu, 

Ioan Galu, Demetriu Coroianu, dar şi grupul de profesori de 

la Beiuş amintit mai sus. De remarcat că evenimente 

importante se derulau în părţile acestea, în acea toamnă. 

În iulie 1868 George Maniu este prezent pe lista 

semnatarilor unui protest în spiritul Pronunciamentului, 

împotriva dualismului austro-ungar. Semnatarii îşi exprimau 

totala adeziune faţă de acel act programatic. Şi de această 

dată regăsim în listă fruntaşi români din părţile noastre. 

Ierarhic, şematismul de Gherla din 1867 ni-l prezintă 

pe George Maniu ca adjunct, înlocuitor al vicearhidiaconului 

Simion Erdös, paroh la Apa, dar de remarcat faptul că totuşi 

deţinea funcţia de inspector peste şcolile confesionale 

româneşti din district, fiind în acelaşi timp asesor consistorial 

şi comisar delegat în cauzele matrimoniale. 

S-a remarcat ca unul dintre primii membri ai „Astrei” 

pe meleagurile sătmărene, alături de Vasile Anderco, Petru 

Bran, Moise Sora Noac, Dumitru Keresztelki, etc. A luptat 

mult pentru ajutorarea studenţilor români aflaţi în grele 

nevoi. Nu a uitat însă nici de fraţii români din Bucovina, 

aflaţi şi ei sub aceeaşi stăpânire, ajutând băneşte în 1871 

„Societatea pentru cultura şi literatura română”. Remarcăm 

prezenţa soţiei protopopului George Maniu, Maria, pe lista 

celor care au cumpărat lozuri în favoarea acestei asociaţii, 
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lucru care dovedeşte ataşamentul consoartei sale pentru 

lupta naţională. 

Era apropiat de preotul-profesor beiuşan Ioan-Silviu 

Sălăgeanu, căruia în 1865 îi scrie cu lux de amănunte despre 

desfăşurarea alegerilor pentru dietă în comitatul Satu Mare. 

Ştim că era un vajnic susţinător al „foilor româneşti” 

ale vremii, de pildă „Gazeta Transilvaniei” şi suplimentul 

acesteia, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”. 

Presupunem că era în strânsă legătură de prietenie cu 

fondatorul, editorul şi redactorul responsabil al 

„Federaţiunii”, profesorul Alexandru Roman, căruia îi scrie 

în 1871, solicitând un abonament, dar face referire şi la 

climatul politic din zonă. Era foarte interesat de procurarea 

lucrării lui Alexandru Papiu-Ilarian, Istoria românilor din 

Dacia superioară, lucru semnalat de către studentul pe atunci 

Iacob Brânduşan, care îi transmitea autorului dorinţa lui 

George Maniu de a procura cartea, precizând că acesta fusese 

în toamna lui 1852 la Oradea împreună cu protopopul de 

Baia Mare Ştefan Bilţiu, după cum deja am arătat şi noi. 

În acei ani casa lui George Maniu devenise locul de 

întâlnire a fruntaşilor români din zonă. Se pare că Vasile 

Lucaciu era unul din obişnuiţii casei protopopului George 

Maniu. 

 Un mare merit al lui George Maniu este faptul că a 

reuşit să ducă la bun sfârşit demersurile iniţiate de către 
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antecesorul său în parohia Seini 

pentru achiziţionarea unui teren 

în centrul Seiniului în vederea 

construirea unei biserici, a unei 

şcoli şi a casei parohiale. 

Bogătaşul ungur Darvai Filip, 

neînduplecat în a vinde teren 

„valahilor” din Seini, a pierdut o 

sumă imensă la jocul de cărţi, 

rămânând şi cu o datorie de 

2000 florini ce trebuiau plătiţi în 

termen de 24 de ore, după cum 

prevedea codul de onoare al 

jucătorilor de cărţi. Prietenii săi 

maghiari nedispunând de o 

asemenea sumă, a fost nevoit să 

apeleze la „popa valah”. În timp ce preotul făcea contractul, 

preoteasa număra din „cesleu” cei 2000 de florini. 

Prima biserică de zid a românilor din Seini s-a 

început a se zidi în primăvara anului 1876 sub preoţia lui 

George Maniu, la a cărui repausare construcţia ajunsese până 

„la fereşti”; biserica ajunge sub acoperiş abia în 1880, când 

paroh era deja părintele Alexiu Berinde, construcţia fiind 

finalizată abia după mai mult de două decenii, sfinţirea 

săvârşindu-se în 8 noiembrie 1910. 
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 Astfel, mai puţin din banii sărmanilor enoriaşi 

români din Seini şi mai mult cu cei din venitul macedo-

româncei Maria Şomlea, dar îndeosebi prin stăruinţa 

preotului-cărturar George Maniu, s-a reuşit găsirea unui loc 

potrivit pentru înălţarea unei biserici româneşti 

monumentale în centrul Seiniului. 

George Maniu a trecut la cele veşnice în 8 septembrie 

1876 la Seini. Câţiva dintre mai tinerii decât el care l-au 

cunoscut şi apreciat: Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu, Sabin 

Coroianu, Iacob Brânduşan, au strâns suma de 3000 de 

florini cu care i-au ridicat în 1882 un frumos monument în 

cimitirul de pe „uliţa Băii” din Seini, care şi azi îi străjuieşte 

mormântul. Pe mormânt este încrustat pentru vecie: „În 

memoria lui George Maniu, prietenii lui, anul 1882”. 

Ridicarea monumentului funerar demonstrează preţuirea de 

care s-a bucurat protopopul Maniu iar faptul că şi astăzi este 

îngrijit, contrazice afirmaţiile că românii nu ştiu să cinstească 

memoria înaintaşilor. 

Legăturile lui George Maniu cu familia Coroianu, cu 

dr. Vasile Lucaciu, cu arhidiaconul Toma Şorban sau cu 

avocatul Iacob Brânduşan, cercetate cu atenţie, ar putea oferi 

noi date despre viaţa şi activitatea acestui merituos preot 

greco-catolic. 

Fără îndoială, George Maniu rămâne în istoria 

românilor seineni ca unul din cei mai aprigi luptători pentru 
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drepturile naţionale ale românilor vremii sale.  
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Zágonyi KárolyZágonyi KárolyZágonyi KárolyZágonyi Károly    

(1822 (1822 (1822 (1822 –––– după 1867) după 1867) după 1867) după 1867)    
 

 Cavaler renumit, locotenent major în armata 

revoluţionară maghiară din 1948, colonel american în armata 

nordistă, „eroul de la Springfield”. S-a născut la Seini în 19 

octombrie 1822 dintr-o familie de mici nobili, originară 

probabil din Covasna. 

 În 1848 s-a înrolat în 

armata revoluţionară. A 

participat în campania 

generalului Iozef Bem din 

Transilvania, salvându-i de 

două ori viaţa bătrânului om 

de arme. După unii istorici 

Zágonyi se caracterizează 

printr-o temeritate ieşită din 

comun, iniţiind de multe ori 

şarje de cavalerie chiar şi în 

situaţii când compania sa se afla într-o inferioritate numerică 

faţă de forţele adverse. 

 În decembrie 1849 a evadat din captivitatea ţaristă, şi 

a fugit în Turcia, de unde a plecat în America în 1851. Mai 



 
 

28 

întâi a lucrat ca zugrav la New York şi Philadelphia, apoi a 

fost instructor de călăreţi la Boston. Aici s-a şi căsătorit, 

luându-şi de soţie pe o emigrantă germană, Amanda 

Schweiger. 

 La începutul războiului civil american a intrat în 

rândurile armatei nordiste, devenind maior în garda de corp 

formată din călăreţi iscusiţi ai generalului John. C. Fremont. 

Una dintre bătăliile cele mai celebre ale războiului de 

secesiune a fost bătălia de la Springfield (Missouri). Zágonyi 

a săvârşit aici un death-defying charge, garda condusă de el 

care cuprindea 300 de călăreţi a învins armata sudistă, 

numărând 1500 de soldaţi. Această „şarjă a morţii” a intrat în 

legendarul războiului de secesiune. În istoria militară a 

Statelor Unite, această şarjă este caracterizată ca un fapt de 

armă săvârşit la limita raţionalului, a cărei importanţă însă o 

măreşte faptul, că la începutul războiului civil sudiştii au 

obţinut mai multe victorii, aceste izbânzi preconizând un 

succes definitiv.  

 În anii de după război până în 1867 Zágonyi a trăit şi 

a activat ca un tipic business man american. S-a reîntors la 

New York, unde a devenit preşedintele Asociaţiei 

Maghiarilor. Există ipoteza că s-ar fi reîntors în Europa după 

un probabil faliment al întreprinderilor sale. În orice caz, 

văduva sa în 1870 mai trăia la New York. 
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Alexiu BerindeAlexiu BerindeAlexiu BerindeAlexiu Berinde    

 (1844 (1844 (1844 (1844    ––––    1923)1923)1923)1923)    
    

Activist de frunte a mişcării de emancipare naţională 

a românilor sătmăreni, Alexiu Berinde vede lumina zilei la 1 

decembrie 1844 în Boineşti, din părinţii Gavril Berinde, 

paroh greco-catolic local şi Terezia Meleşiu. A rămas orfan 

de la vârsta de 11 ani, tatăl său repausând în 1855. După 

absolvirea teologiei la Ungvár (astăzi Ujgorod, în Ucraina) se 

căsătoreşte cu Rozalia 

Lenghel, fiica preotului din 

Certeze cu care va avea 

patru copii (Gavril – preot, 

Elena, Iuliu – tipograf şi 

Mihai – preot). Îşi începe 

cariera de păstor 

duhovnicesc în 1868 pe 

lângă Mihail Pavel (vicar al 

Maramureşului şi viitorul 

episcop greco-catolic de Gherla). În această perioadă îşi 

desăvârşeşte cunoştinţele de arhitectură, lucrând la ridicarea 

unei case pentru viitorul episcop de Gherla şi Oradea. A mai 

slujit la Ocna Slatina, Sighet şi Baia Sprie, unde, fiind 
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aproape de Şişeşti, îl va cunoaşte pe Vasile Lucaciu, cu care 

va închega o relaţie deosebită de prietenie.  

A desfăşurat o rodnică şi susţinută activitate în 

parohia Seini, începând din anul 1878, iar mai târziu ca 

protopop de Seini. În timpul păstoririi sale a fost terminată 

biserica, mai apoi a clădit noua şcoală de aici.  

Activitatea lui Alexiu BerindeActivitatea lui Alexiu BerindeActivitatea lui Alexiu BerindeActivitatea lui Alexiu Berinde în cadrul mişcării culturale în cadrul mişcării culturale în cadrul mişcării culturale în cadrul mişcării culturale    

    Alexiu Berinde, iniţiatorul mai multor acţiuni de 

culturalizare, scrie într-unul din primele numere ale celui 

dintâi ziar românesc din 

zonă, săptămânalul social, 

literar şi economic 

„Gutinul”, apărut la Baia 

Mare în martie 1889, că „a 

sosit timpul de a face 

primii paşi în direcţia 

întemeierii cântului 

figural şi în părţile 

sătmărene, cu toate că 

ştiinţa muzicală a 

domnilor învăţători se 

mărgineşte la puţin. 

Pentru aceea cântările la noi, în cea mai mare parte, numai 

după auz se lăţesc şi nu după cetit. Deci în acest ram al 

culturei înaintăm foarte încet... Trebuie să ne învăţăm 
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oamenii la acest soi de cetit. Cultivarea cântărilor şi a 

muzicei, peste tot, este un postulat al înaintărei noastre 

culturale româneşti”. De altfel, s-a păstrat un preţios 

document prin care Alexiu Berinde invita preoţii şi dascălii 

să îmbrăţişeze demersul. Reproducem acest preţios document 

din cartea lui Valentin Băinţan, dedicată Artei corale din 

Maramureş. 

La scurt timp, acelaşi ziar, prin Alexiu Berinde, 

publică o înştiinţare cu privire la cursul de „cânt figural, 

cunoştinţa notelor şi mînuirea fişharmoniului” organizat la 

Seini în perioada 1-15 august 1889 sub îndrumarea 

învăţătorului Ioan Cionca. Urmările au fost dintre cele mai 

îmbucurătoare, cursul fiind urmat de mai mulţi învăţători 

din comitatul Sătmarului (Gheorghe Pteancu, Augustin 

Pelle, Alexandru Anderco, Ioan Chira, Mihai Apan ş.a.), iar 

în mai multe localităţi din zonă au luat fiinţă coruri 

româneşti (Şomcuta, Aciua, Borleşti ş.a.).  

 Făcând referire la rezultatele obţinute în emanciparea 

social-culturală a seinenilor şi la meritele lui Ioan Cionca în 

dezvoltarea mişcării corale şi pregătirea viitorilor dirijori, în 

1890 Alexiu Berinde nota: „S-a întemeiat (la Seini, n.n.) 

şcoală şi cor vocal, s-a format casă de păstrare, s-a cumpărat 

pământ, poporul merge pe calea deşteptării şi a ajuns să iasă 

din sărăcie şi ignoranţă... începe a preţui pe sine şi a 

recunoaşte că poate fi fericit pe această lume”.  
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Prietenia cu Vasile Lucaciu este demonstrată şi de 

colaborările lui Alexiu Berinde la „Revista catolică”, 

publicaţie fondată la Satu Mare. 

Activitatea lui Alexiu BerindeActivitatea lui Alexiu BerindeActivitatea lui Alexiu BerindeActivitatea lui Alexiu Berinde în cadrul mişcării naţionale în cadrul mişcării naţionale în cadrul mişcării naţionale în cadrul mişcării naţionale    

    Autorităţile maghiare încă din 1885 atrăgeau atenţia 

cu îngrijorare asupra activităţii de „apostolat” a preotului din 

Seini. La 12 septembrie 1885, într-un articol apărut în ziarul 

„Szatmármegyei Közlöny” (Carei), autorităţile locale îşi 

exprimă îngrijorarea provocată de apariţia unor fruntaşi 

români ai mişcării naţionale. În articol se menţiona că 

activitatea lui Vasile Lucaciu începe să dea roade şi să-şi 

găsească urmaşi. Printre aceşti „apostoli”, primul amintit era 

Alexiu Berinde, alături de alţi preoţi greco-catolici, fruntaşi 

ai mişcării naţionale sătmărene. Potrivit hotărârii nr. 

1154/1885 a comitetului administrativ a comitatului, preoţii 

care nu vor elibera acte cu privire la succesiuni şi extrase de 

stare civilă în limba maghiară sau nu vor anexa traducerea în 

limba maghiară, sunt pasibili de o amendă de 50 de florini 

pentru fiecare act eliberat: „Preoţii sus numiţi, dovedind 

lipsă de patriotism, s-au adunat, la 6 septembrie, într-o 

conferinţă la Seini, în care au hotărât să facă recurs 

împotriva acestei hotărâri. Protopopul Alexiu Berinde a 

înaintat recursul comitetului administrativ al comitatului, în 

care recurs ei încearcă să dovedească nevalabilitatea şi 

caracterul ilegal al hotărârii 1154/1885, tocmai pe baza 
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paragrafului 16 din legea XLIV din anul 1868, pornind de la 

principiul că, în înţelesul articolului respectiv, preoţii de 

rând pot să elibereze acte şi în limba în care întocmesc 

procesele verbale”. 

La iniţiativa lui a fost înfiinţată Cooperativa de 

păstrare şi credit „Perşeiu” din Seini, înregistrată la februarie 

1886, transformată în 1893 în Banca „Sătmăreana”. Prin 

intermediul acestei cooperative a cumpărat o moşie de peste 

400 iugăre, împărţind-o la 80 de familii nevoiaşe de ţărani 

români. Înfiinţarea acestei bănci a venit în sprijinul 

românilor care au putut astfel să se împrumute pentru a-şi 

construi gospodării înstărite. De asemenea, de activitatea 

acestei bănci se leagă şi ajutoarele acordate studenţilor 

români pentru a-şi finaliza studiile. La sfârşitul anului 1887, 

cooperativa avea 520 de membri. De precizat că pentru 

înfiinţarea acestor instituţii, Alexiu Berinde s-a consultat cu 

fruntaşii românilor transilvăneni, corespondenţa lui cu 

George Bariţiu fiind elocventă în acest sens. 

În iunie 1888, Ludovic Mărcuş scrie un articol în care 

prezintă avantajele pe care le are cooperativa românească de 

păstrare şi credit „Perşeiu” din Seini: „Asociaţiunea 

<Perşeiu> ca institut de păstrare şi credit. Sub acest titlu a 

înfiinţat zelosul paroh-protopop de Seini Alexe Berinde în 

anii trecuţi o asociaţiune plină de viaţă şi folositoare 

poporului nostru român; - scopul ei este dublu – precum 
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spun statutele I paragraful 1, <ca să se trârnească voia de a 

păstra şi de a se ajuta pe sine însuşi în clasa cea mai săracă a 

lucrătorilorde o parte; de alta era ca aceea de după lipsele 

sale modeste – să se poată împărtăşi într-un ajutor uşor şi 

iute>. 

Într-adevăr, dacă e un popor, atunci poporul nostru 

român e acela, care are cea mai mare lipsă de aşa asociaţiuni 

salutare; pentru aceea am aflat de bine a atrage atenţiunea 

veneratului cler român în această direcţie. 

[…] A înfiinţa asociaţiuni de asemenea natură cât de 

multe, este dară chiar în interesul nostru al preoţilor; cine 

voieşte deci a-şi forma cunoştinţe mai detaliate despre 

natura, scopul, procedura acestei asociaţiuni salutare, - se 

poate întoarce de-a dreptul la mult onoratul domn paroh-

protopop de Seini, care sunt convins, că bucuros va servi cu 

desluşirile necesare. 

Exemplul bun e urmat şi în scurt timp vom vedea şi 

ajunge binele şi prosperarea poporului nostru român!”. 

Transformarea cooperativei de credit „Perşeiu” în 

banca „Sătmăreana”, care se număra printre cele 37 de bănci 

româneşti existente în 1892, a avut o mare influenţă în 

dezvoltarea sistemului de credit din comitatul Satu Mare. 

Iniţiativele lui Vasile Lucaciu şi Alexiu Berinde în această 

direcţie sunt surprinse de mai multe documente ale epocii. 

Astfel, la 25 februarie 1891 se arată că cei doi lideri ai 
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mişcării naţionale „şi-au propus să înfiinţeze o instituţie 

românească de credit de acţiuni cu un capital de 100 mii 

florini la Seini sau la Baia Mare a cărui scop deosebit ar fi 

sprijinirea provocărilor în rândul naţiunii române”. Un alt 

document din 6 martie 1891 menţiona despre Alexiu 

Berinde că „mânuieşte banii marii bănci româneşti Albina 

din Sibiu pentru sprijinirea dezvoltării scopurilor naţiunii”. 

Iniţiativa înfiinţării acestei bănci a aparţinut unui număr de 

17 personalităţi ale mişcării naţionale şi culturale din partea 

de nord a Transilvaniei, care s-au întrunit la Seini în data de 

1 decembrie 1890 (George Pop de Băseşti, Vasile Lucaciu, 

Alexiu Berinde, Atanasie Demian, Gavril Lazăr de Purcăreţi, 

etc.). Luând cuvântul în deschiderea adunării, Alexiu 

Berinde propunea celor prezenţi „să hotărască asupra lipsei 

de înfiinţare a unui institut de credit şi economii în Seini”. 

Capitalul băncii s-a fixat la 100.000 florini compus din 

acţiuni nominale a câte 100 de florini fiecare. Adunarea 

generală de constituire s-a desfăşurat la Seini în data de 20 

aprilie 1891, din conducerea sa făcând parte şi Alexiu Berinde. 

 La 22 februarie 1898 s-a ţinut în casa lui Alexiu 

Berinde adunarea de constituire provizorie a 

Despărţământului Sătmar-Ugocea al „Astrei”, cu participarea 

lui George Pop de Băseşti, înfiinţat ceva mai târziu, la 25 

august 1898 în Seini. În toţi aceşti ani a fost un apropiat şi 

foarte bun colaborator al părintelui dr. Vasile Lucaciu, 
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împreună cu care „a coagulat toate forţele financiare şi de 

muncă ale vremii şi înalţă o catedrală numită Mănăstirea 

Maicei Românilor din Şişeşti, pe care o dedică, prin votul 

senatului şi poporului şişeştean Sfintei Uniri a tuturor 

Românilor”. Aşadar, monumentala biserică de la Şişeşti este 

rezultatul prieteniei dintre cei doi, planul arhitectonic fiind 

conceput şi realizat de Alexiu Berinde, pe care Lucaciu îl 

numea, aşa cum scriu autorii monografiei din 2003 a 

Seiniului, „iubitul nostru meşter Manole”. Timp de cinci ani 

Alexiu Berinde s-a deplasat săptămânal de la Seini la Şişeşti 

pentru a supraveghea lucrările la construcţia bisericii, sfinţită 

la 27 august 1891. 

 În anul 1912 Alexiu Berinde este înscris printre 

membrii fondatori ai Despărţământului Seini al „Astrei” şi 

membru al comitetului director. Protocolul a fost semnat pe 

data de 28 noiembrie 1912 la Seini în prezenţa a numeroase 

personalităţi, reprezentanţi ai intelectualităţii româneşti din 

zonă. Alexiu Berinde deschide şedinţa fiind desemnat 

conducătorul adunării. Acest despărţământ alături de cel din 

Sanislău, condus de George Achim, a contribuit semnificativ 

prin donaţiile seinenilor la crearea Muzeului Istoric şi 

Etnografic al „Astrei” de la Sibiu. De numele acestui 

despărţământ Seini al „Astrei” se leagă afirmarea culturală, 

economică şi artistică a acestor meleaguri. Ca formă de 

manifestare spirituală şi artistică a fost înfiinţat „corul vocal”, 
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idee venită din partea lui Alexiu Berinde, după „uzul acelor 

vremi” şi sub directa influenţă a mişcării corale din Banat şi 

Transilvania. 

Autorităţile maghiare au fost deranjate de activitatea 

desfăşurată de Alexiu Berinde, motiv pentru care, din 1886 

au început o serie de procese împotriva sa, însă acesta a 

reuşit să scape de toate acuzaţiile care i se aduceau.  

A fost organizatorul 

şi preşedintele Consiliului 

Naţional Român din Seini, 

înfiinţat în adunarea din 25 

noiembrie 1918. În 

primăvara anului 1919 a 

trebuit să se ascundă de 

secui, care plănuiseră să-l 

execute, dar în aprilie 

acelaşi an, a avut fericirea, 

împreună cu Paul 

Cherecheş (Benea), să 

întâmpine armata română 

eliberatoare la intrarea în Seini. 

    Pentru întreaga sa activitate, Alexiu Berinde a fost 

decorat la 9 noiembrie 1922 de Regele Ferdinand cu ordinul 

„Coroana României” în grad de ofiţer, iar în acelaşi an, la 27 

decembrie, a primit tot din partea Casei Regale medalia 
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„Răsplata muncii pentru Biserică”, clasa I.    

A încetat din viaţă la Seini în 26 decembrie 1923, 

fiind înmormântat în cimitirul de pe strada Băii, peste 

mormântul său „străjuind un important monument funerar, 

precum o columnă a lui Traian, ca semn de aducere aminte 

generaţiilor care vor urma despre viaţa şi faptele sale”, aşa 

cum se scrie în monografia din 2003.  

Mihai Bălaj a lăsat posterităţii un articol impresionant 

dedicat vieţii şi activităţii celui care a fost simbolul Seiniului, 

Alexiu Berinde, publicat în „Afirmarea” sfârşitului de an 

1938. Considerăm foarte potrivită reproducerea acestui 

articol în volumul de faţă, omagiind astfel două personalităţi 

ale Seiniului. 

    

Archidiaconul Alexe BerindeArchidiaconul Alexe BerindeArchidiaconul Alexe BerindeArchidiaconul Alexe Berinde    

1844 1844 1844 1844 ---- 1923 1923 1923 1923    
    
Una dintre figurile cele mai bine cunoscute ale vieţii 

româneşti, din Sătmarul dinainte de unire, a fost archidiaconul 

Alexiu Berinde din orăşelul Seini. Pentru generaţia nouă el este 

un necunoscut, iar pentru cei cari l-au cunoscut, poate, un 

uitat. Pomenirea lui, acum când se implinesc două decenii dela 

Unirea, în care el a crezut, şi, pentru care a luptat, o credem 

nimerită.  
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Om de statură mică, barbă roşcată, înfăţişare dârză, 

ochi pătrunzători, inimos la lucru, ager la minte şi de o 

bunătate sufletească proverbială a câştigat simpatiile tuturor 

acelora cu cari a venit în contact. Priceput în toate, parcă 

anume a fost născut să fie îndrumător al poporului – un om 

de vocaţie, în adevărata accepţie a cuvântului. În toată viaţa 

lui şi-a îndeplinit în mod exemplar misiunea lui de preot şi a 

muncit neobosit şi desinteresat pentru ridicarea culturală şi 

economică a poporului pe care-l păstorea. N’a avut mari 

mulţumiri sufleteşti în viaţă. Astăzi însă toţi acei în mijlocul 

cărora a trăit îi rostesc numele cu adânc respect, 

preamărindu-i munca, care a lăsat urme neşterse.  

S’a născut în comuna Boineşti din Ţara Oaşului la 1 

Dec. 1844. Tatăl său Gavril, a fost preot în acea comună. 

Moşul său era ţăran din Racşa, deci oşan în toată legea. 

Studiile liceale le-a făcut la Sighet şi la Ungvár, iar teologia la 

Gherla. După ce termină teologia, hirotonisindu-se preot, 

este numit capelan pe lângă episcopul Mihail Pavel, care 

atunci era vicar al Maramureşului. Aci îşi desăvârşeşte unele 

cunoştinţe architectonice, lucrând la zidirea unei case a lui 

Pavel. Aceste cunoştinţe vom vedea că îi vor prinde bine mai 

târziu. După numirea lui Pavel ca episcop de Gherla, pleacă 

şi el paroch la Baia-Sprie. Aci are fericirea de a fi în 

vecinătatea Şişeştilor, unde era preot V. Lucaciu, cu care 

leagă o strânsă prietenie. Prietenia lui Lucaciu l-a oţelit şi pe 
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Berinde în convingerile sale româneşti. Câte planuri măreţe 

n’or fi pus la cale aceşti doi bărbaţi în desele lor întâlniri! Dar 

aşa se vede că Baia-Sprie nu prea îi convine lui Berinde, 

deoarece în repetate rânduri solicită episcopului Pavel o 

parochie mai bună. Când prin moartea lui Georgiu Maniu, 

parochia Seini devine vacantă, el cere cu insistenţă 

episcopului Pavel să fie mutat la Seini. Episcopul îi răspunde 

într’o scrisoare ca să nu fie aşa de dornic de a merge la Seini, 

deoarece Seinenii sunt oameni „răutăcioşi”, nu este şedinţă 

consistorială în care să nu fie de desbătut vreo pâră, din 

partea lor, împotriva popii. Totuşi Berinde nu cedează şi 

astfel în anul 1879 este mutat la Seini.  

În Seini Alexiu Berinde găseşte terenul de muncă, la 

care a râvnit întotdeauna, Seini, comună mare, centru de 

plasă cu 6000 de suflete dintre cari 3500 români, aveau 

nevoie de un om energic, de un om de iniţiativă. Şi l-a găsit 

în persoana lui Alexe Berinde. Constatările pe cari Berinde 

le-a făcut la venirea sa în Seini au fost cam următoarele: 

Românii, deşi superiori numericeşte celorlalte neamuri 

conlocuitoare, erau aproape toţi săraci, slugi pe moşiile 

proprietarilor unguri. Această sărăcie se abătuse pe capul lor, 

mai ales, pe urma comasării nedrepte din 1866, când 

pământurile bune ale românilor au fost luate, prin vicleşug, 

şi date marilor proprietari unguri. Starea culturală a 

Românilor deasemenea nu era mulţumitoare. Aveau o 
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biserică de lemn, în partea de răsărit a orăşelului, zidită pela 

anul 1764, care era cu totul neîncăpătoare. Aici, la marginea 

comunei era şi şcoala românească şi casa parochială, aproape 

în ruină. Văzând aceasta stare de plâns, desigur, 

archidiaconul Alexe Berinde, şi-a zis, ca odinioară Pestalozzi: 

„Drag popor vreau să te ridic”. Acum începe activitatea 

socială şi naţională a preotului Berinde.  

Întâiul lucru de care trebuia să se apuce era 

continuarea zidirei bisericii noi, a cărei fundament îl 

începuse antecesorul său. Dar nu mai erau bani. Populaţia 

era săracă şi nu putea suporta noui „aruncuri”. Totuşi el nu 

s’a descurajat. A luat asupră-şi sarcina de inginer şi 

antrepenor. N’a fost mulţumit de planul superficial după care 

se începuse zidirea bisericei şi a conceput un plan nou, mai 

măreţ. Biserica românească, care acum se zidea în piaţa 

orăşelului, trebuia să fie monumentală şi destul de 

încăpătoare pentru cele câteva mii de suflete. Părintele 

Berinde se gândea şi la viitor. Pentru o biserică de 50 m. 

lungă, 15 m. lată şi 10 înaltă, trebuia material mult. A făcut 

apel la credincioşi, cari au purtat cu carele lor tot materialul 

necesar. Lipsiau meşterii zidari. A iniţiat pe mai mulţi dintre 

credincioşii lui în meşteşugul zidăriei, el toată ziua stăteau pe 

schele supraveghiând îndeaproape mersul lucrărilor. În 1880 

biserica era pusă sub acoperiş, iar în 1882 o sfinţeşte „pro 

necesse et posse”, cu turnul ciung şi pe dinafară netencuită. 



 
 

43 

În această stare a lăsat apoi biserica până în anul 1909, când 

se tencueşte pe dinafară şi i se termină turnul. Este cea mai 

mare biserică românească din întreg judeţul Satu-Mare. 

Păcat că până în prezent n’a fost pictată, rămânând în starea 

lăsată de ziditorul ei. 

Să nu-şi închipuie însă cineva că între anii 1882 şi 

1909, Alexe Berinde stă inactiv contemplându-şi opera. Nu. 

El continuă cu aceiaşi stăruinţă munca sa constructivă. Astfel 

zideşte casă parochială nouă şi lângă ea, şcoală cu 2 sale de 

învăţământ. Ba a avut în proect ca pe intravilanul din 

apropierea bisericii să clădească un mare palat, pe care apoi 

să-l închirieze oficiilor publice din Seini, cari şi azi stau 

răvăşite, în lipsă de localuri proprii prin case particulare. 

Demn de remarcat este faptul că Alexe Berinde voia să 

înfiinţeze la Seini şi o şcoală de fete. Pentru acest scop erau 

subscrise la banca „Sătmăreana” 33 de acţiuni. Tot Alexe 

Berinde concepe planul bisericii „Pro Unione Nationum 

Romanorum” din Şişeşti. În timp ce se lucra pe biserică se 

deplasa săptămânal dela Seini la Şişeşti, pentru a da 

directivele necesare. O fotografie din 27 VIII 1890 ni-l 

înfăţişează, alături de Vasile Lucaciu, cu planul în mână, în 

faţa bisericii, care era gata din roşu. Mai multe planuri de 

biserici din judeţ sunt concepute de către acest preot-

architect.  
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Dar o bună situaţie culturală nu se poate concepe fără 

o bună situaţie economică. Mijlocul cel mai eficace pentru 

propăşire economică a poporului Alexe Berinde o vedea 

numai prin cooperaţie. Nu peste mult după venirea sa la 

Seini a pus bazele unei bănci populare. Această bancă a 

funcţionat chiar în casa parochială şi preotul Berinde a fost 

director al ei. A început cu fonduri foarte modeste. Membri 

băncii vărsau săptămânal câte 10 „fileri”. În scurt timp banca 

s’a desvoltat devenind una dintre cele mai de seamă instituţii 

de economie şi credit a românilor ardeleni, cunoscută sub 

numele de „Sătmăreana”. Preşedinte al acestei bănci a ajuns 

marele român Gheorghe Pop de Băseşti. Români din toate 

oraşele Ardealului aveau acţiuni la această bancă. Cu bani 

împrumutaţi dela „Sătmăreana” şi-au cumpărat, mare parte 

dintre românii seineni, şi, chiar cei din jur, pământurile pe 

cari le au, devenind gospodari înstăriţi. Din acest punct de 

vedere „Sătmăreana” a jucat în acest colţ de ţară un 

important rol naţional. Căci băncile româneşti au fost acele 

cetăţui cari au făcut ca, înainte de Unirea politică, Ardealul 

să fie stăpânit economiceşte de Români. Nu mai insist asupra 

ajutoarelor pe cari această bancă le-a dat studenţilor români 

pentru a-şi putea continua studiile.  

Prin înfiinţarea băncii „Sătmăreana”, Alexiu Berinde a 

făcut din Seini un centru românesc important. Banca aceasta 

sprijinea toate iniţiativele româneşti. Aci la Seini s’au ţinut 
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atâtea adunări de ale „Astrei”, subvenţionate de „Sătmăreana”. 

Adunările consiliului băncii erau momente prielnice de 

însufleţire naţională. Casa ospitalieră a lui A. Berinde a 

adăpostit de atâtea ori pe luptători naţionalişti ca G. Pop de 

Băseşti, V. Lucaciu, Const. Lucaciu ş.a. Durere că astăzi această 

bancă, cu un trecut atât de frumos, nu mai funcţionează. 

Refacerea ei este o necesitate imperioasă a vremii.  

Altă faptă meritorie a lui Alexe Berinde pentru 

bunăstarea economică a Seinilor este următoarea:  

În anul 1892 o mare moşie situată în hotarul comunei 

Seini, întindere totală de 400 jugăre, se face de vânzare. 

Proprietarul ei era ungurul Pap Antal. Românii, dornici de 

pământ, ardeau de nerăbdare s’o cumpere. Dar n’aveau bani. 

Părintele Berinde i-a ajutat şi aci. A format un consorţiu de 

cumpărare. Banii necesari i-a împrumutat dela banca 

“Albina” din Sibiu, pe cari cumpărătorii i-au plătit în timp de 

20 ani, 1893 – 1913, fără nici o greutate. Suma împrumutată 

era de 70.000 de coroane.  

După ce făcuse toate aceste, cu sufletul plin de 

mulţumire, la 4 Martie 1889, părintele Berinde scria într’o 

condică a bisericii următoarele: „Dacă am apucat poporul 

mieu în biserica nouă şi spaţioasă, cu ajutorul ei, - a chorului 

vocal întemeiat prin învăţătorul Cionca cu mare osteneală – 

cu plenirea serviciilor etc., a ajutat bunul Dzeu a-l pune pe 

poporul meu pe calea deşteptărei, - s’a fondat cassă de 
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păstrare, s’a cumpărat pământ, s’a întemeiat şcoala – şi astăzi 

este pe cale a eşi din sărăcia, ignoranţa şi lipsele avitice. 

Începe a se preţui pe sine şi a recunoaşte că-i făcut de 

Dumnezeu sfântul să poată fi şi fericit în asta lume.” 

Activitatea românească a lui A. Berinde n’a fost 

văzută cu ochi buni de către unguri. De aceea au căutat 

adeseori prilejul ca să-i poată face zile amare. În anul 1886 

porneşte un proces împotriva lui, din următoarele motive:  

În ziua de 4 August 1886, în şedinţa consiliului din 

Seini se dă citire unui apel al „Soc. pentru răspândirea limbii 

maghiare şi înfrăţirii culturale” din jud. Torontal, prin care 

comuna era invitată a se înscrie membră fondatoare a 

numitei societăţi. După citirea apelului, preotul Berinde 

refuză să voteze vreo sumă pentru scop, spunând că 

populaţia este săracă şi abia-şi poate acoperi nevoile ei, nu să 

mai contribuie şi pentru lucruri ce n’o privesc. Acest fapt a 

indignat pe autorităţile comunei şi în procesul verbal al 

şedinţei i-au adus grave acuze de iredentism, învinuindu-i că 

ar fi declarat următoarele: „… pentru scopul arătat în apel nu 

va da nici un „Creiţar”, deoarece nu recunoaşte această ţară 

de ţară ungurească, şi numai de o provincie a Austriei, 

alcătuită din mai multe naţionalităţi, în care ungurii au venit 

mai târziu găsind aici ca vechi locuitori – naţiunea 

română…” Se mai adăoga apoi că în continuare, Berinde, a 

vorbit împotriva Ungariei şi a poporului maghiar, încheindu-
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şi declaraţia cu ameninţarea că: „nu peste mult va veni 

vremea când Ungurii se vor linguşi pe lângă Români, îi vor 

îmbrăţişa si-i vor săruta pe aceştia…”. 

Ca urmare a acestor declaraţii preotul Berinde este 

exclus dintre membrii casinei din Seini, fără drept de apel. 

Procesul verbal de excludere trebuia publicat în toate ziarele 

şi în Monitorul of. al judeţului. Primind această ştire 

părintele Berinde, printre altele, răspunde: „Eu sunt împăcat 

cu această situaţie, dar dvs. credeţi că prin excluderea mea aţi 

amuţit limba românească în Seini şi că prin acesta, cauza dvs. 

este terminată?” 

Dar lucrurile nu s’a sfârşit aici. Pe data de 1 Oct. 1886 

preotul Berinde este citat de către judecătoria din Seini ca 

acuzat. Din dosarul procesului, care se află la parochia gr. 

cat. din Seini, lipseşte sentinţa judecătoriei. Sentinţa de 

achitare o dă Tribunalul din Satu-Mare, în şedinţa din 28 

Febr. 1887, în care se menţionează că acuzatul se achită, 

deoarece declaraţiile, ce-i sunt imputate, le-a rostit în cerc 

familial.  

Oricum şi oriunde să fie rostit părintele Berinde 

cuvintele, cari i-au atras odiul ungurilor din Seini, un lucru e 

clar: a fost un vizionar şi un bun român. 

Albit de zile, în muncă cinstită, a trebuit ca în 1919 să 

sufere o ultimă şi grea umilire din partea bandelor secuieşti, 

cari din biserică din mijlocul credincioşilor, l-au scos şi apoi l-
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au maltratat în chip mişelesc. Cu atât mai mare i-a fost 

bucuria când cu ochii înlăcrămaţi a întâmpinat armata 

română liberatoare, în Vinerea de Paşti a anului 1919, pe 

podul din piaţa Seinilor.  

El care a înstărit pe atâţia, a murit sărac, în 24 Dec. 

1923, în patriarhala vârstă de 79 de ani. Îşi doarme somnul 

de veci în cimitirul vechi din Seini. Acolo unde a fost 

biserica cea de lemn. La căpătâiul său străjuieşte o frumoasă 

cruce de marmoră neagră înaltă de 4 m.  

Şcoala Primară de Stat din Seini îi poartă numele.  

„Astra” sătmăreană, în 13 Iunie 1938, ţinându-şi 

adunarea generală la Seini, i-a cinstit memoria printr’un 

pelerinaj la mormântul său, pe care a depus o coroană de 

flori. Activitatea lui Alexiu Berinde este vrednică de orice 

laudă şi pildă de urmat pentru toţi acei cari vor să muncească 

pentru ridicarea culturală şi economică a poporului.  
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Familia Şteţiu în istoria SeiniuluiFamilia Şteţiu în istoria SeiniuluiFamilia Şteţiu în istoria SeiniuluiFamilia Şteţiu în istoria Seiniului    
 

O însemnătate mare în istoria Seiniului au avut câţiva 

membri din familia Şteţiu. Această familie a dat părţilor 

sătmărene numeroase personalităţi exemplare. Matricolele 

parohiilor greco-catolice din Oaş amintesc prezenţa unor 

ramuri ale familiei nobiliare Şteţiu, îndeosebi în localităţile: 

Bixad, Călineşti, Negreşti şi Trip. Încă pe la 1741, Ioan Şteţ 

era paroh la Trip. Pe la 1814 un preot din această familie, 

Simion Şteţiu, slujea în părţile Sătmarului istoric, la Csegöld. 

Tot la începutul acelui veac slujea şi Grigore Şteţ (născut la 

1782 şi hirotonit la 1806) pentru greco-catolicii oşeni din 

parohiile Vama, Negreşti şi Cămărzana. 

 Personalităţile din familia Şteţiu care au activat la 

Seini îşi au originea tot în părţile oşeneşti. Alexandru Şteţiu, 

căci el este primul din familie care vine la Seini, s-a născut la 

Vama în familia unui mare proprietar de pământ, Ilie Şteţiu. 

Alexandru a urmat gimnaziul la Liceul romano-catolic din 

Satu Mare, unde a făcut parte din Societatea de lectură 

înfiinţată de către Petru Bran. A absolvit liceul la Beiuş în 

1869, iar după aceea Academia de Drept din Oradea. A 

activat pe plan naţional la Seini, unde avea cabinetul 

avocaţial. În noiembrie 1882 s-a alăturat grupului de 
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intelectuali sătmăreni care îşi exprimau adeziunea la 

Memoriul explicativ al lui George Bariţiu. 

 Soţia sa era originară din familia nobiliară Stan de 

Săpânţa. În familia Şteţiu s-au născut, după ştiinţa noastră, 

şapte copii, doi dintre ei ajungând intelectuali de frunte. 

Primul a fost Victor (în imaginea alăturată), care a văzut 

lumina zilei la 10 ianuarie 1880 în 

Seini. Şcoala primară a urmat-o în 

localitatea natală, iar gimnaziul şi 

liceul la romano-catolici în Satu 

Mare. A fost un apropiat al 

studiului, reuşind să devină 

licenţiat în teologie şi drept 

(unele surse afirmă că a renunţat 

la studiile de drept după numai 

doi ani, din lipsă de vocaţie). 

Teologia a absolvit-o la Gherla, 

fiind hirotonit la 27 septembrie 1903. Fusese numit profesor 

la Preparandie, a fost însă nevoie de trimiterea sa ca paroh. 

Acea parohie a fost Vişeu de Sus, singura parohie în care a 

slujit de fapt, în 1918 ajungând protopop al districtului 

Vişeu. Implicat în lupta pentru obţinerea de drepturi pentru 

populaţia românească din aceste părţi, a fost membru al 

Partidului Naţional Român. În perioada interbelică a activat 

în cadrul Partidului Naţional Ţărănesc. În anul 1927 a fost 
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ales senator.  

Membru în „Astra” încă din 1912. A condus, în 

calitate de preşedinte, Spitalul din Vişeu de Sus, mai 

deţinând şi funcţiile de preşedinte al Composesoratului şi al 

Comitetului de impunere a impozitelor. 

În 1941 a fost distins cu titlul de arhidiacon onorar, 

din 27 februarie 1941 devenind şi vicar foraneu al 

Maramureşului. Probabil că prin anul 1940 a scris un 

interesant material dedicat lăcaşului unde şi-a dăruit 

înmulţiţi toţi talanţii hărăziţi lui de Dumnezeu. Materialul 

este intitulat Biserica românească veche, cu referire la lăcaşul 

din Vişeu de Sus. 

În 1948 a refuzat să treacă la ortodoxie, astfel că i s-a 

interzis accesul în biserică. Se pare că a suferit şi o 

întemniţare la închisoarea din Sighet, o sursă afirmând că ar 

fi decedat în timpul detenţiei. Altă sursă precizează că a 

decedat la 28 noiembrie 1959 şi a fost înmormântat în 

cimitirul vechii biserici din Vişeu de Sus. 

Al doilea fiu al familiei Şteţiu despre care vorbim a 

fost Alexandru Şteţiu jun. S-a născut la Seini în 20 martie 

1885. A absolvit medicina. Vreme de câţiva ani a fost 

profesor auxiliar de igienă, medic al liceului şi al internatului 

de la Liceul „Mihai Eminescu” din Satu Mare. Foarte apreciat 

de colegii de la „Eminescu” a decedat în 1920, spre regretul 

tuturor celor care l-au cunoscut.  
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Lengyel JózsefLengyel JózsefLengyel JózsefLengyel József    

(1868 (1868 (1868 (1868 –––– 1933) 1933) 1933) 1933)    
 

 Paroh romano-catolic la Seini, publicist, scriitor, 

născut la 8 decembrie 1868. Este autorul unor schiţe 

umoristice şi al unor nuvele ale căror tematică se leagă de 

cotidianul provincial. A scris şi jurnale de călătorie, eseuri şi 

studii de critică de artă şi de filozofia istoriei. Lengyel 

abordează istoria din perspectiva intelectualului căruia soarta 

i-a hărăzit experienţa provinciei, dar ale cărui vise s-au 

contopit cu înaltele idealuri ale culturii naţionale. 

 În centrul operelor sale stă problematica omului care 

ar vrea să fie un făuritor omnipotent al istoriei, în realitate 

însă se caracterizează printr-o tragică neputinţă, printr-o 

incapacitate de a influenţa decisiv mersul evenimentelor. 

Lengyel totodată personifică şi criza de conştiinţă a 

catolicismului maghiar. 

 Pot fi consideraţi oare Habsburgii stâlpii adevăraţi ai 

unei Ungarii independente, cu capacităţi reale de dezvoltare 

sau din contră, prezenţa lor în Europa Centrală şi de Est face, 

din principiu, imposibilă apărarea suveranităţii statale 

maghiare şi revigorarea societăţii naţionale? O altă proble-

matică care se reflectă în tematica preferată a dramaturgiei 
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sale: oare „modelul transilvan”, reprezentat mai ales de 

politica principelui Gábriel Bethlen, ar fi valabil şi în 

privinţa progresului istoric general al maghiarimii? 

 În poemul dramatic Giordano Bruno (1901) apare 

eroul istoric şovăind între ştiinţă şi religie, neavând tăria de 

caracter de a alege drumul unei rezistenţe hotărâte faţă de 

biserică. Drama istorică Valpó vára (Cetatea lui Valpó) 

rememorează luptele eroice antiotomane din 1543 dintr-un 

orăşel croat, Valpovo, din timpul războiului habsburgo-turc 

(1540-1547). O altă dramă 

istorică, Teleki Mihály (1922) îl 

are ca erou principal pe 

renumitul cancelar transilvan 

Mihály Teleki (1634-1690), 

care promovează o politică 

clarvăzătoare, realistă pro-

habsburgică, dar îşi pierde viaţa 

în bătălia decisivă de la 

Zărneşti, fiind învins de trupele 

curuţilor sprijinite de turci şi 

conduse de Imre Thököly. 

 Aceşti eroi, fie ei nişte miles christianes anonimi sau 

personalităţi cunoscute, aparţinând elitei nobiliare, îşi caută 

un ultima ratio călăuzitor pentru a scăpa din vârtejul 

existenţial al istoriei, găsind însă numai soluţii firave, 
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impregnate de ideologiile trecătoare ale unor vremuri 

tulburi. 

 S-ar putea ca Lengyel cu cărţile şi piesele sale (în 

majoritatea cazurilor editate şi regizate de el însuşi) să fi vrut 

doar să reîmprospăteze viaţa spirituală seineană. Dar în 

orizontul valoric al acestei complexităţi microculturale, 

opera sa, cu inevitabile alunecări spre didacticism, a depăşit 

cu mult îndeletnicirile rurale ale moralizărilor 

sentimentaliste. 
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Teghze Gerber FerencTeghze Gerber FerencTeghze Gerber FerencTeghze Gerber Ferenc    

(1872 (1872 (1872 (1872 ––––    1948)1948)1948)1948)    
 

 Economist specializat în finanţe, profesor universitar. 

Tatăl său era Ödön Gerber senior, un renumit farmacist din 

nord-vestul Monarhiei Austro-Ungare, iar mama sa, era 

Emma Teghze, sora unui medic cunoscut din Gödöllő (oraş 

de lângă Budapesta). Ödön Gerber senior a venit de la 

Munkács (azi, Mukacevo) la Seini, unde şi-a fondat o 

farmacie recunoscută în toată ţara. Gerber avea 12 copii 

dintre care doi, Ödön junior şi Béla au devenit farmacişti 

(Béla, care a trăit aproape tot timpul vieţii în oraşul său natal, 

l-a salvat de la moarte pe marele patriot român Alexiu 

Berinde în împrejurări dramatice, când o patrulă a secuilor 

bolşevici voia să-l execute chiar în faţa bisericii greco-

catolice din Seini).  

 Copiii lui Ödön Gerber senior, după moartea acestuia, 

survenită în 1908, au preluat şi numele unchiului lor din 

partea maternă, Lajos Teghze, care între timp a devenit 

tutorele lor. Tânărul Ferenc a urmat cursurile şcolii din 

localitate, apoi a plecat la Satu Mare, iar mai târziu la 

Budapesta, unde a absolvit facultatea de economie a 

Universităţii din capitala Ungariei, ulterior specializându-se 
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în finanţe. Din 1896 lucrează la Curtea de Conturi, devenind 

peste câţiva ani unul dintre conducătorii acestei instituţii de 

stat, ocupând poziţia de locţiitor de vicepreşedinte la nivel 

naţional. 

 Din 1926 este numit profesor delegat la facultatea de 

drept a universităţii budapestane, iar din 1943 devine 

profesor titular. Din cauza 

vederilor sale democratice 

şi liberale deseori intră în 

conflict cu conducerea 

instituţiei. Teghze Gerber 

Ferenc era un adept al 

teoriei economice liberale a 

austriacului Ludwig von 

Misses (un precursor al 

libertarianismului). 

 Totodată el a fost şi a 

rămas un adversar al intrării 

Ungariei în cel de al Doilea 

Război Mondial, crezând că ţara sa ar putea să se menţină pe 

o poziţie de neutralitate în tot timpul marii conflagraţii. 

Astfel autorităţile horthyste au urmat fiecare pas al omului 

de ştiinţă, care a fost nevoit pentru câteva săptămâni să-şi 

piardă slujba şi să trăiască în condiţiile unei supravegheri 

totale. 
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 Teghze Gerber a publicat o serie de cărţi de teorie şi 

metodică aparţinând domeniului finanţelor: Devalvaţia 

(1921), Teoria bilanţului (1922), Bugetul de stat (1926), 

Contabilitate generală (1927), Allgemeine Theorie der 

Buchhaltung (Teoria generală a contabilităţii, 1932), Teoria 

contabilităţii I-II (1947). 
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Izidor SilaghiIzidor SilaghiIzidor SilaghiIzidor Silaghi    

(1878(1878(1878(1878    ––––    1919)1919)1919)1919)    
 
 Părintele martir Izidor Silaghi s-a născut la 28 

ianuarie 1878 în Giungi (jud. Satu Mare), în familia 

cantorului-învăţător Vasile Silaghi şi a Mariei Botoş. După 

studiile primare efectuate în satul natal a urmat vreme de 

şapte ani şcoala la piarişti în Carei fiind coleg de clasă, 

printre alţii, cu scriitorul Ady Endre şi cu viitorii preoţi 

Alexandru Pteancu şi Ioan Darabant. Ultima clasă de liceu a 

urmat-o la Beiuş, absolvind în generaţia 1895-1896 la 

„Samuil Vulcan”, fiind coleg printre alţii, cu viitorii preoţi 

sătmăreni Victor Cinca, Ioan Darabant şi I. D. Szilagyi, 

diriginte („ordonator”) al clasei avându-l pe preotul-profesor 

Coriolan Ardelean.  

 Teologia a studiat-o la Facultatea de profil din 

Budapesta (cel puţin pe parcursul anului universitar 

1896/1897), alte surse precizând că ar fi urmat aceste studii la 

Oradea sau Ungvár. S-a căsătorit cu Maria Szilagyi, fiica 

parohului din Terebeşti, Ignaţiu Szilagyi. Socrul său, de 

asemenea fiu de învăţător, era originar din Răteşti, o 

localitate foarte apropiată de Giungi. A fost hirotonit în anul 
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1901, în data de 19 decembrie, de către episcopul Mihai 

Pavel. 

A funcţionat ca preot în părţile Zarandului, la Nadăş 

(jud. Arad) între anii 1902-1906. În această perioadă s-a 

născut, în 1902 fiul Coriolan Ignaţiu, la Terebeşti, în casa 

socrilor săi. În 1904 s-a 

născut în Nadăş fiul Paul, 

ajuns aşijderea preot, iar în 

1906 tot pe plaiurile 

nadăşene fiul Victor, 

membru marcant al 

Mişcării Legionare. 

A funcţionat apoi la 

Nojorid (jud. Bihor) între 

1906-1911. Din 1911 până 

la tragicul lui sfârşit, a 

păstorit credincioşii din 

Bicău, jud. Satu Mare. Venea aici pe urmele unor vrednici 

parohi, patrioţi precum Moise Sora Noac, Chiriac Barbul sau 

Lazăr Iernea. 

 În 29 noiembrie 1918 a fost ales ca membru al C.N.R. 

cercual Seini, alături de doi ţărani din Bicău, tânărul jude 

comunal Ioan Silaghi şi de Ştefan Chindriş.  

A fost arestat la 18 februarie 1919 de către o patrulă a 

secuilor bolşevici, fiind închis la castelul lui Ujfalussy Miklós 
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din Pomi, sub acuzaţia că i-a jurat pe oameni pe România 

Mare şi pe regele Ferdinand şi că a colectat bani de la oameni 

pentru un steag românesc. Lui Ştefan Chindriş, învăţătorul 

local, i s-a „stors prin forţă o declaraţie” în acest sens. 

Uciderea lui este prezentată în diferite feluri, unii 

autori afirmând că ar fi fost împuşcat, „când voia să treacă 

Someşul”. A fost împuşcat a doua zi, deci în 19 februarie în 

drum spre Seini, aproape de malul Someşului. A fost apoi 

aruncat în apele râului, de viu se pare, moartea survenind în 

urma înecului. Fusese mutilat şi jefuit de bunurile de valoare 

pe care le avea asupra sa. Un autor spune că „a fost înecat cu 

forţa în Someş”. 

A rămas închis în beciul casei lui Ujfalussy, în casa 

căruia era sediul administraţiei zonei, căci postul de jandarmi 

din Ardusat era ocupat de către trupele române, până la 

sosirea patrulei de jandarmi condusă de către Jaksa István. 

Acesta a refuzat să-l preia, motivând că postul de jandarmi 

nu era încă instalat. După declaraţiile jandarmilor, la un 

moment dat soldaţii împreună cu preotul au dispărut. 

Varianta prezentată de soldaţi era că profitând de neatenţia 

paznicilor, părintele Izidor a evadat, reuşind să treacă la 

armata română. Anchetatorii nu au putut afla numele 

soldaţilor care l-au arestat pe părintele Silaghi. S-a aflat că 

banda de asasini era condusă de plutonierul Rapolti. 
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De fapt secuii l-au dus în seara zilei de 19 februarie 

spre bacul de peste Someş, unde înainte de a-l trece râul l-au 

bătut cu sălbăticie, după cum a mărturisit podarul. După 

trecerea râului, la un interval de 20 de minute s-a auzit o 

împuşcătură, secuii întorcându-se fără preot. 

Aidoma Victoriei Lipan, văduva a bătut în zadar, mai 

întâi la porţile conacului Ujfalussy, unde i s-a spus că soţul 

urma să „fie escortat la Curtea Marţială din Satu Mare, şi 

dacă s-ar afla nevinovat va fi eliberat”. Apoi, credincioasa 

soţie a bătut la porţile închisorilor din Satu Mare, Debreţin, 

Arad şi Seghedin. Nu mai putea să-l găsească pe cel ucis 

printre cei vii! Înainte însă, protopopul locului, pr. Pamfil 

Ossian a urmat drumul soţiei martirului, la Pomi, cerând 

comandantului bolşevicilor eliberarea părintelui Izidor. A 

fost şi el întâmpinat cu un refuz. De data aceasta „întemeiat”: 

părintele Izidor fusese deja asasinat. 

 Corpul neînsufleţit a fost găsit după 100 de zile, în 

dreptul localităţii Seini, în al cărui cimitir a şi fost îngropat 

în data de 31 mai 1919. Episodul găsirii cadavrului este legat 

de o vizită a părintelui Coriolan Târnovean la Seini. Acesta a 

auzit de la nişte copii că în Someş este un om legat de o 

răchită. Trupul a fost identificat, familia constatând că 

părintelui îi fuseseră luaţi banii, ceasornicul şi chiar inelul de 

logodnă. A fost recunoscut numai după „o bucată din 

albituri, pe care se găsea monogramul său”. 
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Au participat la slujbă toţi preoţii din protopopiat, în 

frunte cu Alexiu Berinde, protopopul de atunci. Au rămas în 

urma părintelui Izidor văduva şi cei şase copii minori. Statul 

român ori poate oficialităţile judeţului Satu Mare, s-au 

îngrijit de soarta văduvei şi orfanilor, oferindu-i acesteia 

administrarea celei mai mari tutungerii din Carei. 

În perioada interbelică familia i-a ridicat un 

impunător monument funerar la Seini. Înalt de 390 cm, 

lucrat în piatră nisipoasă are un soclu ornat cu mulură şi 

listele. Peste soclu se află crucea – răstignire de 225 cm 

înălţime. Pe placa dinspre nord este săpată următoarea 

inscripţie: „Aci se odihneşte Izidor Silaghi paroh de Popbicău 

trădat inimicului în 19 februarie 1919 şi repus nevinovat în 

anul 40 al etăţii. În veci pomenirea lui. O-a ridicat 

nemângâiata soţie”, iar pe placa din nord: „Acest monument 

este totodată s. cruce a temeteriului, - şi ca atare – pus sub 

scutul bisericii”. Astăzi abia mai putem desluşi importanţa de 

care se bucura la momentul ridicării crucea-monument.  

Este zguduitoare soarta acestei familii. Fiul Victor 

(comandant legionar, prefect al judeţului Prahova în timpul 

guvernării antonesco-legionare) a murit împuşcat pe treptele 

Prefecturii din Ploieşti în timpul evenimentelor din ianuarie 

1941, când a curs sânge românesc, din păcate, în urma unor 

lupte între fraţi. Fiul Paul, ajuns şi el preot greco-catolic a 

fost arestat pentru nelepădarea de credinţa sa, fiind arestat 
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împreună cu soţia sa. Au rămas trei copii între 15-18 ani să se 

întreţină singuri. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După cum am amintit, şi după cum şi înscrisul de pe 

monumentul funerar (mai) dovedeşte, odinioară monumentul 

funerar al părintelui Izidor era „al temeteriului”, fiind pus 

sub scutul „Basericei”. 

Dacă nu se vor lua de urgenţă măsuri, monumentul 

de la Seini se va degrada în aşa măsură încât poate într-o zi 

va dispărea cu desăvârşire. Astfel, va rămâne neştiută o jertfă 

Monumentul funerar al părintelui Izidor 
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depusă la altarul Marii Uniri din 1 Decembrie 1918. Iar 

vinovaţi vom fi cu toţii, deopotrivă sătmăreni şi seineni. 
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Zalău, XXIII, vol. II/2000, 2000, pp. 237-242. 
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Dr. Szende PálDr. Szende PálDr. Szende PálDr. Szende Pál    

(1879 (1879 (1879 (1879 –––– 1934) 1934) 1934) 1934)    
 

Economist, jurist, teoretician al sistemelor de 

impozitare, politician. S-a născut în 7 februarie 1879 la 

Nyírbátor (Ungaria). Tatăl său era medic, iar mama sa 

provenea dintr-o familie evreiască înstărită. Szende a urmat 

cursurile liceului luteran din Nyíregyháza (Ungaria), apoi 

facultatea de drept a universităţii de la Budapesta, devenind 

avocat în 1904. Sub influenţa unchiului său, cunoscutul 

istoric de origine careiană, Ignác Acsády, s-a dedicat studierii 

istoriei economice a Ungariei. Nu peste mult timp a devenit 

prieten bun cu sociologul Oszkár Jászi (tot careian, de altfel) 

şi s-a raliat grupului de intelectuali adunaţi în jurul revistei 

sociologice de orientare social-liberală „Huszadik Század” 

(„Secolul XX”). Prin intermediul lui Jászi s-a împrietenit cu 

poetul revoluţionar Endre Ady şi s-a apropiat de 

francmasonerie şi de radicalismul burghez. 

 Din 1908 până în 1918 a fost secretarul general al 

„Asociaţiei Naţionale Maghiare de Comerţ”. La începutul 

primului război mondial s-a înrolat ca voluntar, dar mai 

târziu a fost declarat inapt pentru serviciul militar, 

continuându-şi activitatea de economist. În timpul revoluţiei 
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din octombrie din Ungaria din 1918, Szende Pál devine un 

apropiat al lui Mihály Károlyi, fiind numit de acesta secretar 

de stat în ministerul economiei, apoi este numit ministru de 

resort tot în guvernul acestuia, poziţie pe care o păstrează şi 

în guvernul Berinkey. După preluarea puterii de către 

comuniştii lui Béla Kún, Szende se va retrage, iar mai târziu 

emigrează la Viena. 

 În capitala austriacă Szende va deveni, destul de 

rapid, unul dintre conducătorii emigraţiei socialiste 

maghiare, ba chiar intră şi în rândurile partidului social-

democrat austriac. Va iniţia lărgirea activităţii diplomatice a 

noii republici austriece, făcând mai multe călătorii în Franţa, 

Germania şi Italia. Din 1925 ţine cursuri la Institutul 

Economic Francez din Paris, participând şi la acţiunile 

organizate de Liga pentru Drepturile Omului din Franţa. 

După ce suferă un infarct în 1928, intenţionează să se retragă 

din politică, reîntorcându-se în Austria. 

 Ca urmare a răsturnării cancelarului austriac social-

creştin Engelbert Dollfuss, din 1934, Szende se refugiază în 

Cehoslovacia, unde este primit cu cordialitate de diplomatul 

Jan Masaryk, fiul primului preşedinte cehoslovac, Tomas 

Garrigue Masaryk. Szende visează la înfiinţarea unei ligi 

antihitleriste cu participarea Poloniei, Cehoslovaciei şi 

Iugoslaviei în vederea neutralizării Ungariei horthyste. 

Mama şi sora sa care locuiau în România, la Seini, ştiind că 
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este deja foarte bolnav, insistă să vină pentru un timp la ele. 

Astfel Szende se va retrage la Seini, unde încearcă să înveţe 

limba cehă într-un timp record, citeşte şi scrie foarte mult. 

Epuizat fizic, moare subit în urma unui atac de cord în 15 

iulie 1934. 

 Szende Pál a scris lucrări de 

specialitate foarte importante, 

publicându-le în limba maghiară, dar 

şi în germană şi franceză. Cele mai de 

seamă sunt următoarele: Lupta de 

clasă şi teritoriul vamal autohton 

(1907), Nedreptatea sistemului 

maghiar de impozitare (1908), Drept 

internaţional şi evoluţie democratică (1911), Reformă 

impozitară şi stratificare socială (1913), Politica de 

impozitare în timpul războiului (1917), Die Krise der 

mitteleuropaeischen Revolution (Criza revoluţiei central-

europene, 1921), Verhüllung und Enthüllung (Mascare şi 

demascare, 1922), Eine soziologische Theorie der 

Abstraktion (O teorie sociologică a abstracţiei, 1923). 
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Paul Benea (Cherecheş)Paul Benea (Cherecheş)Paul Benea (Cherecheş)Paul Benea (Cherecheş)    

(1884(1884(1884(1884    ––––    1948)1948)1948)1948)    
 

 Figură marcantă a vieţii culturale şi educaţionale 

sătmărene, Paul Cherecheş (devenit Benea în 1936) s-a 

născut la 8 septembrie 1884 în localitatea Chiuzbaia din 

comitatul Satu Mare (azi în judeţul Maramureş). Absolvent 

al Preparandiei din Gherla, a dovedit un ataşament nelimitat 

faţă de cultura corală de care se va simţi legat toată viaţa, 

indiferent de funcţiile ce i se vor oferi. 

 În 1906 se stabileşte la Seini pentru o bună perioadă 

de timp, unde s-a ocupat de corul din localitate, fiind al 

doilea dirijor, la doi ani după moartea predecesorului său 

Ioan Cionca. La Seini s-a dovedit capabil să asigure corului o 

performanţă şi o formă artistică ce s-a reliefat cu toate 

prilejurile oferite de prodigioasa activitate a despărţămân-

tului Seini al „Astrei”, el fiind de fapt cel care a reorganizat 

formaţia corală. S-au păstrat nişte statute care atestă că în 

momentul reorganizării corului din Seini de către Paul 

Cherecheş, acesta era constituit din 40 de bărbaţi, care în 

cadrul adunării generale din 8 decembrie 1907 se obligau să 

achite sistematic şi la timp cotizaţia şi să participe în mod 

regulat la repetiţii. 
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În timpul primului război mondial, corul şi-a încetat 

activitatea, Seiniul devenind chiar teatrul operaţiunilor 

militare în perioada decembrie 1918 – aprilie 1919. Paul 

Benea împreună cu Alexiu Berinde au avut fericirea să 

întâmpine trupele româneşti în aprilie 1919 la intrarea în 

Seini, fiind o merituoasă răsplată pentru zbaterea sufletului 

lor animat de dorinţa emancipării culturale a poporului 

român. De notat faptul că Paul Benea a fost ultimul învăţător 

al Şcolii Confesionale, care, din 1919, se transformă în şcoală 

de stat.  

Începând cu anul 1919 acesta vine la Satu Mare ca 

director al Şcolii primare nr. 4 unde va înfiinţa un cor de 

copii. Din 1933 Paul Benea va îndeplini funcţia de şef 

revizor şcolar judeţean (inspector), depunând mult efort 

pentru ridicarea învăţământului primar din judeţ. Împreună 

cu Dariu Pop, Emil Tişcă şi Adrian Demian, Paul Benea a 

făcut din Satu Mare un centru de promovare şi de stimulare 

a întregii activităţi corale din zonă. Fiind un cunoscător 

profund al problemelor şcolare, cu o competenţă bazată pe o 

lungă experienţă, a ştiut să dea un impuls productiv 

învăţământului românesc de la frontieră. Beneficiind de 

sprijin atât din partea colaboratorilor (subrevizorii Paşca 

Teodor şi Voisa Emil) cât şi a Comitetului Şcolar Judeţean 

(condus de dr. Ioan Pogăciaş, fost prefect), în această 
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perioadă s-a reuşit construirea şi repararea unui mare număr 

de şcoli precum şi creşterea numărului de cadre didactice. 

 De asemenea, a 

organizat cursuri de 

instruire dirijorală, alocând 

fondurile cuvenite şi a 

stimulat activitatea 

corurilor şi dirijorilor prin 

concursuri dotate cu 

premii, unele devenind 

chiar celebre. El însuşi a 

făcut parte din Reuniunea 

de cântări „Vasile Lucaciu”. 

Cu ocazia zilei de 1 

Decembrie a anului 1931, Reuniunea a prezentat un program 

deosebit dedicat acestei zile, în prezenţa tuturor 

oficialităţilor locale. În cadrul adunării generale a reuniunii 

din 20 decembrie 1931, când Augustin Ferenţiu devine 

preşedinte de onoare iar Emil Tişcă preşedinte, Paul Benea 

(Cherecheş atunci) a fost ales ca cenzor.  

A făcut parte din formaţiunea politică naţional-

liberală sătmăreană, prima fondată în Transilvania. La 15 

noiembrie 1936 a fost decorat cu „Serviciul credincios”, clasa 

III-a. Nu ştim în acest moment al cercetării noastre ce a făcut 

după sfâşierea frontierelor ţării în 1940.  
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 Paul Benea a făcut parte din cercul de intelectuali 

care au susţinut ideea înfiinţării unei Case Naţionale la Satu 

Mare şi a sprijinit constituirea Băncii Învăţătorilor Sătmăreni 

S.A. Satu Mare, făcând parte chiar din conducerea acestei 

instituţii.  

 Din înscrisurile păstrate în arhiva Tribunalului Satu 

Mare rezultă că, având sediul central în Satu Mare, această 

societate s-a constituit conform statutelor aprobate la 

adunarea generală de constituire ţinută la 26 iunie 1927, 

firma urmând a fi înregistrată la Tribunalul Judeţean Satu 

Mare în data de 27 septembrie 1927. 

Scopul societăţii era „să dezvolte între învăţători şi 

alţi cetăţeni spiritul de economie şi să le procure credite 

solide; să înfiinţeze şi să susţină o librărie şi o papetărie 

centrală în Satu Mare; să organizeze ajutoare şi asigurarea 

reciprocă a învăţătorilor şi a altor acţionari pentru cazuri de 

boală îndelungată sau moarte; să achiziţioneze şi aranjeze 

pavilioane în câteva localităţi balneare pentru învăţătorii şi 

acţionarii suferinzi; să ajute casa învăţătorilor din localitate; 

să înfiinţeze sucursale şi agenţii în diferite localităţi din judeţ 

pentru a facilita accesul învăţătorilor”. 

Firma va funcţiona pe o perioadă de timp nehotărât. 

Capitalul fundamental se cifrează la 1.000.000 lei, compus 

din 2.000 acţiuni a câte 500 lei. 

Anunţurile băncii se vor publica în presa locală.  
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Consiliul de administraţie se compune din 10-20 

membri, primul consiliu fiind format din: Alexe Pocol 

(preşedinte de onoare), Ilea Petru (preşedinte), Ungur 

Augustin (director), Medan Gheorghe şi Cherecheş Paul 

(vicepreşedinţi), Pop Ştefan, Pop Dariu, Manu Alexandru, 

Mihalea Vasile, Cherecheş Adrian, Nistor Iosif, Costin 

Vasile, Măgdaş Anania, Chiş Toma, Nicoară Ambrozie şi 

Pustai Ioan (membri). De notat că mare parte din conducerea 

acestei bănci a fost reprezentată de personalităţi marcante ale 

vieţii politice şi culturale sătmărene. 

În perioada interbelică 

banca a avut o funcţionare 

normală, situaţia schimbându-se 

după 30 august 1940 când 

Sătmarul (ca şi celelalte judeţe 

din nord-vestul României) intră 

în componenţa Ungariei. Astfel, 

la 22 aprilie 1942, este convocată 

o adunare generală extraordinară 

pentru o reevaluare a 

operaţiunilor bancare efectuate 

până în acel moment iar la 27 iunie 1942 întreaga conducere 

a băncii de la înfiinţare îşi încetează activitatea, banca 

intrând în lichidare. Sunt aleşi lichidatorii: Neubauer 

Elemér, Tóth István şi Duli Laszló. Ultima menţiune este 
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înregistrată la 26 octombrie 1943, o dată cu alegerea unor noi 

lichidatori.  

Paul Benea a încetat din viaţă în 27 martie 1948 la 

Satu Mare. 
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General Ioan Pavel GeorgescuGeneral Ioan Pavel GeorgescuGeneral Ioan Pavel GeorgescuGeneral Ioan Pavel Georgescu        

(Generalul Georgescu Pion(Generalul Georgescu Pion(Generalul Georgescu Pion(Generalul Georgescu Pion))))    

(1884(1884(1884(1884    ––––    1956)1956)1956)1956)    
    
 General de divizie, Georgescu Pion s-a născut la 25 

decembrie 1884 în comuna Zănoaga, judeţul Romanaţi (azi 

jud. Dolj). Din cercetările efectuate s-a constatat că 

adevăratul său nume este Ioan 

Pavel Georgescu, prenumele de 

Pion venind de la prescurtarea 

Georgescu P. Ion, ceea ce face ca 

în întreaga sa activitate să fie 

cunoscut sub acest nume. Este fiul 

preotului Pavel Georgescu şi al 

preotesei Rada. 

 Urmează şcoala primară în 

localitatea natală iar liceul la 

Colegiul „Carol” din Craiova şi la Liceul „Mihai Viteazul” din 

Bucureşti. Devine ofiţer de artilerie după ce a absolvit Şcoala 

Militară de Artilerie, Geniu şi Marină din Bucureşti iar în 

paralel a studiat la Politehnică (secţia de Topometrie), 

obţinând diploma de inginer topometru. 
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 A fost aghiotantul generalului Coandă şi al 

ministrului de război Răşcanu. În perioada 1911-1913 a fost 

trimis ca specialist în guri de foc la uzinele Krupp de la Essen 

(Germania) în Comisia de recepţie de armament. 

 În primul război 

mondial a luptat ca 

locotenent major la Caşin şi 

Mărăşti (1916-1918) unde a 

dărâmat cu bateria un turn 

de răcire de unde se trăgea în 

trupele noastre, faptă de 

arme pentru care a fost 

decorat cu Ordinul „Mihai 

Viteazul”. După război a fost 

administrator delegat din 

partea armatei la Timişoara. 

Având gradul de colonel, 

între 1920-1930 a fost comandantul regimentului „Carol I” şi 

al Şcolii Militare de Artilerie, unde a înfiinţat un premiu 

pentru cel mai bun elev şi camarad, premiul „Colonel Pion”.  

În tot acest timp a activat ca profesor la Şcoala 

Politehnică din Timişoara şi a publicat numeroase lucrări de 

specialitate, mai ales de artilerie. În anul 1925 a publicat la 

Timişoara lucrarea Studiul măririi câmpului de tragere 

horizontal. Realizarea creşterii lui la tunul nostru de 76,275 
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mm. Prin dispozitivul combinat al pivotului, cu alunecarea 

pe osie – nemodificate – PI-O-N.        

Mai putem aminti aici şi alte lucrări anterioare scrise de 

generalul Pion, după cum urmează: 

� Studiul ţevii la Gurile de foc 

� Studiul afetului la Gurile de foc 

� Studiul Armamentului portativ 

� Fabricarea Gurilor de foc, Armamentului portativ şi 

Muniţiilor lor 

� Tracţiunea hipomobilă şi motorizată 

� Ce s-a făcut la alţii din punct de vedere artileristic şi 

ce ar fi de făcut la noi 

� Proiectile şi focoase 

� Efectele proiectilelor 

� Spiritul de jertfă al Artileriei Române (pe când era 

deja general de divizie în rezervă) 

 

Au fost mai multe scrieri sau 

consemnări referitoare la activitatea 

de excepţie a generalului Pion printre 

care broşura Ce aminteşte 

comandantul marii unităţi din Poarta 

Someşului (Sibiu, Institutul de arte 

grafice „Dacia Traiană”, 1941), sau 

articolul „Generalul Pion în lumina 
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operelor sale. Eroul de la Mărăşeşti şi Fata Moartă” apărut în 

„Conştiinţa română” din 10 mai 1946; a fost amintit de Ioan 

Missir în lucrarea Fata Moartă. 

 În 1931-1932 a deţinut funcţia de comandant al 

Arsenalului Armatei din Bucureşti, iar din 1932 până la 1937 

a comandat Brigada 15 Artilerie de la Chişinău, unde a 

ridicat o fântână monument în cruce din contribuţie 

personală. 

 În 1937-1939 este comandantul Diviziei 20 Infanterie 

de la Târgu Mureş iar în această calitate a condus lucrările de 

construire a liniei de fortificaţii „Carol II” la Poarta 

Someşului, Seini. Activitatea desfăşurată de generalul Pion în 

această zonă ne-a determinat să-l includem în rândul 

personalităţilor sătmărene şi seinene. 

 În noaptea de 14/15 martie 1939, un ordin al Marelui 

Stat Major a dispus punerea în fapt a planului „Maramureş”, 

generat de faptul că prin invadarea Cehoslovaciei trupele 

germane şi horthyste puneau în pericol graniţa de nord a 

României, ceea ce însemna luarea de măsuri excepţionale. În 

ordinul emis se menţiona: „Divizia 20 infanterie, comandată 

de gen. de brigadă Georgescu Pavel Ioan, având garnizoana 

la Târgu Mureş, se deplasează de mare urgenţă în Poarta 

Someşului într-un punct strategic excepţional”. Punctul de 

comandă al diviziei a fost instalat în localitatea Seini (pe 

atunci localitate componentă a judeţului Satu Mare), pe 
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dealul Comja, la 650 m altitudine. Este un punct strategic 

foarte bine ales de unde se putea vedea şi supraveghea întreg 

defileul someşan, segment foarte important pentru sistemul 

de fortificaţii „linia Carol” (fragmente din acest sistem 

fortificat sunt vizibile şi astăzi.) Scopul său a fost „a mă 

opune pătrunderii inamicului de la vest prin Poarta 

Someşului”. A comandat 50.000 de luptători ai Diviziei 20 şi 

26. Din păcate însă, Arbitrajul de la Viena a stopat acest 

proiect ambiţios, însă gen. Pion şi-a achitat misiunea în cel 

mai serios mod posibil, chiar mai mult, desfăşurând o 

remarcabilă activitate socială şi culturală, oferind soldaţilor 

săi o bogată educaţie morală, religioasă şi militară. 

Din 1940, după plecarea de la Seini, este comandantul 

Corpului 7 Armată Sibiu, unde, la 1 septembrie 1940, 

protestează împotriva Arbitrajului de la Viena. Pentru acest 

fapt are o vitrină la Muzeul Militar Naţional, fiind singurul 

comandant de mare unitate care a protestat împotriva acestui 

arbitraj. Mai notăm că în timpul războiului a fost şi 

directorul revistei „Armata”. 

    

Activitatea generalului Pion la SeiniActivitatea generalului Pion la SeiniActivitatea generalului Pion la SeiniActivitatea generalului Pion la Seini    

 Odată ajuns la Seini, pe lângă efortul militar depus, 

generalul Pion a manifestat vădite preocupări culturale, fapt 

ce i-a atras admiraţia autorităţilor locale şi prietenia 

profesorului Mihai Bălaj (cu care va şi coresponda până la 
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sfârşitul vieţii). În acest sens, în 1939 începe construirea 

Bisericii ortodoxe de la Seini prin contribuţie publică şi chiar 

construcţia unei şcoli.  

 Până în vara anului 1940 a reuşit lucruri însemnate. 

Presa sătmăreană anunţa în iunie „punerea pietrei 

fundamentale a Catedralei ortodoxe române din Seini”. 

 
Dar, este interesant de văzut cum a căpătat gen. Pion 

hotărârea de a construi, iată, o catedrală ortodoxă la Seini: 

„Dumnezeu şi Ţara m-au sortit să străjuiesc în anii 1939 şi 

1940 aici, în poarta Someşului, la graniţa de vest a României, 

cu porunca de a apăra aceste fruntarii. Apărarea am înţeles s-

o fac pregătindu-mă şi eu şi acei pe care îi comand, prin 

muncă, renunţări, sacrificii şi dacă ni se va cere şi prin jertfă 

de sânge – astăzi – iar pentru «mâine» când noi nu vom mai 

fi, m-am gândit că sunt dator că aşa cum fac cu camarazii 

noştri să întăresc şi puterea sufletească şi morală a 

locuitorilor de aici, din plaiurile istorice ale maramureşului 

istoric, aşezând în ei credinţa sigură în Dumnezeul părinţilor 

noştri în ai noştri şi noi înşine, prin biserică. 

Ea a fost în trecutul nostru, învăţătoare şi scut: a fost 

şi este România însăşi. România trebuie însă, s-o facem 
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veşnică, precum e Dumnezeirea. Ea va fi aşa dacă noi fiii ei, 

vom şti să murim pentru ea. Şi atunci, alături de uvraje în 

beton ridicate la hotarul de aici, mi-am zis: «Trebuie făcute 

altele mai tari, care nu se bat şi nu se înving cu niciun mijloc 

din cele preconizate astăzi, ori în viitor fiindcă în ele vom 

chema puteri ce trăiesc în adâncuri, ce sunt incalculabile». 

Iată din ce a pornit hotărârea mea de a ridica aici altar de 

închinare lui Dumnezeu, de a face aci, la Seini, în gura 

defileului dela Someş – un monument, o biserică nouă. 

Însufleţit de acest fel de sentimente, am făcut un apel către 

prietenii şi cunoscuţii mei ca şi la alţi cetăţeni. Au răspuns 

câţi au putut din ei, făcând câte un dar. 

Domnul arhitect G. M. 

Cantacuzino, citind apelul 

meu, mi-a înţeles sufletul şi mi-

a scris: «Vă trimet pentru 

biserică această sumă, dar eu 

vreau să stau şi pe mai departe 

şi cu mai mult în ajutorul 

înfăptuirei preconizate de domnia voastră, şi anume să 

întocmesc planurile şi să ajut la construcţia bisericii fără nici 

o plată». Când am văzut că, la apelul meu, am astfel de 

răspunsuri ca acela al dlui arhitect G. M. Cantacuzino, - care 

arată nu numai un suflet de creştin şi iubitor ori cunoscător 

perfect al sufletului bisericilor noastre – şi că e un «domn» cu 
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adevărat, ce a ştiut să îşi cinstească numele şi familia lui, otri 

scrisorile şi darurile prietenilor mei, care au rupt din avutul 

lor o părticică pentru un lucru al lui Dumnezeu, - o biserică, 

- atunci m-am hotărât”. („Conştiinţa română”, Satu Mare, an 

III, nr. iunie 1940). 

De departe însă, cea mai măreaţă realizare a sa o 

constituie ridicarea celui mai mare şi mai original monument 

dedicat lui Mihai Eminescu (1939) pe dealul Comja (lângă 

Seini), plantând numele poetului cu 10.000 de brazi, vizibil 

de la 10 kilometri. Suprafaţa alocată monumentului este de 

400 m2 la o altitudine de 650 m. Fiind un mare admirator al 

poeziei lui Mihai Eminescu, generalul Pion hotărăşte ca la 

împlinirea a 50 de ani de la moartea marelui poet să ridice 

acest monument închinat memoriei sale. Astfel demarează 

proiectul celui mai mare monument din România închinat 

lui Eminescu. 

 Având la îndemână braţe de muncă suficiente 

(soldaţii Diviziei 20 – 20.000 de soldaţi), cei 10.000 de 

brăduţi care aveau să formeze monumentul viu, au prins 

repede viaţă, scriind cu litere uriaşe numele poetului în 

poiana de pe versantul de sud – vest al vârfului Comja, cota 

650 m, vizibil de la peste 10 km, de pe cale ferată sau şoseaua 

Satu Mare – Baia Mare. Inscripţia se vedea frumos din gara şi 

piaţa Seinilor. Planul a fost judicios întocmit de un specialist, 

desenul original aflându-se la Arhivele Naţionale din Baia 
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Mare, fond Mihai Bălaj. Locul ales a corespuns din toate 

punctele de vedere. De pe acest vârf „identifici ca într-un 

fund de căldare fiecare sat din pitoreasca Ţară a Oaşului, iar 

spre apus o largă privire ţi se desfăşoară pe larga deschidere a 

văii Someşului până departe spre oraşul Satu Mare, ale cărui 

turnuri apar zvelte la orizont în zilele senine de toamnă”.  

Odată realizat acest monument Eminescu, dealul 

Comja urma să devină un căutat punct turistic. Sunt 

interesante şi unele detalii asupra mărimii literelor şi a 

monumentului în general. Lungimea inscripţiei: 116 m, 

lăţimea 32 m, mărimea unei litere 24/12 m, iar grosimea 

literei şi distanţa dintre litere 4 m. Plantaţia a fost 

împrejmuită cu sârmă ghimpată iar între litere s-au turnat 

borduri de piatră. 

 În iulie 1973, Mihai Bălaj publica în presa vremii un 

articol intitulat „Poiana Eminescu” în care elogia acest 

monument măreţ, unic de altfel, în care scotea în evidenţă 

locaţia aleasă de generalul Pion, deloc întâmplătoare – 

Dealul Comja. Panorama oferită de vârful Comja era una 

splendidă şi oferea posibilitatea ca monumentul închinat lui 
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Eminescu să fie cât mai bine văzut de la distanţe apreciabile. 

În continuare Mihai Bălaj nota: „... De aceea, foarte inspirat a 

fost generalul Georgescu-Pion când, în 1939, la a 50-a 

aniverasare a morţii lui Eminescu, s-a hotărât ca împreună 

cu ostaşii de sub comanda sa, de strajă la hotarele patriei, să-i 

cinstească memoria scriindu-i numele cu 10.000 de brazi pe 

fruntea larg descoperită a Comjei, mărind astfel faima şi 

frumuseţea acestei culmi”. 

Într-o scrisoare trimisă de generalul Pion lui Mihai 

Bălaj în 1955, cu un an înainte de a muri, despre semnificaţia 

monumentului viu de pe Comja, acesta mărturiseşte: 

    „O culme de neîntrecut a forţelor noastre creatoare 

româneşti a fost el şi aşezarea amintirii lui într-o formă, 

indiferent care, într-o grădină publică şi chiar pe un 

bulevard, am găsit că-l arată prea puţin. Expresia cea mai 

înaltă a poeziei româneşti trebuie să se bucure de un decor, 

de un spaţiu nemărginit, de o contemplare înfocată, de aceea, 

eu am căutat locul la înălţime, acolo într-un loc special în 

defileul Someşului, acolo în poarta cea mare de intrare în 

Ardealul nostru şi aşa i-am determinat literele pe teren ca să 

se vadă numele lui scris până în depărtare... Această glorie a 

neamului, a adâncurilor rezervelor noastre sufleteşti, fecund 

şi generos, trebuia legat de pământul ţării şi eu am făcut-o 

prin brazi. Bradul este dintre arborii pământului cel mai 

îndrăzneţ, cel mai armonios şi dintre acei arbori ce nu se 
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încovoaie, rămâne drept, gata să protejeze piscurile pe care 

creşte...”. 

    În aceeaşi scrisoare din septembrie 1955 adresată lui 

Mihai Bălaj, generalul Pion scria: „am început să ridic acolo, 

la Seini, în poarta Someşului, o prezenţă românească, o 

biserică creştină frumoasă, care să spuie oricui şi de departe 

prin podoaba ei, că acolo e România şi aşa e sufletul ei”. 

    În timpul războiului, sub o administraţie străină nouă, 

brazii au fost arşi şi apoi tăiaţi. Cu toate astea, vântul a adus 

sămânţă de mesteacăn şi inscripţia aproape că era refăcută. În 

1955, bătrânul general a făcut un raport către Emil Bodnăraş, 

care i-a înlesnit venirea la Seini pentru a-şi revedea opera. 

Mihai Bălaj avea să noteze: „L-am condus sus pe Comja. A 

îngenuncheat şi a plâns. S-a minunat că natura n-a lăsat să se 

şteargă inscripţia înlocuind brazii tăiaţi prin mesteceni”. 

„Acest monument – spunea generalul Pion – va trebui să se 

păstreze fiindcă Eminescu ne-a veşnicit. El rămâne chiar 

dacă neamul o pieri”. 

Înainte de a veni la Seini în 1955, el şi-a anunţat 

sosirea printr-o scrisoare adresată Primăriei din Seini în care 

dezvăluie magistral ideea care l-a călăuzit în această acţiune. 

Vom reda în continuare textul integral al acestei scrisori 

deoarece este un document care denotă încă o dată educaţia 

şi formaţia de militar a generalului Georgescu Pion: 

„Tovarăşe preşedinte, 
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În târguşorul Seini, unde Dv. sunteţi astăzi 

preşedintele Sfatului Popular, în anul 1939-1940 eu am avut 

o misiune importantă şi foarte grea şi anume: aceea de a mă 

opune pătrunderii inamicului de la Vest prin poarta 

Someşului, sprijinit pe fortificaţiile din defileul de acolo, de 

la Seini şi […] pentru a nu fi întors pe flancuri prin munţii 

Bicului [Codrului] şi ai Gutinului la Nord. 

Alături cu pregătirea apărării, eu am exercitat asupra 

celor 50.000 de luptători ai Diviziilor 20 şi 26 ce comandam, 

nu numai pregătirea lor de luptă şi folosirea terenului, dar 

mai ales o educaţie morală, religioasă, militară, cu care sper 

să fi avut sufletele ostaşilor mei de atunci pregătite aşa, 

fiindcă am căutat să ridic în fiinţele lor altare şi forturi mai 

puternice ca acelea din beton ce turnam fie la fortificaţiile de 

la Seini, fie la biserică, prin aşezarea în fiecare luptător a 

unor puteri dumnezeieşti, care ştiam că nu se pot distruge cu 

mijloacele tehnice, oricât de perfecţionate ar fi ele. 

Tovarăşe preşedinte, 

 Târguleţul Seini, care mie îmi este atât de scump ca şi 

celui mai bun fiu al lui, am ţinut să-l înzestrez şi astfel să-l 

înobilez şi să-l fac cunoscut ţării şi anume: 

a) Am început să ridic acolo la Seini, în poarta 

Someşului o prezenţă românească, o biserică creştină 

frumoasă, care să spuie oricui şi de departe prin 

podoaba ei că acolo e România şi aşa e sufletul ei, iar 
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b) Pe muntele Gutinului şi anume pe dealul Comja, la 

650 de metri, am ridicat un monument viu lui 

EMINESCU, în 1939 la 50 de ani de la moartea lui. 

Am cinstit astfel ca nimeni – pe acest ZEU al 

Neamului meu, scriind cu brazi numele lui pe muntele acela 

din Ţara lui Dragoş. 

Acest monument va trebui să se păstreze, fiindcă 

EMINESCU ne-a veşnicit, - el rămâne chiar dacă neamul o 

pieri. 

În acest scop, am raportat Tov. Ministru Bodnăraş ce 

am făcut acolo, pe dealul Comja în 1939; i-am cerut să 

refereze Comitetului şi să aprecieze concepţia şi realizarea 

care rămâne o operă, un monument. D-sa a apreciat şi a 

cerut prin Guvern cu nr. 101510 ca Monumentul 

EMINESCU să fie preluat şi îngrijit de Ministerul 

Gospodăriilor Locale şi să fie repus şi adus în starea în care a 

fost conceput de mine, de către Sfatul Popular Seini. 

Pentru acest scop mi s-a înlesnit drumul până acolo: 

a) Ca să revăd Sein[iul] şi cu el tot ce am realizat atunci, 

ori ce aveam de gând, dar mai ales 

b) Să viu să în genunchi acolo, la brazii mei, puşi acum 

15-16 ani; 

c) Să viu să-i întreb ce au suferit şi cu Dvs. cei de acolo, 

să întregim brazii uscaţi ori smulşi, pentru ca cele 

înfăptuite de mine acum 15 ani şi părăsite din cauza 
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cedării Ardealului să fie astfel completaţi şi aşa 

rânduit ca numele EMINESCU să se vadă întreg în 

Piaţa Seinilor. 

În defileul Someşului, pe muntele Gutinului, am 

căutat o culme pe care am văzut eu şi voi să vadă toţi la fel pe 

EMINESCU. 

O culme de neîntrecut a forţelor noastre creatoare 

româneşti, a fost el şi aşezarea amintirii lui într-o formă, 

indiferent care, într-o grădină publică, ori chiar pe un 

bulevard, în oraşele şi satele noastre, am găsit că-l arată prea 

puţin. 

Expresiunea cea mai înaltă a poeziei româneşti 

trebuie să se bucure de un decor, de un spaţiu nemărginit, de 

o contemplare înfocată, de aceea eu i-am căutat locul, la 

înălţime, pe muntele Gutinului, acolo într-un loc special, în 

defileul Someşului, acolo în poarta cea mare de pătrundere 

în Ardealul nostru, la răsărit de Seini, şi aşa i-am determinat 

literele pe teren ca să se vadă numele lui scris întreg până în 

apusul îndepărtat. 

Această glorie a neamului, a adâncurilor rezervelor 

noastre sufleteşti, fecund şi generos, trebuia legat de 

pământul ţării şi eu am făcut-o prin brazi. 

Bradul este dintre arborii pământului cel mai 

îndrăzneţ, cel mai armonios, şi dintre acei arbori ce nu se 
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încovoaie, rămâne drept şi e gata să protejeze piscurile pe 

care creşte. 

Neperitoare fiind opera lui Eminescu şi cinstirea lui 

trebuie să fie la fel! 

De aceea, ceea ce am conceput şi realizat eu acum 15 

ani, e pe acest plan măreţ. 

Monumentul nu trebuie să se piardă, nici ideea, nici 

înfăptuirea. 

Nu vreun ordin sau un îndemn trebuie să ne împingă 

ca să refacem monumentul viu al lui EMINESCU, ci o 

datorie de preţuire a aceluia ce ne-a lăsat moştenire cel mai 

scump tezaur – îmbogăţirea limbii cu cuvinte într-un ritm şi 

o armonie ne mai întâlnită, şi pentru care Dvs. şi întreg 

Seiniul trebuie să se ridice până la el! 

Practic: 

Eu voi veni sîmbătă 17 septembrie 1955, ora 13,22 în 

Seini dinspre Baia Mare pentru ca împreună să ne urcăm 

într-o zi acolo sus pe dealul Comja, pentru a vedea ce mai 

există din brazii sădiţi de mine, şi ce trebuie completat ca 

pădurile de brazi care reprezintă literele numelui lui 

EMINESCU, precum şi alte realizări concepute de mine şi 

pentru care nu am avut timpul material să le realizez şi nici 

nu am putut transmite altora gândurile mele. 

Trebuie asociat tot Seiniul. Acest monument este şi 

trebuie să fie o mândrie a acestui târguleţ, de aceea aş găsi cu 
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cale ca să pregătiţi o şedinţă culturală, în care aş arăta cum s-

a conceput şi realizat acest monument, cum îl găsim azi şi ce 

va trebui să facem pentru viitor. De asemeni, cu acea 

ocaziune voi expune cum am gândit şi cum am realizat acest 

gând, eu urmărind să fac o operă educativă pe care voiesc să 

o las, dacă întregim şi permanentizăm această operă. 

În speranţa că între atâtea preocupări pe care le are 

un Preşedinte de Sfat Popular la acest moment, veţi găsi timp 

şi înţelegere pentru acest lucru, care nu e dintre cele fără de 

însemnătate, eu vă zic la bună vedere, că sâmbătă 17 

septembrie 1955, ora 13,22 sosesc în gara Seini. 

Desigur că aceste rânduri o să le aduceţi la cunoştinţă 

colegilor şi colaboratorilor dvs. ca şi consătenilor care 

trebuie să ştie cine a fost Eminescu şi care să ne ajute la 

întregirea operei făcute de mine. 

Primeşte Tovarăşe Preşedinte Dvs. şi colaboratorii 

Dvs. salutări şi sentimente de prietenie din partea aceluia 

care se socoteşte cetăţean al Seinilor, datorită gândului bun 

ce i-a purtat şi îi poartă, prin înfăptuirile ce nu s-au încheiat 

încă.” 

GENERAL GEORGESCU PION 

Bucureşti 

Str. Transilvaniei no. 40 

ss. indescifrabil 
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Celebrul fotograf al Ţării Oaşului, Ioniţă G. Andron, 

vorbeşte despre vizita generalului la Seini în 1951. Dincolo 

de imprecizia anului, avocatul născut la Racşa ne prezintă 

câteva amănunte privind starea monumentului la momentul 

vizitei iniţiatorului. După toamna lui 1940, mâini pline de 

ură au săpat „din rădăcini primele litere, adică EMIN, apoi s-

au obosit ori s-au plictisit, şi restul brazilor, care formau 

literele ESCU, i-au retezat cu securile. Ce s-a întâmplat apoi? 

Aceştia din urmă s-au uscat, rămânând numai cioatele de la 

tulpini, dar ce să vezi, ce a fost în stare să facă mama natură? 

Vântul a purtat mirabila sămânţă a mestecenilor din jurul 

poienii şi în câţiva ani au apărut în literele din care au fost 

scoşi din rădăcină brazii, mesteceni, care s-au dezvoltat, 

acum având un frunziş bogat, înscriind din nou în peisajul 

poienii Comja începutul numelui aceluia în cinstea şi întru 

pomenirea căruia s-a înfăptuit acest monument viu: EMIN. 

Splendidă, superbă răzbunare a naturii împotriva acelora 

care au voit să scoată din rădăcini din glia românească[...]” 

numele poetului nepereche. 

 Datorită lui Mihai Bălaj, care a avut o relaţie 

deosebită cu generalul Pion, avem astăzi mai multe 

informaţii despre activitatea acestuia. În autobiografia sa, 

realizată în 1975, Mihai Bălaj a alocat spaţii importante gen. 

Pion despre care scria: „L-am cunoscut personal pe general. 

Când mi-a strâns mâna, am simţit că am în faţa mea un mare 
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bărbat. Nu era un general fabricat. Generalul meu se 

instruise la cele mai serioase şcoli româneşti. Nu era arogant, 

nu era plin de sine. Avea o privire caldă şi prietenoasă. Nu 

vorbea mult, dar vorbele sale erau clare, erau permanente 

ordine şi aforisme în care se concentra toată inteligenţa lui. 

Armata -    spunea generalul Pion    - trebuie să rămână 

curată, nepătată, respectată, admirată, idolatrizată de toţi şi 

folosită numai în scopuri mari ale neamului.        

Am început să adun tot ce se scria despre el. Articole 

de ziar, cărţi, scrisori şi declaraţii. Mă aflam într-un mare 

impas. Generalul care plantase numele lui Eminescu pe 

dealul Comja m-a anunţat la câţiva ani după război, că 

doreşte să viziteze Seiniul înainte de a muri. Şi într-adevăr s-

a stins la mai puţin de un an după vizita din toamna anului 

1955. Generalul meu este eroul de la Mărăşeşti. Despre 

faptele sale vorbeşte Crucea „Mihai Viteazul” ce strălucea ca 

un soare pe pieptu-i de român neînfricat. În lupta sa, zilnic a 

cucerit o victorie: în formă de biserică, de şcoală sau în 

câmpul binefacerii. În perioada cât a locuit la Seini a strâns 

peste 2.000.000 lei şi materialul necesar pentru a ridica, după 

datini voievodale, o biserică ortodoxă. A ridicat postamentul 

şi apoi, dintr-o dată, a primit ordin de plecare. Îi văd ochii 

strălucind şi mâna încordată pe sabie, îi văd cizmele lustruite 

şi uniforma de o curăţenie impecabilă. Din două mişcări 

ajungea în şaua calului. 
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Camarazi! 

Unitatea noastră naţională -    spunea generalul Pion    - 

nu e datorită unui tratat ori convenţii, cum zic vecinii noştri, 

ci e rezultatul firesc al unei stări adevărate. Noi am fost 

decând lumea aici. Peste noi au venit alţii. Minoritarii de la 

noi n-au de ce să se plângă. În această stare sufletească am 

hotărât să ridic la Seini, unde până mai ieri a fost postul de 

comandă al Diviziei a 20-a, o Biserică, un altar de rugăciune 

pentru creştinii ortodocşi – pentru românii de oriunde, care 

n-au decât un Dumnezeu, care nu e catolic, nici unit, nici 

ortodox. 

Din păcate, biserica lui nu s-a mai ridicat. Venise 

dominaţia maghiară şi la puţin timp după aceasta – 

comunismul. Poate că nici Seiniul nu mai avea un bărbat de 

talia sau de puterea sacrificiului ca Alexiu Berinde. Generalul 

meu era pe aproape. Era mai întâi de toate un cuceritor de 

suflete. Stătea de vorbă cu ultimul soldat, se interesa de 

nevoile şi familiile lor, ajuta copiii. Pe copii, orice s-ar spune, 

nu-i poţi înşela. Ei simt imediat ce suflet ai. De aceea, copiii 

şi numai ei decretează cine este şi cine nu – cuceritor de 

suflete. 

Toamna anului 1955. Ultima vizită a generalului. 

Toată suflarea Seiniului se afla în gară. Primarul şi-a pus 

eşarfa tricoloră. Fetele din primul rând oferă flori generalului 

meu. Pentru prima dată în viaţa lui, generalul plânge. 
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Cuvântul de salut, citit de eleva Maria Ţânţaş, debutează cu 

câteva emoţii. Apoi, dintr-o dată, glasul de privighetoare 

planează peste toată asistenţa. Numai generalul, cu plete 

cărunte, domină adunarea, fiind cu un cap mai mare decât 

întreaga suflare, aşezată pe linia umerilor săi. 

Din spusele înaintaşilor de acum 16 ani – spuse eleva 

– am auzit că aveţi o mare dragoste pentru copii. Această 

dragoste aţi arătat-o prin hrana ce le-aţi servit-o atunci, în 

împrejurări grele pentru neamul nostru. Am auzit de 

asemenea, că aţi ajutat pe săraci şi pe mamele celor 

concentraţi, fără deosebire de naţionalitate. Aţi fost un om 

drept şi bun. Iată de ce am venit cu dragoste înaintea 

dumneavoastră, spre a vă mulţumi din toată inima pentru 

binele ce aţi făcut copiilor de atunci. În semn de recunoştinţă 

şi dragoste, primiţi acest buchet de flori. 

Portretul generalului meu este gata. El este 

nemuritor” . 

În articolul Generalul Pion în lumina operelor sale, 

acestuia îi este dedicată o întreagă pagină de ziar. Autorul 

articolului (pseudonim Mircea Laţia, probabil Mihai Bălaj), 

nota: „nu încerc portretizarea generalului Georgescu-Pion, 

pentru că nu-i văd rostul. De altfel o aveţi. Citiţi-o în operele 

sale. O găsiţi pretutindeni, la poarta Someşului, atât pe coasta 

vârfului de munte Comja cât şi în grămezile de piatră dela 

Seini din cari se va ridica un locaş creştinesc. Mai citiţi-o în 
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ochii orfanilor dela cantina sa de la Seini ca şi în vorbele 

sfătoase ale bătrânilor de acolo sau în respectul şi dragostea 

ce i-o poartă toţi ofiţerii şi soldaţii”. 

În acelaşi articol cu un subtitlu sugestiv 

„Samariteanul”, se scoate în evidenţă şi latura sufletească a 

generalului: „A vedea un copil în zdrenţe unora le repugnă. 

Pe alţii mai sensibili îi impresionează. Adevăraţii milostivi îi 

îmbracă. În şirul de copii în drum spre şcoală, generalul 

Georgescu Pion, a văzut câţiva în zdrenţe. Sufletul său a fost 

răscolit de milă. Făcând imediat o colectă printre ofiţerii săi, 

i-a îmbrăcat. După câteva zile, pe acelaşi drum, 16 elevi se 

îndreptau mîndri spre şcoală în noua lor uniformă de străjeri. 

Altă dată, a văzut feţe livide, pe care sta imprimată 

foamea. Samariteanul a tresărit din nou. După alte câteva 

zile, un centurion de copii se hrănesc din belşug, de atunci şi 

până azi, la cantina lor şcolară, ca şi alte zeci şi zeci de săraci 

cari se ospătează la popota ostaşilor”. A ajutat familiile 

nevoiaşe ale concentraţilor cu sume de bani şi 10 vagoane de 

lemne, a făcut donaţii de Crăciun străjerilor, a fost prezent la 

toate manifestaţiile culturale, a ridicat troiţe la Roşiori şi 

Ilba, fiind călăuzit întotdeauna doar de cele mai nobile 

intenţii. 

La finalul articolului, referitor la toate realizările şi 

intenţiile sale care, deşi nu au fost finalizate datorită mutării 

sale din Seini, se nota: „ele vor rămâne permanenţe vii nu 
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numai pe teren, dar şi în sufletele sătmărenilor de azi şi de 

mâine, unde generalul Georgescu-Pion şi-a dăltuit, istoric, 

numele cu literă de aur”. 

Fiind un mare iubitor de cultură, generalul Pion a 

avut planuri mari în Seini. Pe lângă biserica pe care a început 

să o construiască, intenţiona să ofere seinenilor un cămin 

cultural cu bibliotecă, săli de lectură şi o cooperativă 

românească. Căminul urma să devină o instituţie pentru 

educarea tinerilor.  

A avut un simţ urbanistic aparte. Sesizând problemele 

edilitare cu care se confrunta Seiniul (străzi dezgropate cu 

bordeie aruncate lângă case cu etaj, pieţe la margine de 

şanţuri şi cu praf saharian), generalul a întocmit un plan de 

sistematizare pe care dorea să-l îndeplinească cu concursul 

autorităţilor administrative.  

După vizita făcută în toamna anului 1955 la Seini, 

generalul Pion trimite la 2 octombrie o scrisoare familiei 

Bălaj în care, plin de emoţie mărturiseşte: „Am mers apoi sus 

pe Dealul Comja pentru a vorbi cu brazii puşi de mine spre a 

fixa astfel viu numele lui Eminescu şi care am constatat cu 

satisfacţie că şi-a produs efectul educativ...”. În timpul 

războiului monumentul a fost distrus în bună parte, iar în 

locul copacilor dispăruţi au crescut mesteceni, fapt ce îl 

determină pe Pion să afirme: „Nu este asta o minune? Nu 

este acesta un semn?”. 
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La 11 ianuarie 1968, Paulina Georgescu, soţia 

generalului, trimite o scrisoare familiei Bălaj ca răspuns la 

iniţiativa autorităţilor locale de a reface monumentul viu de 

la Comja. Aceasta nota: „Ne-am bucurat că inscripţia 

Eminescu a prins la Seini rădăcini adânci, la propriu şi la 

figurat. Nădăjduim că devierea spre nord, care spuneţi că 

face mai puţin vizibil în Seini numele marelui poet, va fi 

rectificată şi că inscripţia va fi cu timpul ceea ce era la 

început (cei care au încercat să refacă monumentul nu au 

respectat planul iniţial deşi aveau prin grija lui Mihai Bălaj 

schiţele originale ale proiectului, n.n.)... Cât ar fi de fericit 

acum, că inscripţia e făcută iarăşi din brazi tunşi”. 

 Este de apreciat faptul că monumentul ridicat de 

generalul Pion în memoria lui Eminescu a făcut înconjurul 

ţării. Pe adresa Primăriei din Seini sau a lui Mihai Bălaj (care 

are o mare contribuţie la mediatizarea acestui subiect) au 

sosit mai multe scrisori ale unor oameni sau instituţii 

interesate de Monumentul Eminescu de pe Dealul Comja. La 

sfârşitul anului 1964, Costel Dumitrescu, un eminescolog din 

Buzău, cere autorităţilor locale detalii despre acest monument 

şi despre „cine s-a ocupat de această faptă măreaţă demnă de 

laudă, când şi în ce împrejurări a fost realizată această 

monumentală operă”.  

Radio-Televiziunea Română s-a arătat interesată de 

acest subiect în noiembrie 1969 prin reprezentanţii săi 
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Valentin Munteanu şi Horia Vasiliu. De altfel, monumentul 

a devenit un punct de atracţie turistică pentru această zonă şi 

a trezit interesul publicului chiar şi la concursuri de cultură 

generală. Pe lângă Mihai Bălaj, au mai scris despre acest 

subiect Mihai Negulescu în lucrarea La hotarul soarelui sau 

Dragoş Vicol în „Scânteia” (articolul Un strop de frumuseţe). 

Cu toate acestea, se pare că interesul autorităţilor vremii 

pentru promovarea acestui obiectiv turistic şi cultural era 

destul de scăzut în ciuda potenţialului de imagine pe care 

putea să-l dobândească Seiniul. La 4 iunie 1973, Consiliul 

Popular din Seini se adresează Comitetului Judeţean al PCR, 

Secţia propagandă, cerând să se scoată mai mult în evidenţă 

această realizare unică la nivelul României. Se menţiona că 

organele silvice s-au preocupat de refacerea şi întreţinerea 

acestui monument, iar autorităţile locale doresc ca în fiecare 

an, în cea mai apropiată zi de duminică de 15 iunie să fie 

sărbătorit Mihai Eminescu, sărbătoare ce se dorea a deveni o 

tradiţie. 

 În septembrie 1989, Simion Pop (care a fost prezent la 

Seini în calitate de reporter al Radiodifuziunii române în 20 

septembrie 1955, la ultima vizită a generalului Pion, alături 

de Ioniţă G. Andron) publica în „România pitorească” un 

amplu reportaj, foarte bine documentat, intitulat Eminescu 

scris cu arbori, Eminescu scris cu brazi. Autorul descrie 

foarte plastic şi emoţionant Dealul Comja: „Avem şi noi, 
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românii, Dâmbul Sacru. Avem şi noi, românii, Acropola, 

Avem şi noi, românii, Templul de pelerinaj spre care ne vom 

îndrepta cu ofrande de suflet până în veci”.  

În continuare este prezentată întreaga istorie a acestui 

monument şi a Diviziei 20 comandate de generalul Pion şi 

demersurile tehnice pentru realizarea acestui obiectiv. După 

fixarea locaţiei, generalul se adresează Primăriei comunei 

Racşa cerând să i se atribuie porţiunea sudică a dealului 

Comja (circa 40 de hectare). Textul a fost formulat de Şeful 

de Stat Major al Diviziei 20 infanterie lt-col. Edmond 

Stanciu: „Din iniţiativa D-lui General Georgescu Pion, 

Comandantul acestei Divizii, dorim să facem pe Dealul 

Comja o inscripţie comemorativă EMINESCU spre a putea fi 

citită din depărtare. Vă rugăm cu onoare să binevoiţi a ne 

autoriza să facem acea inscripţie în păşunea comunei D-

voastră şi să îngrădim în acest scop din parcela cu nr. top. 

5076 o fâşie de teren de cca. 125 m lungime şi 32 lăţime, 

adecă o suprafaţă de cca. 4000 (patru mii) metri pătraţi. 

Dreptul de servitute permanentă asupra arătatei suprafeţe se 

va intabula în cartea funduară în favorul vreuneia dintre 

organizaţiile locale străjereşti, premilitare etc., care-şi va lua 

sarcina de a îngriji şi de a întreţine monumentul”. Răspunsul 

a fost unul prompt: „La adresa D-voastre nr. 20.652 din 4 VII 

1939, am onoare a Vă trimite anexat un exemplar din 

deciziunea D-lui primar al comunei Racşa prin care a 
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aprobat să se facă pe păşunea acelei comune o lucrare 

comemorativă cu cuvântul EMINESCU. Dat în Oraşul Nou, 

la 5 iulie 1939... Notar A. Tunaş”. 

 Iată cum comentează generalul Georgescu-Pion însuşi 

acţiunea atât de neobişnuită, pentru care îşi mobiliza 

camarazii de front şi de simţire românească: „Îi treceam de la 

facerea tranşeelor pentru apărare la aceea a unei tranşee mai 

puternice, aceea a plantării cu brazi în pământul de acolo, 

din Ţara Oaşului şi acolo la Poarta Someşului, a numelui lui 

EMINESCU, care ştiam şi eu şi ei că este şi rămâne cea mai 

straşnică fortificaţie ce puteam ridica acolo şi dincolo chiar 

de existenţa însăşi a Neamului ameninţat atunci”    .    

Simion Pop notează în continuare că „trudnică a fost, 

se înţelege, realizarea acestei plantaţii unice, de rezonanţă 

mitologică prin implicaţiile de suflet ce îi incumbă. 

Infanteriştii s-au împrăştiat ca potârnichile în pădurile din 

preajmă şi prin ocoalele silvice ale ţinutului în căutare de 

puieţi de molid, aduşi la Seini şi căraţi cu căluţi de munte, 

măgari şi catâri până pe vîrful dealului la 650 metri 

altitudine”. 

Fiecare din cele 8 litere ale numelui sfânt Eminescu a 

fost trasată şi dispusă spaţial cu ajutorul unor riguroase 

profile operate în teren de către ostaşi, sub îndrumarea 

inginerului Smigelschi, concentrat în acel timp în Divizia 20 

infanterie, şi numeroşi tehnicieni silvici.  
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Artistul fotograf de 

excepţie, regretatul Ioniţă G. 

Andron, a fost de faţă în acel 

moment şi ne-a lăsat două 

fotografii istorice, de valoare 

antologică. Una dintre ele îl 

surprinde pe general în 

timpul lucrărilor, alături de 

Şeful de Stat Major al 

Diviziei sale. Este publicată în acest reportaj inclusiv o 

fotografie aerospaţială a „Pădurii Eminescu” realizată prin 

bunăvoinţa tehnicianului topograf Constantin Dobroslav de 

la secţia de cercetări aerofotografice a Muzeului Naţional de 

Istorie a României. 

În ordinul de zi nr. 49 din 15 martie 1940, generalul 

Pion consemna „să ne îngrijim ca ceea ce am scris cu sapa în 

şi pe pământul ţării, aici în poarta Someşului SĂ RĂMÂNĂ. 

Trebuie să facem orice sacrificiu pentru ţara noastră, 

România – ea trebuie să fie veşnică faţă de noi care suntem 

trecători” . 

În anul 1964, silvicultorii seineni, în frunte cu 

profesorul Mihai Bălaj, au reluat tradiţia localnicilor de a 

îngriji şi reface stricăciunile inerente adunate în timp. Ei au 

operat înlocuiri de arbori degradaţi şi au retrasat unele litere, 

plantând circa 2.500 de puieţi de pin şi molid, conferind 
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„sporită sănătate şi tinereţe eternei păduri eminesciene”. 

Generalul de divizie Georgescu Pion şi trupele sale 

părăsiseră Comja şi Transilvania de nord fără a trage un foc, 

dar au lăsat în urmă un semn, un sigiliu sfânt, o pecete 

demnă de ei. A încetat din viaţă în 1956, fiind înmormântat 

cu toate onorurile militare: companie de onoare şi muzică 

militară. De altfel, doamna Pion i-a scris lui Mihai Bălaj şi l-a 

informat despre decesul generalului. 

 În semn de recunoştinţă, autorităţile militare de la 

Satu Mare au dat UM 01486 numele de „General Ioan Pavel 

Georgescu” pentru ca amintirea sa să nu dispară din memoria 

sătmărenilor. 
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*  În toamna anului 1996, după absolvirea Universităţii, 

am fost încorporat şi repartizat la această unitate militară. 

Fiind absolvent al Facultăţii de Istorie, comandantul unităţii 

de atunci, col. Simion Danciu, m-a rugat să fac o cercetare 

istorică cu privire la numele generalului Ioan Pavel 

Georgescu ca să afle mai multe date despre persoana sa şi 

motivul pentru care ministerul Apărării din România a dat 

numele său acestei noi unităţi militare din Satu Mare. Am 

constatat că mai nimeni nu ştia pe la Satu Mare (mai ales în 

lumea militară din păcate) cine a fost Georgescu Pion. În 

scurt timp, am reuşit să creionez portretul generalului Pion, 

să dezleg enigma numelui şi să readuc la lumină activitatea 

sa la Seini, rezultând cât se poate de clar motivul pentru care 

UM 01486 îi poartă numele, iar de atunci am continuat să 

adun orice material sau informaţie legată de acest admirabil 

general. (Claudiu Porumbăcean). 

Mulţumim pe această cale d-nei Florica Raica, fiica 

generalului Pion, care ne-a furnizat cu multă amabilitate 

date din biografia tatălui său. De mare ajutor ne-a fost 

regretatul profesor Vasile Căpâlnean, fost director al 

Arhivelor Naţionale Baia Mare, care ne-a intermediat această 

corespondenţă. 
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Dr. Dumitru CrăciunDr. Dumitru CrăciunDr. Dumitru CrăciunDr. Dumitru Crăciun    

(1885 (1885 (1885 (1885 –––– 1956) 1956) 1956) 1956)    
 

Descendent direct din familia Crăciun Iacob din 

Borşa, înnobilat în 1711, Dumitru Crăciun s-a născut în 

Tăuţii Măgherăuş (comitatul Satu Mare, azi judeţul 

Maramureş), la 3 august 1885, tatăl său numindu-se tot 

Dumitru. Dumitru Crăciun avea să devină un personaj 

consacrat pe scena politică sătmăreană. 

 Urmează studiile liceale la Baia Mare şi Facultatea de 

Drept la Cluj, obţinând titlul de doctor la data de 27 iunie 

1911, examenul de avocat susţinându-l în 1914 la Târgu 

Mureş. Va face stagiatura ca avocat în Seini, iar din 1924 

până în 1931 va funcţiona ca notar public în aceeaşi localitate. 

 În 1918 a fost desemnat preşedinte al Consiliului 

Naţional Român Seini, depunând mari eforturi pentru 

menţinerea ordinii publice şi pentru aplicarea hotărârilor de 

la Alba Iulia. Pentru această activitate, în 1919 gărzile roşii 

maghiare l-au condamnat la moarte, dar a fost salvat în cele 

din urmă de maiorul Büdás Kuty. 

 După constituirea P.N.L. Satu Mare devine membru 

în conducerea acestui partid, fiind desemnat la Congresul din 

1928 în delegaţia permanentă. Tot ca reprezentant al P.N.L., 
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în intervalul 25 mai 1935-11 septembrie 1937 va fi membru 

în Comisia interimară a judeţului Satu Mare. 

 A fost foarte 

bogat, la un moment dat 

deţinând 50 ha de 

pământ. A cumpărat o 

casă în centrul Seiniului, 

ridicată la începutul 

secolului XX de către 

membri din familia Bárány. După finalizarea lucrărilor 

familia Crăciun locuia la etaj, parterul fiind închiriat unor 

firme diferite (Farmacie, magazin de fierărie, cabinet 

stomatologic). După naţionalizare clădirea a devenit sediu al 

Fermei de Stat, iar din anul 1954 este sediul Primăriei Seini. 

Pentru merite 

deosebite, în perioada 

interbelică a fost 

decorat cu Crucea de 

cavaler a ordinului 

„Steaua României”.  

La 13 mai 1947 reintră în Barou renunţând la 

activitatea notarială, deoarece ar fi urmat să fie mutat în 

localitate Sasca Montană (judeţul Caraş) ca notar public. A 

încetat din viaţă în anul 1956. 
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Iosif SpădaruIosif SpădaruIosif SpădaruIosif Spădaru    

(1901 (1901 (1901 (1901 –––– 1949) 1949) 1949) 1949)    
 

 Personalitate remarcabilă a vieţii muzicale sătmărene, 

Iosif Spădaru s-a născut la 17 

ianuarie 1901 în localitatea 

Boghiş, comitatul Satu Mare, 

dintr-o familie de învăţători. 

Probabil că tatăl său, Georgiu 

Kardos, cantor-învăţător la Doba 

între anii 1890-1909, rămas 

văduv, în 1886 se recăsătoreşte la 

Ciumeşti cu Irina (n. 1861), fiica 

învăţătorului local Ilie Irimiaş. 

 Din acea familie, Kardos (traducerea numelui în 

Spădaru s-a făcut probabil în anul 1936), provin mai multe 

generaţii de învăţători sătmăreni. Iosif Spădaru a urmat 

gimnaziul la piarişti în Carei. A absolvit Şcoala Normală din 

Oradea, unde a primit o temeinică cultură muzicală, iar la 

terminarea şcolii este numit învăţător în Seini într-un 

moment când corul din localitate rămăsese fără dirijor, după 

plecarea lui Paul Cherecheş (Benea). 
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 Timp de şase ani (1919-

1925) Iosif Spădaru a realizat o 

însemnată creştere valorică a 

formaţiei corale, devenită 

emblemă autohtonă. Sunt anii 

când corul din Seini se va 

transforma într-o formaţie corală 

mixtă, până la venirea lui Spădaru 

fiind format doar din bărbaţi. 

Ultima prezenţă a lui Iosif 

Spădaru în fruntea corului din Seini are loc la 17 august 

1925, când despărţământul „Astrei” a realizat o mare 

manifestare culturală la care au participat peste 300 de 

persoane. În toamna aceluiaşi an este transferat la Roşiori 

unde se va remarca atât în activitatea şcolară cât şi în cea de 

pregătire a corului din localitate. În intervalul 1928-1930 va 

activa la Valea Vinului după care revine pentru patru ani la 

Roşiori. În fruntea corului de aici va reuşi prestaţii 

spectaculoase câştigând un mare concurs coral în 1 

decembrie 1933 la Baia Mare unde i se va decerna personal o 

diplomă de onoare din partea juriului. 

 În 1934 este transferat la Satu Mare unde va prelua 

corul C.F.R. în fruntea căruia va sta până în 1939. În 1938 se 

afla şi în fruntea Corului învăţătorimii sătmărene. Tot la Satu 

Mare, el va interpreta rolul principal în opereta „Crai Nou” 
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de Ciprian Porumbescu sub bagheta profesorului Adrian 

Demian. După toamna anului 1940 Iosif Spădaru se va 

refugia la Alba Iulia, încetând din viaţă la Ribiţa în 3 august 

1949 ca urmare a unui atac de cord. A fost unul din cei mai 

mari dirijori pe care i-a avut vreodată Sătmarul. 
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Dumitru HinoveanuDumitru HinoveanuDumitru HinoveanuDumitru Hinoveanu    

(1905(1905(1905(1905    ––––    1963)1963)1963)1963)    
    

Şcoala din Seini a avut onoarea de a-l avea printre 

cadrele sale vreme de câţiva ani pe valorosul poet şi publicist 

Dumitru Hinoveanu. Istoricii literari au afirmat despre el că 

a dat culoare şi consistenţă vieţii 

culturale şi învăţământului românesc din 

părţile Sătmarului în perioada 

interbelică. Sătmarul interbelic datorează 

foarte mult din punct de vedere al 

progresului cultural Năsăudului sau 

Braşovului, în acea perioadă activând în 

judeţul nostru cu succes câţiva intelectuali de primă mână 

originari din zonele respective. Dar, şi câţiva „regăţeni” cum 

li se spunea şi li se mai spune şi acum celor veniţi din 

România de dinainte de 1918, au pus umărul la creşterea 

culturală a Sătmarului. G. M. Zamfirescu este exemplul cel 

mai cunoscut. Incontestabil însă, un aport demn de luat în 

seamă a avut şi Dumitru Hinoveanu. 

Născut pe plaiuri olteneşti, la 20 februarie 1905 în 

Vânjuleţ (judeţul Mehedinţi), într-o familie de oameni 

săraci, el fiind primul care se va ridica la statutul de 
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intelectual, D. Hinoveanu a absolvit Şcoala normală de 

învăţători din Turnu-Severin. Rămăsese orfan de tată, 

părintele său căzând eroic la Mărăşeşti. Îşi iubea nespus 

mama văduvă, trimiţându-i mereu câte o sumă de bani 

pentru întreţinere. 

După absolvire a predat la şcoli din mai multe zone de 

pe cuprinsul României Mari: pe plaiurile natale, în Ada-

Kaleh, dar şi în Basarabia (pe lângă Tighina). Dorea cu 

ardoare să termine şi o facultate, lipsurile materiale l-au 

împiedicat însă să îşi îndeplinească visul. 

A venit prin 1929 în judeţul Satu Mare, unde a activat 

ca dascăl la Huta Certeze (1929-1934). În pitoreştile locuri 

oşeneşti va trăi cinci ani într-o completă izolare, într-un 

cadru natural însă care inspira poeţii. Vrednicia sa pe 

tărâmul şcolar face să ajungă la Seini, pe atunci orăşel 

aparţinător judeţului Satu Mare. A locuit într-o cămăruţă 

închiriată peste drum de fabrica de drojdie din Seini. Este 

descris de profesorul Mihai Bălaj ca un om de statură 

potrivită, „mai mult castaniu decât blond, cu ochii albaştri”, 

cu o pieptănătură în genul celei a lui Ion Minulescu. Trăia 

mai mult retras, făcând vizite doar atunci când era obligat de 

împrejurări; cunoştea numai drumul între şcoală şi acasă. 

Timpul şi-l ocupa cu lecturile şi, desigur, cu scrisul. 

Debutase cu poezie în ziarul „Crainicul” (Turnu 

Severin), încă din anii când era pe băncile şcolii. În perioada 
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sătmăreană, 1929-1940, publică în numeroase reviste locale, 

dar nu numai. Iată o parte din publicaţiile în care i-am 

depistat până acum semnătura: „Viaţa şcolară”, „Afirmarea”, 

„Şcoala sătmăreană”, „Ogorul” (toate aceste reviste apăreau la 

Satu Mare), „Ramuri” (Craiova), „Cronica” (Baia Mare), 

„Pagini literare” (Turda), „Gând românesc” (Cluj), „Familia” 

(Oradea), „Convorbiri literare” (Bucureşti), „Universul 

literar” (Bucureşti). A făcut parte din Asociaţia scriitorilor 

români din Ardeal. 

Strălucitul moment sătmărean numit „Afirmarea” l-a 

remarcat pe D. Hinoveanu, cu cele 43 de poezii, dintre care 

una semnată cu pseudonimul I. Uvanone. Este considerat, pe 

bună dreptate, cel mai prolific poet în paginile renumitei 

publicaţii. Poezia sa e tipică pentru generaţia de 

„tradiţionalişti” ai revistei sătmărene, păstrând puternice 

ecouri eminesciene. Nae Antonescu afirmă chiar că „zestrea 

poetică a revistei a fost Dumitru Hinoveanu, învăţător, 

domiciliat în Seini, loc în care a scris mai multe volume de 

versuri, dintre care merită reţinut cel intitulat Luminişuri în 

somn. Poezia lui melancolică nu s-a putut totuşi impune, 

nefiind în contact cu marile curente literare ale vremii, a 

lăsat însă o impresie plăcută, deoarece era susţinută de o 

sensibilitate aleasă şi un real talent”. 

Într-adevăr, în timpul şederii pe meleagurile 

sătmărene a publicat trei volume de poezii, primele două la 
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Satu Mare: Luminişuri în somn (Tipografia Athenaeum; 

volumul conţine 63 de pagini), Azur pentru plopul cu îngeri 

(Editura „Astra”, 1938). Ambele volume au fost prezentate la 

concursul tinerilor poeţi instituit de către Fundaţiile regale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al treilea volum apărut în perioada sătmăreană este 

intitulat Ţărmuri vechi şi a fost tipărit în 1939 în orăşelul de 

unde D. Hinoveanu va pleca doar o dată cu sfâşierea 

graniţelor României Mari (Seini, Tipografia „Viaţa culturală”, 

proprietate a lui Jacob Wieder).  

Mai avea pregătit pentru tipar volumul de poezii Cuc 

prin ţară cobue, care nu avea însă să vadă lumina tiparului. 

De altfel, au rămas în urma lui numeroase manuscrise, 

printre acestea chiar şi două romane. 

Mai puţin cunoscută este activitatea la „Şcoala 

sătmăreană”, unde a publicat şi poezii (Glasuri din noapte, 
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Duh din Ţara Canaanului. Psalm IV, Psalm V, Scrisoare către 

tata bătrân, Duh din Ţara Canaanului. Psalm VI, Cumpănă în 

seară) dar şi numeroase alte articole (Dialogul prieteniei, 

Pentru cunoaşterea sufletului: Tot despre libertate, Pentru 

cunoaşterea sufletului: Libertate şi solidaritate, 1 Decembrie, 

Peisagiul, factor de educaţie). Cuvinte frumoase despre D. 

Hinoveanu a avut, peste ani şi ani de la încetarea apariţiei 

„Şcolii sătmărene”, Ioan Giurgea un redactor foarte activ al 

acelei publicaţii şi un dascăl de primă mână al părţilor 

sătmărene. 

Poezia din perioada sătmăreană a vieţii sale evocă 

unele „amintiri şi tristeţi de epocă, împletite cu visuri triste 

şi atmosferă de toamnă”. Acelaşi Nae Antonescu afirma 

despre D. Hinoveanu că „îşi face exerciţiul liric cu poeme 

lungi ce versifică obişnuit teme ideatice la îndemâna 

multora, armonizate de cele mai multe ori cu elemente ale 

naturii, în registru descriptiv şi mai puţin interpretativ [...]”. 

Dar, constată istoricul literar, „cu timpul exerciţiul de 

versificaţie se consolidează şi poetul deprinde tehnica 

împletirii cuvintelor într-un chip mai unitar dar viza mereu 

atmosferă de tristeţi vesperale”. 

Un an foarte bun pentru poet a fost 1937 când Ion 

Chinezu îi publică în „Gând românesc” trei poezii, semn că 

D. Hinoveanu crescuse mult în valoare. Mărturisea că are 
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trei prieteni desăvârşiţi de care se simţea copleşit, la umbra 

cărora îşi odihnea sufletul: Eminescu, Arghezi, Blaga. 

S-a bucurat de aprecierile lui Ion Şiugariu, bucuros să 

descopere un poet plin de sensibilitate aproape de Băiţa 

natală. Acesta scria în „Universul literar”, într-un articol 

rezervat „tinerei lirici ardelene”: „Am putea urmări această 

linie a actualei lirici ardelene în creaţiunile multor poeţi 

tineri, nu îndeajuns de cunoscuţi în cercurile literare dela 

Bucureşti, dar nu credem că, pentru preocupările acestor 

pagini ar fi necesar. Amintind [...] pe D. Hinoveanu, 

singuraticul şi modestul prieten al muzelor, din nu ştiu care 

sat pierdut prin Nordul Ardealului”. În „Universul literar” D. 

Hinoveanu a publicat poezia Grădina tatii-n vară. 

Dascălul din Seini a condus în „Afirmarea” rubrica 

Întâlniri cu prieteni, unde semna cu pseudonimul D. Cinova. 

În cadrul acestei rubrici a prezentat poezia lui Mihai Beniuc, 

Emil Giurgiuca, Th. Murăşanu şi Ion Şiugariu. 

  Pe fondul evenimentelor triste pentru ţară din vara 

lui 1940 se întoarce acasă, ocupând diferite funcţii în 

învăţământul din zonă. Apropierea sa de ideile de stânga au 

făcut, probabil, să deţină după 23 august 1944 numeroase 

funcţii, dintre care amintim: şef al secţiei de învăţământ 

Mehedinţi, inspector şcolar la regiunea Gorj, şef al secţiei 

învăţământ şi cultură a regiunii Craiova, director adjunct al 

Colegiului „Nicolae Bălcescu” din Craiova, inspector la secţia 
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de învăţământ a municipiului Craiova, funcţie din care iese 

la pensie în anul 1961.  

Din punct de vedere literar însă perioada cea mai 

fructuoasă rămâne cea dintre 1935-1940, când a predat la 

Seini şi a activat cu atâta ardoare în cadrul fenomenului 

„Afirmarea”. Implicarea sa politică de după 1944 i-a răpit se 

pare prea mult timp, astfel că nu a mai scos la lumină creaţii 

literare, sporadic doar a scris în publicaţia „Înainte”. A 

decedat în 5 august 1963. 

Un mare merit a avut Dumitru Hinoveanu şi în 

creşterea cultural-spirituală a nepotului său, Ilarie 

Hinoveanu, cel care avea să-şi depăşească unchiul, fiind 

astăzi un consacrat scriitor, respectat pe meleagurile 

Olteniei, dar şi în ţară. Recunoştinţa acestuia faţă de bunul 

său unchi se va materializa în curând prin realizarea unei 

monografii dedicate lui D. Hinoveanu. Am colaborat de 

altfel întru realizarea acestui proiect. Documentele şi 

informaţiile puse nouă la dispoziţie de domnul Ilarie 

Hinoveanu ne-au fost de mare folos, drept pentru care îi 

mulţumim şi pe această cale. O carte dedicată vieţii şi operei 

lui D. Hinoveanu este necesară şi pe deplin meritată de un 

poet care s-a afirmat în perioada interbelică în părţile noastre 

şi de la a cărui trecere în eternitate se va împlini în curând o 

jumătate de veac. Iar anii petrecuţi la Seini îşi au locul lor în 

biografia poetului şi dascălului D. Hinoveanu. 
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Dr. Bay BélaDr. Bay BélaDr. Bay BélaDr. Bay Béla    

(1907 (1907 (1907 (1907 –––– 1999) 1999) 1999) 1999)    
 

 Scrimer şi antrenor de renume, pedagog, conducător 

sportiv, politician. S-a născut în 8 februarie 1907 la Seini, în 

clădirea conacului Papolczy-Bay, dintr-o familie aparţinând 

micii nobilimi din vechiul comitat Sătmar. Studiile şcolare şi 

le-a făcut la Satu Mare, iar studiile universitare la Budapesta, 

absolvind facultatea de drept a Universităţii „Pázmány 

Péter”. 

 Cariera sportivă şi-a început-o la Asociaţia Sportivă 

Sătmăreană, continuând în cadrul unor formaţii universitare 

din Ungaria, apoi la BEAC (asociaţia sportivă având cea mai 

puternică secţie de scrimă din Ungaria), din 1948 la 

Budapesti Haladás (Progresul). Între 1933-1950 a cucerit la 

floretă, sabie şi spadă mai multe medalii la diferite 

concursuri europene şi mondiale. La jocurile olimpice din 

1948 a participat ca spadasin, dar şi în calitate de conducător 

al delegaţiei maghiare de scrimă. 

 Între 1951-1961 a devenit antrenor federal, iar în 

paralel a predat la Institutul de Educaţie Fizică şi Sport din 

Budapesta, devenind între timp dr. docent şi continuându-şi 

activitatea instructiv-educativă până în 1970, fiind şi 
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iniţiatorul cursului de maestru de scrimă. În timpul acelui 

sfert de veac cât a stat în fruntea vieţii sportive, scrimerii 

maghiari au cucerit 18 medalii de aur, 11 de argint şi 12 de 

bronz la jocurile olimpice, şi 34 de aur, 41 de argint şi 33 de 

bronz la campionatele mondiale, aceasta fiind cea mai 

prolifică perioadă din istoria scrimei din Ungaria. 

 Fiind vicepreşedintele 

Asociaţiei de Vânători din 

Ungaria, a făcut parte din 

cercul restrâns al conducăto-

rilor comunişti. Treptat s-a 

impus ca un fel de sfetnic 

sportiv al lor, dobândind o 

influenţă hotărâtoare, şi 

devenind iniţiatorul cel mai 

de seamă a politicilor sportive. 

Între anii 1948-1972 a făcut 

parte din conducerea mai multor foruri sportive maghiare şi 

internaţionale, fiind unul dintre conducătorii cei mai de 

seamă ai Comitetului Olimpic Maghiar. 

 De mai multe ori i s-au decernat premii de mare 

însemnătate, printre care Ordinul Olimpic Maghiar (1992) şi 

Ordinul Olimpic din partea Comitetului Olimpic 

Internaţional (1997). I s-a decernat şi prestigiosul premiu 

„Moştenirea Maghiară”. După moartea sa din 26 iulie 1999, a 
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fost înfiinţat premiul „Bay Béla”, decernat anual de către 

ministrul de sport. A fost înfiiinţată Bursa pentru antrenori 

„Bay Béla”, totodată a fost creat şi programul de dezvoltare 

„Bay Béla” pentru întregul sport maghiar. 
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Incze JánosIncze JánosIncze JánosIncze János    

(1909 (1909 (1909 (1909 –––– 1999) 1999) 1999) 1999)    
 

 Pictor şi grafician de renume european. S-a născut la 

Seini în 9 octombrie 1909, şcolile făcându-le în oraşul natal, 

apoi la Liceul „Mihai 

Eminescu” din Satu Mare. În 

tinereţe a lucrat ca grădinar, 

vânzător, apoi ca muncitor la 

fabrica de porţelan „Iris” din 

Cluj. În 1934 a absolvit 

Colegiul „Bethlen” din Aiud, 

devenind învăţător. A predat 

la Zalău, apoi la Dej, unde s-a stabilit definitiv, în acest oraş 

având să-şi desfăşoare activitatea în tot restul vieţii sale.  

 A fost elevul lui Aurel Popp la Satu Mare, apoi al lui 

Sándor Ziffer la Baia Mare. A debutat ca artist plastic în anul 

1938, iar din 1941 a început să participe regulat şi la 

expoziţiile colective de importanţă regională. Şi-a elaborat 

un stil pictural foarte personal, bazat pe elemente 

impresioniste şi abstracte. Călătoria din Italia (1969) a 

influenţat decisiv dezvoltarea ulterioară a artei sale. 
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 La Dej a pictat până la sfârşitul vieţii sale temele 

oferite de acest oraş patriarhal şi pitoresc. Elementele 

cotidianului: casele micuţe, străzile înguste, pieţele cu 

atmosferă medievală, femeile aflate la taclale, bărbaţii care se 

duc la lucru, cântăreţi ducând instrumente, dar şi animalele, 

bivolii de exemplu, devin toate teme măreţe pentru Incze. Pe 

drept a fost numit de unii critici ai săi „Breughel transilvan”. 

 Cartea sa Autoportret 

(1982) este o mărturie foarte 

interesantă nu numai din punct 

de vedere autobiografic, ea 

cuprinzând şi ample analize 

estetico-stilistice, dar şi de 

istoria artei. Acest artist care a 

trăit în condiţii simple, aproape 

austere, într-o singurătate greu 

de invidiat, dedicându-se 

numai muncii cotidiene a creaţiei, nu-şi menajează deloc 

contemporanii. Cartea cuprinde şi pagini de jurnal intim sau 

de călătorie, precum şi o cronologie oarecum subiectivă a 

vieţii artistice maghiare din Transilvania dintre anii 1935-

1980. 

 Incze János a activat în cadrul Uniunii Artiştilor 

Plastici din România, iar după 1989 în uniunea artiştilor 

plastici maghiari, denumită „Barabás Miklós Céh”. A primit 
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numeroase distincţii în România şi în străinătate, cea mai 

importantă fiind Premiul Fundaţiei pentru Arta Transilvană 

(1989). 

 Marele pictor a murit la Dej în 3 februarie 1999. 
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Mihai BălajMihai BălajMihai BălajMihai Bălaj        

(1909 (1909 (1909 (1909 –––– 1976) 1976) 1976) 1976)        
 

 Născut la 14 noiembrie 1909 în localitatea Roşiori, 

comitatul Satu Mare, Mihai Bălaj 

provine dintr-o vrednică şi 

numeroasă familie de ţărani, a lui 

Vasile şi Ana (născută Bodea), 

fiind mezinul şi singurul dintre 

cei 10 fraţi care a devenit 

intelectual.  

Urmează şcoala primară la 

Seini, unde s-a mutat cu familia. 

L-a avut ca învăţător şi pe Paul 

Benea (Cherecheş). Cu sprijinul 

consăteanului său Corneliu Sabo, directorul Şcolii Normale 

din Oradea (Seminarul Român Unit), ajunge să frecventeze 

această instituţie începând cu anul 1923. Ajutorul 

directorului Sabo pentru sătmăreni este binecunoscut, astfel 

că nu întâmplător Mihai Bălaj i-a avut colegi de an pe 

Ludovic Seucan, născut în Valea Vinului şi pe Ioan Bretan, 

originar tot din Sătmar, amândoi dascăli în părţile sătmărene 

ani îndelungaţi.  
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Din cauza greutăţilor familiei, tânărul Mihai Bălaj 

este nevoit a se întreţine singur la şcoală unde, pe lângă 

activitatea didactică, pentru a nu deveni o povară familiei în 

anii de studiu, a fost portar la seminarul teologic, a servit 

masa profesorilor la cantina şcolii, a fost cantor la slujbele 

religioase de la penitenciarul oraşului şi grădinar la ferma 

şcolii în vacanţele de vară în schimbul unui costum de haine. 

Rămânerea în oraş pe timpul vacanţelor de vară i-a dat 

posibilitatea să studieze, reuşind să se impună ca unul dintre 

cei mai buni elevi. Deloc surprinzător, Mihai Bălaj ajunge 

preşedintele Societăţii de lectură „George Coşbuc”, funcţie 

pe care o va deţine până la absolvirea şcolii (1930). Calitatea 

procesului de învăţământ de la această vestită instituţie este 

dovedită de numele profesorilor. În anul de absolvire, după 
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cum rezultă din tablou, remarcăm, alături de chipul P. S. S. 

Valeriu Traian Frenţiu profesorii: Cornel Sabo (director), 

Coriolan Tămaian, dr. Vasile Chirvai, Mihai Silaghi-

Sălăgean, Ambroziu Iluţiu, Vasile Bolca (toţi originari ori 

direct legaţi de părţile Sătmarului!). Încă din timpul şcolii a 

fost atras de muzică, domeniu în care i-a avut profesori pe 

cunoscuţii Ambrozie Iluţiu şi Francisc Hubic, fapt ce i-a 

asigurat o temeinică pregătire. 

 

 După absolvire, în luna octombrie 1930, este 

încorporat la Batalionul 10 Vânători de Munte de la Sighetu 

Marmaţiei pentru efectuarea stagiului militar cu termen 

redus. Un an mai târziu îl găsim ca învăţător suplinitor la 

Baia Sprie (1931-1932), apoi la Vama (1932), Gherţa Mare 

(1932-1933), ajungând apoi şomer împreună cu alţi 107 

dascăli, datorită crizei economice.  
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 Sosit în 1933 la Odoreu, sat în care deznaţionalizarea 

a avut cele mai nefaste urmări (românii abia ştiau să se 

exprime în limba lor maternă), Mihai Bălaj înfiinţează cămin 

cultural, întâiul din localitate, o bibliotecă şi un cor (prezent 

în imaginea alăturată), pornind cu multă hotărâre munca de 

răspândire a culturii române. Mihai Bălaj a păstrat o 

frumoasă amintire Odoreului, el donând în anul 1969 

fotografia care imortaliza un eveniment deosebit petrecut în 

mijlocul odorenilor, Marea serbare culturală organizată la 

data de 3 iunie 1934. Dar, iată şi textul donaţiei făcute de 

Mihai Bălaj: „Donez această fotografie Căm. Cult. Odoreu la 

35 de ani de când ţărănimea din această comună, dornică de 

cultură, s-a încadrat cu entuziasm în cor, care deşi a durat 

numai un an a avut o activitate lăudabilă. Rog a se păstra ca 

un document preţios pentru prezent şi viitor. Seini, 3 iunie 

1969, Prof. M. Bălaj”. Sunt lesne de observat în fotografie 

chipurile arhidiaconului Aurel Dragoş (rândul de jos, în 

centru), flancat în stânga sa de Mihai Bălaj (cu vioara în 

braţe) şi inspectorul Dariu Pop. 

Un an mai târziu este transferat la Iegherişte ca 

învăţător titular, unde, de asemenea, va întemeia un cor (cu 

care Ion Groşan va concerta la Ardusat în 1938), după care 

obţine examenul de definitivat (al treilea din 200 de 

candidaţi) şi este numit titular la Şcoala Primară de Stat din 

Seini unde se stabileşte definitiv şi unde va obţine câteva 
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rezultate remarcabile în activitatea ce o desfăşoară.  

Nu va uita de locurile natale, astfel că în 1936, alături 

de un grup de tineri intelectuali din Roşiori: Ionel Sabo, Ion 

Bretan, Petre Coza, Vasile Toma, Gheorghe Iva şi Felician 

Soran, Mihai Bălaj vede împlinit un vis al sătenilor, înălţarea 

unui frumos monument în onoarea eroilor roşioreni căzuţi 

pe câmpul de luptă în prima conflagraţie mondială. 

Inaugurarea s-a făcut în prezenţa prefectului Octavian 

Ardelean şi a ministrului Valer Pop. 

În februarie 1937 este trimis în Sfântu Gheorghe la un 

curs de iniţiere în cadrul şcolii de străjeri. În acel an şcolar i 

se încredinţează conducerea Cohortei de străjeri din Seini. 

Politic Mihai Bălaj susţinea P.N.Ţ.-ul, dar „Marele Străjer” se 

căznea totuşi să atragă simpatia tineretului intelectual, 

căutând să-i înregimenteze. 

Mihai Bălaj a fost un dascăl de excepţie, prin mâna sa 

trecând zeci de generaţii, fiind în acelaşi timp, un profund 

cercetător al culturii de pe aceste meleaguri, scriitor, ziarist 

şi mai ales un stimul pentru tot ce înseamnă cultură 

românească. În această calitate a pregătit o mulţime de 

cântece cu aranjament pentru cor, manifestări culturale, 

rememorând momente însemnate ale trecutului nostru. A 

sprijinit tipografia locală „Viaţa culturală”, la care D. 

Hinoveanu şi-a tipărit volumul de poezie „Ţărmuri vechi” şi 

a înfiinţat biblioteca comunală.  
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De asemenea, a fost alături de generalul Georgescu 

Pion în efortul său de a sădi în 1939 o inscripţie vie dedicată 

lui Mihai Eminescu, pe dealul Comja, considerat cel mai 

mare monument închinat poetului naţional (116 m lungime 

şi 24 m lăţime). Şi-a început activitatea publicistică încă de 

pe băncile şcolii, a colaborat la ziare şi reviste locale şi s-a 

aflat printre studenţii Universităţii de vară de la Vălenii de 

Munte condusă de Nicolae Iorga. A fost un apropiat 

permanent al ASTREI, deţinând chiar funcţia de secretar 

general al despărţământului Seini.  

Despre activitatea sa publicistică Nae Antonescu nota 

în prefaţa volumului apărut în 1999 la Baia Mare: „O rodnică 

activitate publicistică a înregistrat în perioada interbelică 

profesorul şi militantul cultural Mihai Bălaj urmând pilda 

înaintaşilor români din Transilvania care aveau în vedere 

ridicarea morală şi materială a poporului român, îndeosebi a 

celor din mediul rural. Satul a fost în centrul preocupărilor 

sale, acel spaţiu privilegiat pe care l-a cultivat cu dragoste şi 

abnegaţie”. 

Începând cu anul 1932, revista „Viaţa Şcolară” (1925-

1936) îi acordă spaţii ample aproape în fiecare număr, unde 

îşi expunea ideile cu privire la educaţia şi instrucţia elevilor. 

A scris un număr impresionant de articole despre respectarea 

individualităţii copilului, a evocat pagini din trecutul 

Sătmarului şi a expus principiile cooperaţiei şcolare. 
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Prezentăm în cele ce urmează integral un articol 

semnat de Mihai Bălaj şi publicat în „Viaţa şcolară” (1934), 

dedicat lui Constantin Lucaciu şi Reuniunii Învăţătoreşti din 

Arhidiaconatul Sătmarului, intitulat  
 

Din înfăptuirile bătrânilor: Din înfăptuirile bătrânilor: Din înfăptuirile bătrânilor: Din înfăptuirile bătrânilor:     

Constantin LucaciuConstantin LucaciuConstantin LucaciuConstantin Lucaciu 
 

 „Există azi o seamă de tineri cari nu vor să recunoască 

pe bătrâni. Îi ignorează. Îi consideră pe aceştia ca şi pe nişte 

ramoliţi şi le detestă ori ce merit în ascensiunea realizărilor 

noastre. 

 Dacă aceştia însă ar arunca o privire asupra 

trecutului, cercetându-l s’ar convinge uşor că ceeace am 

desăvârşit noi, s’a început prin bătrâni. Şi chiar dacă bătrânii 

n’ar fi realizat nimic, au meritul cel mai mare: ÎNCEPUTUL. 

 Mă gândesc, de pildă, la puternica noastră Asociaţie şi 

gândurile mă poartă pela începuturile ei. Poate unii vor 

crede că Asociaţia învăţătorilor sătmăreni este numai de ieri, 

din anii de după Unire. Nu. Ea nu este nici de ieri, nici de 

astăzi. Începuturile ei sunt hăt mai de departe, chiar de pela 

anul 1881, deci de mai bine de un jumătate de veac. 

 Şi iată cum: 

 În 30 Maiu 1881, s’au convocat în Seini, învăţătorii 

români din judeţ, pentru a se consfătui asupra oportunităţii 
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înfiinţării unei „REUNIUNI ÎNVĂŢĂTOREŞTI”. Ideia s’a 

găsit salutară şi astfel în 5 Iulie, acelaş an, o comisiune, din 

care făcea parte şi păr. Const. Lucaciu, fratele marelui 

luptător naţionalist, se întruneşte în Satu-Mare şi 

prelucrează statutele, iar în 8 Aug. deja se ţine adunarea de 

constituire în Baia-Mare, alegându-se următorul comitet: 

preşed. George Marchiş, v. preşed. Ştefan Bilţ, secret. I. 

Const. Lucaciu, iar secret. II George Pteancu. 

 Deci la început Reuniunea era constituită pe întregul 

judeţ. N’a rămas aşa deoarece dieceza de Oradea a propus ca 

Reuniunea să se constituiască pe dieceze. Şi cum jumătate 

jud. Sătmar aparţinea diecezei de Gherla, învăţătorii 

sătmăreni au trebuit să se dividă în două. Reuniunea 

gherlană, din acest motiv n’a luat fiinţă decât mai târziu. 

 În 19 Iulie 1883, în adunarea convocată în biserica 

din Carei, prepozitul capitular dela Oradea, publică statutele 

aprobate de către Minist. Instr. şi de aci încolo, Reuniunea a 

început să existe ca persoană morală. 

În fiecare an apoi s'a ţinut câte o adunare generală. 

 Prima adunare generală s'a ţinut în POMI, la 8. Sept. 

1883. Aci s'au constituit 4 cercuri filiale, un fel de subsecţii 

de ale noastre: 1. CAREI-ERIU, 2. HOMOROD-MĂDĂRAS, 

3. SUPUR, 4. ARDUSAT-SOMEŞ. 

Au urmat adunări, în fiecare an, în ordine cro-

nologică, următoarele comune: Sanislău, Mădăras, Supur, 



 
 

133 

Roşiori, Doba, Sânmiclăuş, Borleşti, Vetiş, Homorodul de 

Mijloc, Medişa, Sătmărel, Săsari, Sanislău, Domăneşti, 

Ardusat, Vezendiu, Necopoiu, Pişcari şi în Tătăreşti în 1906. 

Că unde s'or mai fi ţinut adunări după aceasta dată, o 

va şti desigur bătrânul coleg G. Pteancu, care mai e în viaţă şi 

trăeşte retras la Carei.  

În afară de adunările generale se mai ţineau adunări 

filiale, cum am spune azi, adunări de ale subsecţiilor. 

Menirea Reuniunii înfiinţate era: CULTIVAREA ŞI 

SUSŢINEREA LA NIVEL A ÎNVĂŢĂTORIMII, a 

luminătorilor poporului. 

Desigur acesta era scopul prevăzut în Statute, şi nici 

că se putea să fie, era mai important: TREZIREA 

CONŞTIINŢEI NAŢIONALE ÎN POPORUL ROMÂNESC 

DE PE ACESTE MELEAGURI. 

Suntem îndreptăţiţi a face această afirmaţie, cu atât 

mai mult că secretar al Reuniunii era vajnicul luptător 

naţionalist Const. Lucaciu. Şi nu e oare semnificativ acest 

lucru: ca învăţătorii aparţinători diecezei de Oradea să-şi 

aleagă de secretar pe un preot din dieceza Gherlei? Credem 

că aceasta s'a făcut intenţionat pentruca învăţătorii Români 

să aibă mereu în mijlocul lor pe marele animator. 

Dar afară de problema naţională, din dările de seamă 

asupra adunărilor, mai putem constata că învăţătorii de 

atunci au fost preocupaţi de probleme economice, 
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profesionale, pedagogice şi culturale. 

Astfel în adunarea dela Pomi, Const. Lucaciu, depune 

un premiu de 10 fl. pentru cea mai bună grădină de pomi. 

Atari premii nici azi n'ar fi rău venite! În alte adunări apoi 

s'au făcut propuneri ca aceste: să se creeze un fond 

învăţătoresc din care să se ajute şcolarii silitori, fii de 

învăţători, să se aboneze foi pedagogice şi să se îmbogăţească 

biblioteca; să se creeze un fond de înmormântare, apoi 

propuneri de ordin pedagogic: să se întocmească un plan de 

propunere model şi orare pentru şcoale cu 1, 2, 3, 4 puteri, să 

se censureze manualele de şcoală şi să se recomande cele mai 

bune. Ba la adunarea din Sânmiclăuş, din 1892, se face 

propunerea ca împreună cu învăţătorii sălăgeni să se editeze 

o revistă pedagogică. 

Totodată Reuniunea a fost frământată de probleme 

cultural-naţionale, căci la adunarea din Tătăreşti 1906, se 

face propunerea ca la fiecare adunare să se ţină prelegeri 

pentru popor, iar Reuniunea se înscrie de membră a „Astrei”. 

Unele dintre propunerile făcute atunci, s'au şi 

realizat, altele au rămas să se realizeze în zilele noastre cum e 

societatea de înmormântare. 

Dragostea şi alipirea bătrânilor faţă de Reuniune, se 

poate aprecia numai avându-se în vedere greutăţile, pe cari 

învăţătorimea de atunci trebuia să le întâmpine pentru a 

putea face parte dintr'o societate, pe care să o şi susţină. 
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Starea materială a învăţătorimii era slabă, deci cotizaţiile se 

plăteau anevoie. Unde mai pui că raza de activitate a 

Reuniunii era Sanislău de lângă Carei şi până la Săsari, lângă 

Baie. Participarea la adunări se făcea cu adevărate jertfe. Nu 

venia autobuzul, caşi azi, să te ia de acasă şi într'o oră să te 

pună la cealaltă margine de judeţ, ci trebuia să-ţi hurduce 

carul zile dearândul, pe drumuri impracticabile, până să 

ajungi la localitatea unde se ţinea adunarea. Şi pleca 

învăţătorul din Satu-Mare, de lângă Baie, tocmai la Turţ, în 

părţile Ugocei. Iar cel de pe Ieriu, din Sanislău venea la 

Săsari. Şi n'au pregetat a veni. Căci aşa s'au înfrăţit, şi-au spus 

unul altuia păsurile şi şi-au 

golit de pe suflet amarul care îl 

îndurau, în urma stăpânirii 

vitrege. În mijlocul lor era 

mereu „CONSTANTIN 

LUCACIU” care-i îmbărbăta 

pentru ziua ce era să vie şi care 

a venit. 

Câte n'ar şti bătrânii să 

ne spună de pe acele vremi! 

Dacă prindeţi pe un bătrân 

puneţi-l să vă povestească. Şi povestind veţi vedea cum li se 

strecoară lacrimi pe sub gene. Amintirea zilelor vitrege . . . 
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În aceste lacrimi ei îşi manifestă iubirea faţă de înfăptuirile 

lor, de cari ei erau legaţi sufleteşte. 

Cinste şi recunoştinţă bătrânilor, pentru înfăptuirile 

ce au făcut”. 
 

(„Viaţa Şcolară”, Satu Mare, an XI, 1934, pp. 10 –12) 

 

A devenit apoi colaborator la revista „Şcoala 

sătmăreană” (1937-1946) la care a fost şi redactor, unde a 

scris despre aspectele generale ale pregătirii monografiilor 

săteşti sub influenţa teoriilor sociologice lansate de Dimitrie 

Gusti. În perioada 1936-1940, Mihai Bălaj a colaborat şi la 

principala revistă sătmăreană „Afirmarea” în care s-a 

preocupat de evocarea unor personalităţi ale vieţii culturale 

de pe aceste meleaguri, în special Petru Bran, Vasile Lucaciu, 

Constantin Lucaciu sau Alexiu Berinde, făcându-şi o 

preocupare de căpătâi din ştergerea colbului uitării de pe 

memoria unor personalităţi seinene şi sătmărene.  

Un alt articol impresionant publicat în „Afirmarea” 

este cel dedicat vieţii şi activităţii a celui care a fost simbolul 

Seiniului, Alexiu Berinde, reprodus şi acela de noi. De 

asemenea, Mihai Bălaj a colaborat şi cu presa cotidiană: 

„Graniţa” (1934-1935), de obicei cu pseudonimul Mihai 

Roşioru, în al cărui număr de debut scria: „Graniţa este 

aparatul prin care respiră acest colţ de ţară”. Semnătura lui o 
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mai găsim şi în „Conştiinţa română” (1938), „Satu Mare”, 

publicaţii sătmărene, dar şi în „Gazeta de vest” din Oradea. 

Poate cel mai important capitol din cariera lui Mihai 

Bălaj îl reprezintă activitatea corală. El a înfiinţat şi condus 

formaţii corale chiar şi în localităţile unde a avut o prezenţă 

trecătoare, însă apogeul carierei corale este legat, indiscutabil 

de corul din Seini. 

Corul din Seini are o istorie remarcabilă construită în 

cei peste 130 de ani de activitate fiind unul dintre primele 

coruri din nord-vestul Transilvaniei. Prin venirea 

învăţătorului Mihai Bălaj în Seini, transferat la cerere, din 

1935 începe o nouă etapă în dezvoltarea acestui cor. La 5 

decembrie 1935, datorită prestigiului de care se bucura, este 

ales dirijorul corului, cu care participă la mai multe 

spectacole şi concerte corale, obţinând numeroase premii.  

 Primul concert al corului din Seini sub bagheta sa are 

loc la 23 februarie 1936, cu „un program de ţinută, armonios 

alcătuit, aşa cum a făcut întotdeauna şi cum ne mărturisesc 

atâtea dovezi”.  

În perioada 29-30 august 1936 are loc cel mai 

puternic concurs judeţean de coruri ţărăneşti – „Luna 

Sătmarului” la care Mihai Bălaj obţine premiul III.     

    În urma acestui eveniment, profesorul Adrian 

Demian lansează la 4 septembrie 1936 un apel tuturor 

corurilor din judeţ pentru a înfăptui „Asociaţia de coruri 
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ţărăneşti din Sătmar”, prima organizaţie de acest gen din 

istoria mişcării corale locale, ca o secţiune a Reuniunii de 

cântări „Vasile Lucaciu”. 

La 11 octombrie 1936, în sediul Conservatorului din 

Satu Mare, are loc adunarea de constituire în prezenţa mai 

multor notabilităţi ale oraşului şi judeţului, printre care dr. 

Ştefan Benea (primarul oraşului Satu Mare), dr. Eugen Seleş 

(directorul Liceului „Mihai Eminescu” şi preşedintele 

despărţământului sătmărean al „Astrei”), Emil Tişcă 

(directorul Băncii Româneşti şi preşedintele „Reuniunii de 

cântări Vasile Lucaciu”), Adrian Demian (directorul 

Conservatorului), Paul Benea (revizor şcolar şef al judeţului) 

ş.a. Dirijorii din judeţ sunt reprezentaţi de Vasile Tarţa, 

Gheorghe Şincai, Ioan Mare, Ionel Barbu, Mihai Bălaj, Vasile 

Barna, A. Sabău, Petru Bălaşiu şi Gheorghe Tarţa. Adrian 

Demian este ales preşedinte al Asociaţiei. Acesta propune ca 

Emil Tişcă, „pentru meritele sale pe tărâm cultural, să fie ales 
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preşedinte de onoare al Asociaţiei, ceea ce se primeşte prin 

vii şi puternice aclamaţii”. 

 În statutul Asociaţiei, 

la art. IV sunt enumeraţi 

membrii fondatori, un loc de 

cinste ocupându-l Reuniunea 

corală din comuna Seini, 

condusă de Mihai Bălaj. El 

nu-şi va întrerupe activitatea 

corală până la capătul vieţii, 

înfruntând numeroasele 

oprelişti pe care noua epocă a 

deschis-o României. A reuşit în anul 1970 să tipărească o 

lucrare aniversară a formaţiunii din Seini, intitulată, Corul 

din Seini la 90 de ani de activitate. 1880-1970, apărută la 

Baia Mare, sub auspiciile Comitetului pentru Cultură şi Artă 

al judeţului Maramureş şi al Casei Creaţiei Populare. 

Lucrarea nu este semnată, dar stilul în care este elaborată 

dovedeşte că Mihai Bălaj este cel care a realizat-o. În plus, 

avem dedicaţia oferită pe un exemplar din broşură bunului 

prieten Nae Antonescu, lucrare aflată azi în colecţiile 

Bibliotecii Judeţene Satu Mare. 

 Planurile sale de viitor au fost stopate de atmosfera 

premergătoare şi a evenimentelor din timpul celui de-al 

doilea război mondial, Mihai Bălaj fiind încorporat şi trimis 
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pe front în Uniunea Sovietică (sublocotenet). Pentru merite 

în luptă este decorat cu Ordinul „Coroana României” cu 

spadă şi panglică de Virtute Militară. După refugiu şi după 

război, Mihai Bălaj va prelua timp de doi ani activitatea 

corului din Seini (1947-1948), revenind la conducerea sa în 

1950. În această perioadă corul creşte ca număr şi ca valoare, 

având peste 100 de membri şi participări la o serie de 

spectacole şi concursuri la nivel naţional.  

 Tot în primii ani ai perioadei postbelice, Mihai Bălaj a 

trebuit s-o ia de la început şi pe plan didactic, reorganizând 

învăţământul din Seini, atât ca director cât şi ca subinspector 

şcolar de plasă. În toamna anului 1945 a înfiinţat primul 

gimnaziu, unic în judeţ, a redeschis şcoala de ucenici şi a 

început activitatea culturală şi de alfabetizare în cadrul 

ASTREI. În 1951, autorităţile comuniste îl exclud din 

învăţământ, fiind reprimit în 1952, după lungi insistenţe la 

Ministerul Învăţământului, însă la Ilba şi nu în Seini. Revine 

în această localitate ca dascăl în anul 1953, pentru ca, în 1958 

să fie din nou exclus de aceleaşi autorităţi. Până în 1962 

Mihai Bălaj a îndeplinit funcţia de şef al serviciului de 

aprovizionare la Fabrica de Drojdie „Seineana”, după care a 

fost reprimit la catedră dar cu toate gradele didactice anulate. 

Decide să ia totul de la capăt, ca student la Facultatea de 

Filologie a Universităţii din Cluj, la 53 de ani calificându-se 
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ca profesor, la 55 de ani obţinând definitivatul, iar la 57 de 

ani examenul de gradul II. 

 Publicistica sa de după 1944, în pofida condiţiilor ştiute, 

ar merita toată atenţia cercetătorilor şi, de ce nu, o eventuală 

culegere a articolelor sale ar avea darul de a redimensiona, 

neîndoios, portretul omului de cultură Mihai Bălaj. Nu am 

întocmit pentru demersul nostru o bibliografie în adevăratul 

sens al cuvântului, însă, am considerat oportun să amintim 

contribuţiile sale în publicaţiile sătmărene ori băimărene de 

după 1944.  

În paginile publicaţiei „Cronica sătmăreană” îl găsim 

cu articolul recenzie: Ion Şiugariu: „Carnetele unui poet 

căzut în război”, 130 de ani de la apariţia „Gazetei de 

Transilvania”şi cu Lupta cărturarilor sătmăreni de la mijlocul 

secolului al XIX-lea pentru un liceu românesc, cu referire la 

o mare întrunire românească desfăşurată la 1861 în Seini. 

Dar, reluând exerciţiul interbelic, Mihai Bălaj se va ocupa de 

recuperarea unor personalităţi sătmărene, în articolele 

intitulate: O trecută speranţă poetică a Sătmarului: Dimitrie 

Sfura, Vasile Vartolomei, Georgiu Marchişiu, Iacob 

Brînduşeanu, Iustin Popfiu, Cornel Sabo, acestea toate 

grupate în seria „Cărturari sătmăreni”. În suplimentul 

„Cronicii sătmărene”, intitulat „Geneze”, publică o 

Retrospectivă culturală sătmăreană.  
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 Când condiţiile au permis reapariţia unei publicaţii a 

dăscălimii sătmărene, intitulată aidoma celei care apăruse în 

perioada interbelică, „Şcoala sătmăreană”, atât Mihai Bălaj 

cât şi celălalt redactor, dascălul Ioan Giurgea, vor publica 

Amintiri de la „Şcoala sătmăreană”. 

 Nu am stăruit asupra contribuţiilor sale în presa 

băimăreană, semnalăm aici doar articolul apărut în „Pentru 

socialism”, intitulat Moise Sora Noacu – cărturarul iubitor de 

neam de la Bozânta Mare. Conţinutul acestui articol, cu 

povestirea drumului efectuat de Mihai Bălaj la Bozânta 

Mare, pe urmele unuia dintre cei mai activi corespondenţi 

sătmăreni ai lui Bariţiu, ne dovedeşte dragostea pentru 

trecutul neamului pe care o nutrea cărturarul din Seini. 

În 1970 primeşte Ordinul „Meritul Cultural” ca o 

recunoaştere, deşi foarte târzie, binemeritată, având în 

vedere meritele sale de netăgăduit ca dascăl, cercetător, 

publicist cu sute de articole şi studii publicate, monografii 

şcolare şi ale corului din Seini, toate înşirate sistematic într-o 

anexă la autobiografia sa (finalizată cu o lună înainte de a 

muri) şi din arhiva excepţională pe care a lăsat-o posterităţii 

şi care se găseşte la Arhivele Naţionale din Baia Mare. În 

acest fond se găsesc corespondenţele lui Mihai Bălaj de pe 

front sau cu personalităţi ale vremii precum generalul Pion, 

Nae Antonescu, Ioniţă G. Andron, Gheorghe Isac, Mircea 

Bradu ş.a., dar şi jurnalul său de front pe care l-a păstrat 
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ascuns în timpul regimului comunist şi care ne oferă 

informaţii deosebite, o istorie trăită şi scrisă printre gloanţe 

şi obuze. 

 La un an după pensionarea lui Mihai Bălaj, scriitorul 

Marin Radu Mocanu, fost director general al Arhivelor 

Naţionale ale României, i-a făcut o vizită acasă la Seini. 

Impresionat de personalitatea complexă a lui Mihai Bălaj, 

scria: „aveam în faţa mea un profesor, un dirijor de cor, un 

instructor de teatru, un conferenţiar, un cronicar, toate 

întrupate în una şi aceeaşi persoană. Pe masa lui de lucru, 

cărţile şi ciornele manuscriselor îşi aşteptau cuminte 

rândul... Învăţătorul scotea la lumină, medaliindu-le, figuri 

cultural-ştiinţifice ale trecutului, pe care timpul le învăluise 

în tăcere”. 

 După aproape 45 de ani de activitate didactică, din 

care 40 a purtat şi însemnul muncii dirijorale, profesorul 

Mihai Bălaj se pensionează. Cu el se încheie practic şirul 

absolvenţilor Şcolii Normale de la Oradea, ai generaţiilor mai 

vechi de dirijori. Din păcate însă, un stupid şi tragic accident 

auto pune capăt acestei vieţi la 19 martie 1976. 

Mihai Bălaj a avut parte de o frumoasă căsnicie cu 

dăscăliţa Zina Paşca (1913-2005). A durat în deplină armonie 

căsătoria până la prea grabnica trecere în veşnicie a 

cărturarului, în 1976. Pe piatra de mormânt din cimitirul de 

pe strada Eroilor din Seini (amplasat la ieşirea dinspre Satu 
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Mare din orăşel) 

sunt încrustate, 

aidoma unui 

testament, cuvinte 

care ne vorbesc 

parcă de dincolo de 

pragul veşniciei 

despre cei doi soţi: 

 

 

„Ieri pe cer viu străluciră 

Doi luceferi călători 

Răspândind lumină multă 

Se stinseră până-n zori. 

Cei ce aţi primit lumina 

Răspândită puneţi flori 

Pe mormântul care-ascunde 

Inimi mari de-nvăţători” 

 

În anul 1999, la împlinirea a 90 de ani de la naşterea 

dascălului Mihai Bălaj, Vasile Căpâlnean (un apropiat de-al 

său) şi Viorel Rusu, au îngrijit apariţia volumului Jurnal de 

front (1942-1943). Lansarea cărţii la care am avut plăcerea să 

fiu invitat (Claudiu Porumbăcean, n.n.) şi simpozionul 
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organizat s-au ridicat la nivelul celui care a fost „dascălul 

total” Mihai Bălaj. 

În semn de 

respect şi apreciere 

pentru tot ceea ce a 

făcut pentru această 

localitate, la aniversarea 

a 90 de ani de la 

naşterea sa, Casa de 

Cultură din Seini va 

purta numele de Mihai 

Bălaj. 

Memoria sa este 

cinstită şi la Odoreu, 

centenarul naşterii sale prilejuind la 6 decembrie 2009 

dezvelirea pe frontispiciul grădiniţei de copii (fosta şcoală 

generală) din localitate a unei plăci memoriale, care 

aminteşte mereu odorenilor de viaţa şi activitatea lui Mihai 

Bălaj. 
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* Fotografiile cu absolvenţii Şcolii Normale din Oradea şi 

Mihai Bălaj absolvent fac parte din colecţia domnului 

profesor Mihai Seucan, iar cea cu corul din Odoreu este 

reprodusă din lucrarea semnată de Felician Pop, La margine 

de mijloc. Monografia comunei Odoreu, judeţul Satu Mare. 

  



 
 

147 

    

Dr. Fábián GyörgyDr. Fábián GyörgyDr. Fábián GyörgyDr. Fábián György    

(1912 (1912 (1912 (1912 –––– 1980) 1980) 1980) 1980)    
 

 Preot reformat, protopop, director general al Eparhiei 

Reformate de Piatra Craiului (cu sediul la Oradea), scriitor 

ecleziastic. S-a născut la Seini în 19 mai 1912. Tatăl său era 

István Fábián, un învăţător 

reformat, care în timpul său liber 

redacta săptămânalul local 

„Szinyér”. Studiile le-a făcut la 

Seini şi la Satu Mare la liceul 

„Mihai Eminescu”. După bacalau-

reat s-a înscris la facultatea de 

teologie reformată din Cluj, 

urmând în paralel şi cursurile de 

drept ale universităţii locale. La 

începutul anilor patruzeci a 

devenit doctor în drept administrativ. Ca preot reformat a 

slujit la Seini şi Baia Mare, iar în 1952 a venit la Satu Mare 

devenind mai târziu protopop şi rămânând până la moartea 

sa parohul bisericii reformate din Mintiu. 

 La Seini, în anii războiului mondial şi-a ridicat glasul 

împotriva recrutărilor forţate şi a deportării evreilor, fiind 
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aspru criticat de mai marii eparhiei şi de autorităţile locale 

horthyste. În anii socialismului de stat a devenit treptat unul 

dintre conducătorii Eparhiei Reformate de Piatra Craiului. 

Participă cu regularitate la sesiuni ştiinţifice şi congrese 

internaţionale, reprezentând eparhia. Fiind mâna dreaptă a 

episcopului Sándor Búthi (născut tot la Seini în 1913), care a 

condus eparhia între 1962-1967, Fábián este adeptul 

cooperării moderate cu autorităţile comuniste în vederea 

păstrării unei părţi a bunurilor imobiliare aparţinând 

enoriaşilor şi instituţiilor bisericeşti. După moartea 

prematură a lui Búthi, în timpul episcopatului lui László 

Papp, Fábián rămâne protopop şi director general, dar se 

începe hărţuirea şi şantajarea sa de către securitatea 

sătmăreană. Încearcă să facă compromisuri, dar poziţia sa 

devine tot mai dificilă. 

 Fábián György a fost un orator vestit şi un om de 

cultură apreciat de sătmăreni, având o colecţie valoroasă de 

tablouri (procurată mai ales în perioada băimăreană), de 

discuri şi o bibliotecă renumită. O mare parte a acestor 

bunuri culturale, mai ales cărţile socotite naţionaliste de 

către autorităţi, i-au fost confiscate de către securitate. 

Fábián niciodată n-a îndrăznit să-şi publice scrierile, şi s-a 

retras treptat, trăind o viaţă tot mai izolată în incinta 

parohiei reformate de la Mintiu. Predicile sale au rămas în 
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manuscris, ele pierzându-se după moartea sa, survenită în 

iarna anului 1980 ca urmare a unui accident de circulaţie. 
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Iuliu Andrei PopIuliu Andrei PopIuliu Andrei PopIuliu Andrei Pop    

(1915(1915(1915(1915    ––––    1996)1996)1996)1996)    
        

    Personalitate complexă atât a Sătmarului cât şi a 

Maramureşului, artist fotograf de excepţie, Iuliu Pop s-a 

născut la 8 iulie 1915 în Negreşti-Oaş. Este fiul lui Andrei şi 

Irina Pop (învăţătoare). Tatăl său, preot greco-catolic, în 

tinereţe a fost capelan la Şişeşti, slujind împreună cu Vasile 

Lucaciu. A rămas orfan de tânăr, tatăl său decedând în anul 

1926, pe când era paroh la Satu Mic. 

Iuliu Pop este legat de Seini şi prin faptul că unul 

dintre străbunicii săi materni a fost preot în această 

localitate. Este vorba despre George Orosz, paroh greco-

catolic, prezentat de altfel în acest volum. 
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 Probabil că şcoala primară şi gimnaziul le-a urmat la 

Sighetu Marmaţiei. Începând cu anul şcolar 1927/1928 

studiază la Liceul „Mihail Eminescu” din Satu Mare. În acest 

an dirigintele clasei a fost profesorul Silviu Tămaş. Dintre 

colegi i-am remarcat pe viitorul preot greco-catolic Felician 

Soran, precum şi pe viitorul profesor de la Şcoala Normală 

orădeană, Vasile Vartolomei. Anul şcolar următor dirigintele 

clasei a fost profesorul de română şi istorie Eftimiu Pandrea, 

pentru ca în ultimul an de liceu diriginte al clasei lui Iuliu 

Pop să fie latinistul Francisc Groza. Examenul de bacalaureat 

a avut loc în luna iulie 1931, la Liceul „Mihail Eminescu”, 

Iuliu Pop numărându-se printre cei 11 (din 52) elevi care au 

obţinut calificativul „bine”. Nu vom menţiona acum decât 

faptul că preşedinte al Comisiei de bacalaureat a fost conf. 
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univ. Alexandru Marcu din Bucureşti. Fiind orfan, în acest 

an a fost scutit integral de taxe. 

S-a îndreptat spre o carieră juridică, frecventând 

Facultatea de Drept la Cluj 

Napoca. După absolvire se 

stabileşte la Seini unde va 

lucra ca stagiar la biroul 

avocatului Gheorghe 

Bărbuş. Se transferă mai 

târziu la Sfatul regional 

din Baia Mare ca jurist, iar 

apoi la Institutul de 

proiectări din Baia Mare. 

La această instituţie Iuliu 

Pop va cunoaşte 

consacrarea profesională 

nu ca jurist, cât mai 

degrabă ca artist fotograf, 

lăsând în urma sa o muncă impresionantă de o valoare 

documentară, istorică şi artistică deosebită. De numele său se 

leagă nu mai puţin de 21 de lucrări monografice ale 

localităţilor din Maramureş, însoţite de imagini document 

realizate cu mult profesionalism, lăsând posterităţii o istorie 

vie a Maramureşului şi a Oaşului în care a copilărit. 



 
 

153 

 Operele sale de artă fotografică au fost expuse în toată 

lumea atrăgând admiratori la New York, Paris, Berlin, 

Budapesta, Buenos Aires, Roma, Atena, Amsterdam, Sri-

Lanka, Canada ş.a. A participat la o mulţime de simpozioane, 

expoziţii şi concursuri în ţară şi străinătate, obţinând 

numeroase premii. Pentru activitatea sa a fost ales membru 

în Asociaţia artiştilor fotografi din România şi al Fundaţiei 

Internaţionale de Artă Fotografică. 

 Muzeul Judeţean din Satu Mare deţine o frumoasă 

colecţie personală Iuliu Pop care conţine documente 

personale ale familiei Pop, obiecte de ceramică tradiţională 

din nord-vestul României dar şi multe fotografii realizate de-

a lungul vieţii de marele artist, care au imortalizat chipurile 

expresive şi portul popular oşenesc, codrenesc şi 

maramureşan la diferite sărbători şi obiceiuri legate de viaţa 

socială şi raportul dintre generaţii în lumea satului. 

 A încetat din viaţă la 26 aprilie 1996, fiind 

înmormântat la Negreşti Oaş, locul său de naştere. 
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