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Rezumat

Cuvinte cheie: evrei, istorie, comunitate religioasă, dezvoltare demografică, economică,
socio-culturală, rabini, educaţie

Cercetările referitoare la istoria evreilor din Transilvania, Banat şi România reprezintă un
domeniu în studiile istorice care s-a dezvoltat abia în ultimul deceniu al secolului al XX-lea. În
ultimele două decenii, mulţi istorici şi-au dedicat activităţile, cercetările pentru studierea istoriei
comunităţilor evreieşti de pe teritoriul ţării încercând astfel să dezvăluie istoria unui popor care a
adus importante contribuţii în viaţa economică, culturală şi socială a României. Importanţa
studiilor legate de comunităţile evreieşti din România este atestată şi de nenumăratele studii
realizate, precum şi de numeroasele instituţii înfiinţate în vederea cercetării istoriei sale. Lucrarea
mea de doctorat, intitulată Evreii din Comitatul Satu Mare în secolele XVIII-XX, îşi propune să
prezinte istoria comunităţii evreieşti din comitatul situat în nord-vestul României şi să prezinte
informaţii noi referitoare la dezvoltarea demografică, economică, socială şi culturală a acestei
comunităţi.
Teza mea de doctorat şi-a propus studierea istoriei comunităţii din această regiune, de la
aşezarea primelor evrei şi până în anul 1930 când comunităţile cunoşteau deja un grad înalt de
instituţionalizare, aşa cum arată documentele arhivistice şi lucrările de referinţă existente.
Structurată pe şase capitole şi 10 anexe, lucrarea tratează separat dezvoltarea demografică,
economică, culturală şi religioasă a comunităţii evreieşti din comitatul Satu Mare şi, respectiv,
oraşele Satu Mare, Carei, Baia Mare şi Baia Sprie. Un capitol aparte este alocat enumerării
personalităţilor evreieşti din perimetrul sătmărean realizat pe baza lucrărilor de referinţă şi a
lexicoanelor publicate.
Istoria stabilirii evreilor în comitatul Satu Mare a reprezentat motivul primordial pentru
care am ales acest subiect. Spre deosebire de stabilirea evreilor în secolele anterioare, când

prezenţa lor a fost sporadică, în secolul al XVIII-lea evreii s-au stabilit pe întreg teritoriul
regatului şi respectiv pe teritoriul Marelui Principat al Transilvaniei. În comitatele aflate în
nordul regatului Ungariei marii moşieri cu scopul relansării economiei şi în vederea creşterii
veniturilor domeniilor personale au permis stabilirea evreilor asigurându-le protecţie reală şi
legală. Evreii în schimb, pentru dreptul de aşezare, au plătit diferite taxe, au arendat mori,
cârciumi, terenuri agricole participând în acelaşi timp şi la relansarea comerţului1. Acest model a
fost preluat şi de ceilalţi nobili ai regatului, colonizarea evreilor fiind o metodă care s-a răspândit
mai întâi în comitatele din nordul regatului pentru ca ea să fie implementată şi de contele
Alexandru Károlyi, în comitatul Satu Mare, la începutul secolului al XVIII-lea. Primii evrei s-au
stabilit în judeţul Satu Mare la chemarea contelui Alexandru Károlyi iar condiţiile aşezării lor au
fost stabilite prin semnarea unui contract. Aceste contracte, primul datează din 1723, constituie
cadrul organizării comunităţii, stabilesc drepturile, libertăţile precum şi obligaţiile noii
comunităţi formate. Cercetarea acestor contracte, studierea relaţiilor economice, sociale dintre
conte şi comunitatea formată reprezintă una din cele mai importante părţi ale tezei, bazându-se
mai ales pe documente nepublicate, păstrate în limbile maghiară, germană şi latină în arhivele
familiei Károlyi.
Un al doilea motiv pentru care am ales acest subiect este reprezentat de istoria aparte a
acestei comunităţi, comitatul Satu Mare fiind situat la graniţa nord-estică a regatului Ungariei în
secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Datorită poziţiei geografice a judeţului, comunitatea
evreiască a fost direct influenţată de valurile imigraționiste, evreii sosiţi în aceste secole
punându-şi amprenta pe dezvoltarea culturală şi religioasă a comunităţii. Această influenţă
culturală, dar mai ales religioasă, poate fi simţită mai ales în secolul al XX-lea când se dezvoltă
hasidismul sătmărean şi se răspândesc ideile sioniste. Atât hasidismul cât şi sionismul au marcat
profund ultimele decenii de dinaintea celui de-al doilea război mondial. În aceeaşi ordine de idei,
evreii din acest comitat nu cădeau sub jurisdicţia Marelui Principat al Transilvaniei care
recunoştea doar comunitatea din Alba-Iulia ca fiind legală, cunoscând structuri instituţionale
diferite şi acel statut juridic care le-a fost aplicat evreilor din Ungaria. Încă o dată, poziţionarea
geografică a comitatului Satu Mare a influenţat dezvoltarea comunităţii evreieşti, evreii stabiliţi
aici beneficiind de o libertate religioasă şi comercială de care comunităţile evreieşti înfiinţate pe
1

Ernő Marton, A magyar zsidóság családfája. Vázlat a magyaroszági zsidó településtörténethez, ed.
Fraternitas, Cluj-Napoca, 1941, p. 42-43.

teritoriul Transilvaniei istorice au putut beneficia abia în cea de-a doua jumătate a secolului al
XIX-lea.
În capitolele lucrării am urmărit diferitele aspecte ale comunităţii evreieşti, de la
dezvoltarea socială, economică şi până la dezvoltarea vieţii culturale şi religioase. Alături de
sursele arhivistice menţionate, care conţin mai ales informaţii referitoare la evoluţia demografică
a comunităţii, am folosit în cercetările mele lucrări de statistică, lexicoane sau lucrări de referinţă
publicate. Cercetările au fost îngreunate de lipsa arhivelor comunitare astfel având foarte puţine
date referitoare la viaţa internă a comunităţilor evreieşti din comitatul Satu Mare. Comunităţile
evreieşti din această regiune, precum şi arhivele lor, au fost distruse odată cu izbucnirea celui deal doilea război mondial ceea ce face imposibilă cercetarea unei părţi a istoriei acestor comunităţi
să nu poată fi cercetată. Un alt impediment este reprezentat faptul că multe dintre documentele
Arhivei Guberniale, din fondul Acta Judeorum, păstrate la Arhivele Naţionale Maghiare, sunt în
continuare păstrate în negativ, ceea ce nu permite cercetarea lor. Printre aceste documente se află
şi documente referitoare la comunitatea evreiască din comitatul Satu Mare şi aceste documente
pot constitui baza unei noi cercetări în momentul în care datele vor fi transformate în diapozitive.
Primul capitol al lucrării este dedicat dezvoltării demografice a comunităţii evreieşti
stabilite în judeţul Satu Mare, fiind structurat pe mai multe subcapitole, fiecare tratând separat
câte un secol din istoria comunităţii. Baza cercetărilor referitoare la dezvoltarea economică au
constituit recensămintele realizate în secolele al XVIII-lea, al XIX-lea precum şi cele din secolul
XX. Chiar dacă iniţial aceste conscripţii au fost realizate cu scopul explicit de a oferi informaţii
referitoare la puterea economică a comunităţilor evreieşti şi de a impune noi taxe de către
administraţia imperială, ne furnizează informaţii importante privind dezvoltarea lor demografică.
Pentru secolul al XVIII-lea, cele mai importante conscripţii au fost cele organizate în anii 17351736, conscripţia fiscală din 1768-1769 precum şi conscripţia Iosefină realizată în anii 17851787. Aceste conscripţii ne oferă date referitoare nu numai la numărul populaţiei evreieşti dar şi
date referitoare la ocupaţia populaţiei precum şi la averea deţinută, evreii fiind consideraţi o
naţiune aparte. Caracterul conscripţiilor se schimbă în secolele următoare, din cea de-a doua
jumătate a secolului al XIX-lea dispare diferenţierea etnică, evreii fiind consemnaţi doar ca
aparţinând cultului mozaic şi fiind vorbitori de limbă ebraică sau idiş. Pentru secolul al XIX-lea
putem aminti ca surse privitoare la evoluţia demografică a comunităţii evreieşti conscripţia

fiscală din anii 1818–1820, conscripţia realizată la ordinul Ministerului de Interne al Guvernului
Revoluţionar Ungar în anul 1848 al cărei scop a fost deja pregătirea procesului de emancipare a
evreilor, precum şi recensămintele din 1851 şi 1869–1870, în prelucrarea lui Traian Rotariu.
Pentru secolul XX, baza cercetării demografice a constituit-o statisticile demografice ale
Institutului Naţional Maghiar de Statistică pentru anii 1900 şi, respectiv, 1910 precum şi
Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930, publicat la Bucureşti în
anul 1938. Tot în acest capitol sunt tratate şi obligaţiile fiscale ale evreilor, mai ales în secolul al
XVIII-lea, dar şi procesul de urbanizare a comunităţii evreieşti de la începutul secolului XX.
Cel de-al treilea capitol este dedicat instituţionalizării comunităţilor evreieşti din comitat,
formării şi dezvoltării structurilor instituţionale din Carei, Satu Mare sau Baia Mare. Pentru
secolul al XVIII-lea, când se pun bazele comunităţii evreieşti din judeţ, cea mai importantă sursă
arhivistică este reprezentat de arhiva familiei Károlyi, păstrată la Arhivele Naţionale Maghiare
din Budapesta. Cercetarea acestor documente, redactate mai ales în limba maghiară, ne-a permis
cunoaşterea începuturilor comunităţii evreieşti din Carei, relaţia dintre ei şi conte, formarea
primelor instituţii comunitare şi activitatea lor economică. Pentru secolele următoare, sursele
arhivistice lipsesc cu desăvârşire, arhivele comunităţilor fiind distruse. În cercetările mele am
folosit mai ales studiile apărute la finalul secolului al XIX-lea, articole publicate în ziarele epocii
precum şi lexicoane, precum Lexiconul Evreiesc al lui Péter Újvári, publicat în anul 1929. De
asemenea, o sursă importantă au reprezentat-o cărţile yizkor, cărţile memoriale dedicate
comunităţilor din Satu Mare şi Baia Mare.
Capitolul al patrulea prezintă activitatea economică a comunităţii evreieşti şi contribuţia sa
adusă în dezvoltarea economiei comitatului şi, respectiv, a oraşului Satu Mare. Datele prezentate
în acest capitol se bazează pe informaţiile oferite de recensămintele organizate în anii 1900, 1910
şi respectiv, de recensământul organizat de Statul Român în anul 1930. Lucrările publicate de
Institutul Naţional Maghiar de Statistică ne permit cunoaşterea evoluţiei structurilor
ocupaţionale, prezenţa evreilor în viaţa economică precum şi importanţa lor în dezvoltarea vieţii
economice a comitatului. Datele prelucrate ne oferă o imagine de ansamblu referitoare la
evoluţia comunităţii evreieşti şi, de asemenea, ne permit plasarea lor în societatea înconjurătoare.
Cercetările statistice ne permit urmărirea datelor ocupaţionale referitoare la comunitatea
evreiască pe întreg teritoriul comitatului şi în oraşul Satu Mare şi, de asemenea, urmărirea

diversificării structurilor sociale şi profesionale. Aşa cum putem vedea şi în lucrare răspândirea
liberalismului precum şi emanciparea evreilor au permis restructurarea socială a comunităţii
evreieşti tradiţionale, în foarte scurt timp evreii fiind prezenţi în toate domeniile vieţii industriale,
comerciale sau intelectuale.
Raporturile dintre comunitatea evreiască şi societatea înconjurătoare sunt cercetate în cel
de-al cincilea capitol, intitulat Viaţa culturală, asimilare şi sionism. În acest capitol am încercat
să studiez şi să prezint atât evoluţia vieţii culturale şi religioase cât şi a structurilor educaţionale a
evreilor din judeţul Satu Mare. Este prezentată structura educaţională a evreilor precum şi, pe
baza datelor statistice publicate la începutul secolului XX, nivelul lor de şcolarizare. Separat este
tratată răspândirea sionismului în cadrul comunităţii evreieşti din Satu Mare, premizele acestuia
dar şi dezvoltarea activităţii sioniste dar şi gradul de asimilare a populaţiei evreieşti în societatea
înconjurătoare.
Lucrarea în faţă îşi propune prezentarea formării şi consolidării comunităţii evreieşti din
comitatul Satu Mare, bazându-se pe cercetări proprii, un capitol aparte fiind dedicat fiecărui
aspect din istoria acestei comunităţi. Analizând documentele arhivistice, literatura de specialitate
de statistică şi de istorie, articolele, cărţile memoriale referitoare la istoria comunităţii evreieşti
din comitatul Satu Mare, putem cerceta evoluţia acestei comunităţi de la începuturi, de la
stabilirea lor în comitat, şi până la apogeul atins la începutul secolului al XX-lea. În secolele
cercetate putem fi martorii formării, evoluării comunităţii evreieşti din comitatul Satu Mare care
a jucat un rol important în viaţa societăţii înconjurătoare. Scopul lucrării a fost prezentarea
istoriei acestei comunităţi şi studierea structurilor instituţionale, a vieţii religioase şi culturale.
Cercetările au dezvăluit o comunitate înfloritoare integrată în societatea înconjurătoare şi care şia trăit sfârşitul tragic alături de celelalte comunităţi evreieşti din Transilvania şi Ungaria odată cu
izbucnirea celui de-al doilea război mondial.
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