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Cuvânt înainte al autorului 

 

Una din sarcinile esenţiale ale istoriografiei în general este reţinerea 

evenimentelor trecutului astfel, ca ele sӑ fie înţelese, concluzionate şi în 

cazuri ideale sӑ pot fi retrӑite şi folosite de generaţiile urmaşe. O mare 

importanţӑ le revine și investigaţilor cu caracter  istoric, dar şi relatӑrile 

autentice şi verosimile ale unor martori oculari contemporani al 

timpului, care ar putea fi întrebuinţate ca surse primare foarte valoroase 

în redarea trecutului. Din păcate, pӑţaniile personale conţin dupӑ un 

anumit timp adesea şi pericolul unor redӑri prea subiective și uneori 

poate și ireale. În astfel de cazuri istoriografului renumit îi revine 

sarcina, cu ajutorul metodelor ştiinţifice care îi stau la dispoziţie, sӑ 

descalce desişul întâmplӑrilor şi povestirilor istorice seculare. Ele sunt 

împerecheate adesea şi cu nӑscociri, adevӑr sau neadevӑr, înfluenţate şi 

de anumite ideologii ale timpului respectiv, precum și ale unor stări 

emoționale. Astfel ele toate trebuiesc separate şi purificate de trӑsӑturi 

iritante sau sentimente naţionaliste, pentru a obţine astfel o redare cât 

mai obiectivӑ al evenimentelor ce urmeazã a fi descrise. Chiar dacӑ 

limbajul meu folosit în această lucrare nu este conform timpului – mă 

refer la modernismul actual în limba românӑ -, ci ceva mai arhaic şi ieşit 

din modӑ, totuşi sper cӑ voi fi înţeles în descrierea celor ce urmeazӑ. Rog 

deasemenea a nu pierde din vedere, cӑ limba mea maternӑ este limba 

germanӑ. 

 

O metodӑ ştiinţificӑ al unui cercetӑtor cu reputație în prezenta lucrare eu 

nu intenţionez să mi-o asum sau s-o urmӑresc. Asta pe motivul că în 

primul rând îmi lipseşte o bazӑ istoriograficӑ corespunzătoarӑ, chiar 

fundamentalӑ, precum îmi lipsesc şi aptitudini jurnalistice adecvate. 

Totuşi sper, că relatӑrile mele care tangenţiazӑ istoria locului meu natal 

vor fi poate interesante pentru motivul, cӑ ele fac o simbiozӑ utilӑ între 

descrierea obiectivӑ cu o interpretare logică al evenimentelor şi faptelor 

istorice. Totodatӑ le dă și o amprentӑ povestitoare. Asta din urmӑ contrar 

unei înşirӑri cronologice a diverselor evenimente şi a multor cifre de ani 

care ar fi seci, plictisitoare şi ar conţine prea puţin substrat istoric util.  
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Pe lângӑ studiul surselor istorice propriu zise m-au ajutat în mod 

deosebit investigaţile personale interprinse şi analizele întâmplărilor 

descrise, dar şi interpretӑrile logice, ba chiar şi unele speculaţiuni în 

cazul unor situaţii greu explicabile. Ele toate mi-au permis sӑ descifrez 

astfel anumite configuraţii istorice locale. Comparând lucrarea mea de 

faţӑ cu monografiile existente din naintea anului 1989 (unele și mai 

tardive) privind oraşul Sânnicolau Mare, publicul cititor îşi va da seama, 

cӑ ea diferӑ mult de acestea. Ea nu conţine trӑsӑturile unei anumite 

ideologii sau sentimente patriotice prea exagerate, nu este dominatӑ nici 

de înfrumuseţӑri, dar nu evitӑ nici realitӑţi şi adevӑruri istorice uneori 

poate stânjenitoare sau jenante. Totodată m-am străduit, ca redarea unor 

nume de persoane din alte etnii conlocuitoare să le redau în mod corect, 

lucru cam neglijat de alți autori precedenți. 

 

 Monografiile în limba românӑ apӑrute pânӑ în prezent au toate o 

trӑsӑturӑ comunӑ: sunt focusate aproape în exclusivitate asupra 

neamului românesc (este și firesc, autorii fiind români), neglijând în 

mare parte celelalte etnii sânmiclӑușene. Istoria orașului Sânnicolau 

Mare a fost făurită de toate etniile conlocuitoare, nu numai de cea 

dominantă după 1920. O excepție face doar monografia oficialӑ al 

oraşului, redactatӑ de un grup mai larg de redactori după anul 1990. 

Deasemenea monografiile unora dintre autorii amatori sunt adesea 

neobiective, incomplecte şi evitӑ amintirea şi descrierea faptelor istorice 

incomode. Istoria trebuie în ori ce situaţie sӑ-şi pӑstreze caracterul ei 

principal, adică de a fi autenticӑ, realӑ, obiectivӑ, fără excluderi sau 

falsificӑri. Eu mӑ voi strӑdui sӑ urmӑresc aceastӑ obiectivitate în 

descrierea faptele istorice locale. Sper, că voi reuși să realizez ceea ce mi-

am propus. Îmi este strӑinӑ orice încercare sau vre-o tentativӑ 

intenţionatӑ de a jigni conştient persoane fizice, instituții și organizații 

sau de a vӑtӑma mândria naţionalӑ a uneia din grupurile etnice 

sânmiclӑuşene prin redarea unor fapte întâmplate. Dar nici nu voi ocoli 

întâmplări reale, întâmplări care într-adevӑr au avut loc, slujind astfel în 

exclusivitate adevӑrului. Viitorul, pentru a fi fӑurit de tânӑra generaţie, 

reclamӑ nevoia istinei, adicӑ al adevӑrului privind trecutul local. O 

apreciere al ansamblului lucrӑrii, al stilului folosit de mine, o las în 

aprecierea criticului cititor. 
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Prin redactarea materialelor adunate de mine, apoi investigate, 

interpretate şi alocuri şi logic speculate, sigur cӑ mӑ aflu în afara oricӑrui 

profesionalism în de ale istoriei. Intenţiile urmӑrite de mine prin lucrarea 

de faţӑ sunt multiple, uneori în mod cert şi nespectaculoase, poate chiar  

nerelevante. Ele sunt doar o încercare de a descrie anumite fapte, care s-

au petrecut, sau și unele care poate că e posibil cӑ s-au petrecut fӑrӑ a fi 

luate în seamӑ în jurul locului meu natal Sânnicolau Mare. Doresc, ca 

lucrarea de față să fie interpretată ca o completare la monografiile locale 

redactate până în prezent de alți autori. Bineînţeles, în multe domenii ale 

lucrӑrii, ponderea descrierilor este focusatӑ asupra istoriei şi felului de 

viaţӑ ale populaţiei germane sânmiclăuşene, dar asta fӑrӑ a exclude și 

celelalte etnii din oraş. Acest grup etnic german totuși a avut o pondere 

substanțială atât din punct de vedere economic, cultural, dar și social în 

viața orașului. Monografiile precedente acordă o atentie foarte vitregă 

acestei minorități. O excepţie modestӑ face doar lucrarea - „Din istoricul 

colonizӑrii germanilor (şvabi) în Sânnicolau Mare” - al profesorului Julius 

Szöcs, dar care şi el s-a limitat numai la descrierea perioadei colonizӑrii 

lor. Ideologia comunistӑ din vremea în care Szöcs a trӑit, probabil nu i-a 

permis o relatare și o redare mai amplă și mai profundӑ.  

 

Marea doleanţӑ personalӑ a înfruntӑrii trecutului, precum şi dorinţa 

redӑrii adevӑrului m-au îndemnat şi motivat pentru prezenta lucrare. 

Dar în afara de asta m-a motivat şi faptul, cӑ prin migrarea majorității 

populaţiei germane din Sânnicolau Mare în patria mumӑ strӑmoşeascӑ, a 

început și stergerea urmelor lăsate de ei; o realitate regretabilă. Exodusul 

german a creat un vid (vacum) demografic în oraş și în general în Banat. 

Completarea sau umplerea acestui vid a decurs prin migrarea înspre 

Banat a altor etnii, cu preponderenţӑ româneascӑ (dar şi alţii) din estul 

ţӑrii, din aşa numitul „Regat”. Deasemenea cei veniți recent după 1989 

nu ştiu aproape nimic de acel neam german, care în anul 1752 (puţini au 

venit şi mai devreme) a început cu fondarea unei comune tinere, 

autonome şi pânӑ în anul 1942 de sine stӑtӑtoare – „Deutsch-

Sanktnikolaus” (rom. „Sânnicolau German”, ung. „Német Szentmiklós”, 

sârb. „Nemački Semikluš”) în acest loc. Mulţi din locatarii de astӑzi nu 

ştiu nici chiar pânӑ în prezent, cine erau proprietarii, respectiv cine a 

construit aceste case în care ei locuiesc în prezent. Existӑ deasemenea 
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doar o minoritate a actualei populații sânmiclăușene care ştie, cӑ aceste 

meleaguri de mai bine de o mie de ani au purtat amprenta maghiarӑ, au 

aparţinut Ungariei şi numai un scurt timp Austriei; şi abia din anul 1920 

aparţin României. Legat de acest fapt să fie permisă întrebarea, de ce se 

evitӑ încӑ şi astӑzi amintirea acestui adevӑr istoric? 

 

Totodată nu intenţionez sӑ exclud din relatӑrile mele de istorie aspectul 

eticii sociale, adicӑ convieţuirea în general paşnicӑ al germanilor 

sânmiclăuşeni cu toate celelalte etnii ne-germanice, cu care am trӑit în 

bunӑ vecinӑtate timp de peste douӑ secole și jumătate. Excepţiile izolate 

privind unele comportamente interetnice nedemne propun sӑ le lӑsӑm 

pe seama uitӑrii, cӑci ele ar arunca o umbrӑ distorsionantӑ privind 

realitatea majorӑ. Prosperitatea sânmiclăuşanӑ s-a bazat şi se bazeazӑ şi 

astӑzi pe convieţuirea paşnicӑ al conglomeratului multi-culti din tigaia 

de topire etnică al Sânnicolaului. Deasemenea nu voi trece cu vedere 

peste întâmplӑrile politice ale anilor 1933-1945, în special privind 

nӑpӑdirea, dar şi îmbrӑţişarea ideolgiei naziste, mai ales de cӑtre 

populaţia germanӑ din Sânnicolau Mare şi cu consecinţele ei postbelice. 

Atât trupul, cât şi spiritul generaţiei de atunci a suferit între timp un 

proces de maturizare, care a dus la o cristalizare, la o limpezire al 

interpretării evenimentelor de atunci. Astfel, astӑzi suntem în mӑsurӑ sӑ 

privim şi sӑ analizӑm în mod lucid, obiectiv şi critic, fӑrӑ prejudicii 

şovine, anumite realitӑţi şi întâmplӑri din trecut. 

 

Nu aş vrea sӑ trec peste doleanţa fiicei mele Christiane, nӑscutӑ la 

Sânnicolau Mare, unde a trӑit pânӑ la vârsta de 6 ani, de a-i împӑrtӑşi şi 

a-i oferi printr-un rezumat scris istoria locului ei natal. Pe lângă dedicația 

acestei lucrări fiicei mele, dedicația include și un omagiu minunatului 

oraș natal Sânnicolau Mare cu toți locuitorii actuali, cât  și cei de altădată. 

Şi pentru cӑ proverbul latin – „verba volans, scripta manet” spune - 

„cuvântul este zburӑtor, ce-i scris este statornic sau trainic” -, am hotӑrât sӑ 

mӑ orientez după vechii romani şi sӑ descriu trecutul local puţin mai 

altfel, adicӑ cu ponderea cât mai aproape de adevӑr.   

 

În ultima instanţӑ consider lucrarea mea empiricӑ atât ca o contribuţie la 

descrierea trecutului acestui minunat orӑşel din Câmpia Panonicӑ, din 
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„pusta bӑnӑţeanӑ” (dupӑ graiul local), dar şi ca o informare, complectare 

şi documentare utilӑ, care poate meritӑ a fi rӑsfoitӑ de generaţia tânӑrӑ 

de astӑzi. Nicidecum nu ofer cititorului acest script ca o lucrare ştiinţificӑ 

în care fiecare frazӑ scrisӑ trebuie sӑ fie doveditӑ şi documentatӑ (sursa, 

autorul, anul, pagina, aliniat etc.). Am rӑsfoit în decursul anilor o serie de 

cӑrţi şi tratate de istorie de valoare universalӑ, excursii virtuale prin 

internet şi fel şi fel de publicaţii specifice temelor istorice. Deasemenea 

m-am consultat dealungul anilor cu foarte mulţi bӑtrâni sânmiclăuşeni, 

aflând multe din ştiutele lor. Nu mi-am notat la timpul oportun nici 

sursele şi nici paginile citite sau numele persoanelor consultate. Asta pe 

motivul cӑ nu m-am ocupat niciodatӑ cu ani în urmă cu gândul la o 

publicaţie ulterioarӑ. Odatӑ cu înaintare în vârstӑ (maturizare biologicӑ) 

mi-am schimbat însӑ pӑrerea, fiind convins, cӑ generaţiei tinere trebuie 

lӑsat ceva în urmӑ din tezaurul istoric al Sânnicolaului. Astfel m-am pus 

pe scris și recomand cititorului sӑ considere aceastӑ lucrare doar ca un 

script informativ. El este redat prin prisma mea personalӑ, referitor la tot 

ce a contribuit şi a jucat un rol evolutiv nu numai în istoria meleagurilor 

sânmiclăuşene, ci chiar și în formarea personalitӑții mele individuale.  

 

Fie, ca intenţia mea urmărită cu această lucrare sӑ contribuie la 

înlӑturarea unor eventuale rӑmӑşiţe de resentimente naţionaliste sau 

chiar şoviniste a unora dintre noi şi sӑ combatӑ ori ce fel de prejudicii 

etnice. Totodatӑ aş dori, ca aceastӑ lucrare sӑ constituie o animaţie utilӑ 

pentru tineretul de astӑzi, ca sӑ scoatӑ din întunericul istoriei 

Sânnicolaului încӑ multe lucruri şi fapte autentice ascunse, încӑ 

nedescoperite şi sӑ le deschidӑ calea spre luminӑ şi adevӑr. 

 

 

                                                                    Hans Haas   
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1. Începuturile istorice a localității Sânnicolau Mare 
   
Dacӑ din punct de vedere juridic se cautӑ adevӑrul în soluţionarea unui 

caz dificil, atât procurorii cât şi judecӑtorii dau adeseori de „granit”. Cine 

dintre consӑtenii mei sânmiclăușeni pretinde, cӑ ştie în mod sigur care 

au fost începuturile orașului Sânnicolau Mare şi cum a decurs evoluţia 

sau dezvolterea lui în epoca timpurie? L-aş ruga sӑ se prezinte şi sӑ dea 

glas cunoştinţelor sale. Se pare, că totuşi sunt încӑ multe ştiri şi 

evenimente real întâmplate şi pe mai departe ascunse în întunericul 

istoriei. Multe din așa zisele adevӑruri istorice privind începuturile 

orașului prezentate până acum în alte scrieri, și ele sunt uneori foarte 

îndoielnice, dacă nu chiar numai presupuneri. 
 

Unele descoperiri arheologice din apropierea fostei fabrici de cӑrӑmizi 

Fulaytár, lângӑ şoseaua spre  Gara Mare (Promontoriul) şi din Bucova, la 

vest de Sânnicolau, aproape de Beșenova Veche de altădată (Dudeștii 

Vechi de astăzi) dovedesc, cӑ în jurul orașlui au rӑmas urme omeneşti 

din cele mai vechi timpuri. Este vorba de perioada de piatrӑ timpurie 

6000-3000 î.e.n., dar şi mai târziu de epoca târzie a fierului 750-450 î.e.n. 

Astfel au fost gӑsite o serie de cioburi şi chiar oale întregi din lut ars. Mai 

târziu, din perioada romanilor au fost deasemenea gӑsite morminte 

omeneşti cu adausuri funerare ca monede, cuţite, secure, lӑnţişoare, 

inele, cercei şi deasemenea obiecte din ceramicӑ. Toate aceste obiecte 

gӑsite dovedesc existenţa omului din epocile cele mai timpurii. 

Asemenea obiecte au fost gӑsite și de mine personal în hatul (hotarul) 

„Mediu”, la sud-vest de Sânnicolaul German (Comuna Germană) cu 

ocazia unor lucrӑri de ameliorare între anii 1958-1959. Ele au fost predate 

de mine prof. Juluis Szöcs, istoricul din pasiune, de la care au ajuns la 

muzeul din Timişoara. În anul 1911, cu ocazia unor sӑpӑturi în strada 

Drumul Seghedinului (Str. V. Babeş) se spune, cӑ s-ar fi descoperit o 

piatră funerarӑ a lui Marcus Aurelius Timo, gornistul celei de a XIII-ea 

Legiuni romane „Gemina”, cantonată la cetatea Morisena (Cenad). Acest 

fragment din piatrӑ poate fi vӑzut deasemenea la muzeul timişorean. În 

perioada timpurie al evului mediu (sec. 12), probabil pe baza unor 

interpretӑri greşite, s-a confundat de multe ori o aşezare - în hrisoave 

vechi numitӑ Sankt Nikolaus (lat. San Nicolau, ung. Zent Miklós) - cu o altӑ 
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aşezare la o cotiturӑ al Muresului, numitӑ Sankt Michael (lat. San Mihaeli). 

Aceastӑ aşezare se presupune, cӑ s-ar fi aflat lângӑ actuala comunӑ Igriș. 

Acolo a fost întemeiată în secolul al 12-lea o mӑnӑstire romano-catolicӑ al 

ordinului „Cistercian”, asupra căreia voi revenii ceva mai târziu.   
 

Primul consӑtean sânmiclăuşan de care ştiu cӑ s-a ocupat mai 

îndeaproape de trecutul foarte timpuriu al Sânnicolaului, a fost avocatul 

local Viktor Schreyer (1846-1937)*. Mormântul sӑu se aflӑ în cimitirul 

romano-catolic de pe str. Stadionului, primul cavou în dreapta lângӑ 

intrare. El a studiat intens analele Ungariei de la bibliotecile din  

Budapesta și Seghedin, şi a gӑsit, cӑ prima aşezare pe teritoriul 

actualului oraş Sânnicolau-Mare ar fi fost – cum multe alte fapte istorice 

din trecut – de pe vremea celţilor, deci cu mult înainte de apariţia 

romanilor în secolul al 2-lea e.n. Dar este posibil, ca datele din analele 

maghiare să se referӑ la o aşezare, care mai târziu se va numi Cenad, şi 

să nu fie vorba de Sânnicolaul de astӑzi(?). Celţii au fost învinşi prin 

luptӑ de cӑtre romani în expansiunea lor, care au construit în apropierea 

Sânnicolaului, la Cenadul de astӑzi, cetatea „Castrum Morusia”; dupӑ 

alţi cercetӑtori cetatea s-ar fi numit „Castrum Morisena”. Denumirea 

derivӑ de la râul Mureş, care a fost denumit de romani „Morisena”. Aici 

la „Castrum Morisena” a fost cantonatӑ o parte din Legiunea XIII 

„Gemina” al romanilor. Scopul acestui cantonament a fost apӑrarea 

drumului romanilor („Via romana”, vezi str. Calea lui Traian) înspre 

ţinuturile dacice din răsărit. A fost o legӑturӑ stradalӑ, care pentru 

campania militarӑ al împӑratului roman Traian împotriva lui Decebalus 

rex, regele dacilor, a avut o importanţӑ strategicӑ deosebitӑ. Apӑrarea 

acestei strӑzi militare era necesarӑ şi din cauza pericolului de ambuscadӑ 

şi de nӑvӑlire dinspre Câmpia Panonică al avarilor (trib asiatic), care erau 

stӑpânii acestei câmpii; apoi şi din cauza pericolului din partea ostro- şi 

vizigoţilor. Pânӑ şi împӑratul francon Carol cel Mare (germ. Karl der 

Große)** a dus o campanie împotriva avarilor (796 e. n.), confiscându-le 

legendarul tezaur, constând din aur și argint, dar şi vesminte din mӑtasӑ  

veritabilӑ (naturală), pe care le-ar fi cărat cu 15 caruri a câte patru boi în  
 

*  vezi  „Nagyszentmiklósi traditionalis monografiaja” ;  Victor Schreyer,  

 

** vezi tratatul istoric „Karl der Große”;  Thomas Mielke, 



 

 

 

 

 

 12 

imperiul sӑu cu capitala la Aachen (Germania) lângӑ fluviul Rin. Abia 

dupӑ 100 de ani de la aceste evenimente, marele duce al ungurilor, 

Árpád, în cadrul aşa zisei „Descӑlecӑri maghiare”, Panonia, - inclusiv 

Ardealul și Banatul - au fost cucerite de unguri în anul 896 e.n. 

 

Dar sӑ rӑmânem încӑ în perioada pre-maghiarӑ al Banatului, în perioada 

romanilor şi sӑ ne întoarcem la „Castrum Morisena” de la Cenadul de 

apoi: Acest „Castrum” a fost mai mult ca sigur o fortificaţie din douӑ 

rânduri de palisade din trunchiuri de copac, spaţiul dintre ele fiind 

umplut cu pӑmânt bӑtut. În jurul acestei cetӑți au fost amplasate înspre 

sud şi est pe movile naturale sau uneori şi artificiale, turnuri (foişoare) de 

observare şi de semnalizare prin focuri în caz de pericol. Vestul şi nordul 

cetӑţii au fost asigurate prin obstacole naturale, prin Tisa şi Mureșul. 

Unul din acele puncte de observare (dupӑ Viktor Schreyer) s-ar fi aflat şi 

pe hotarul sânmiclăuşan de astăzi. Oare o fi aici vorba de cunoscuta 

movilӑ „Hunca lui farca” (germ. „Wolfshügel”) din așa-zisul „Hotar 

german”, dela linie de hotar între Sânnicolau-German, Tomnatic şi 

Nerӑu? Tot ce-i posibil. Cuvântul german „Wolf” înseamnӑ în limba 

română „lup”, în Banat la lup se spune şi „farca”, dedus din limba 

maghiarӑ „farkas”, care tot lup înseamnӑ. Nicidecum nu este vorba cӑ 

aceastӑ movilӑ ar fi fost proprietatea unei anumite persoane cu numele 

de „Farca” sau „Farkas”. Probabil vârful ecestei hunci a fost adesea 

folosit drept punct de observație de cӑtre animalul conducӑtor al unui 

cârd de lupi, care pe vremuri erau foarte frecvente în zonӑ. Astfel i s-a 

dat această denumire – „Hunca lui farca”. Dar cu toate cӑ se aflӑ la o 

distanțӑ mare de obiectul de pazӑ, „Castrum Morisena” (Cenad), totuşi 

nu este exclus, sӑ fie aici vorba de „Hunca lui farca”, cea mai mare 

ridicӑturӑ din zonӑ. La numai câteva sute de metri în direcţia sud, sud-

vest de aceastӑ movilӑ, prin ochiul sateliţilor (Google Earth) se pot vedea 

şi urmele unei aşezӑri omeneşti sau poate militare dintr-o epocӑ 

timpurie, care poate ar merita o explorare istorică.  

 

Unii pseudo-istorici amatori susţin, cӑ aceastӑ movilӑ, ca și multe alte 

hunci din zonă, ar fi fost ridicate de oameni, de pӑcurari (ciobani), ca loc 

de retragere cu turmele lor de oi în caz de inundaţii. O utopie din 

domeniul fanteziei! Cӑ acest loc a fost poate astfel folosit, nu este deloc 



 

 

 

 

 

 13 

exclus, dar nicidecum au fost ridicate de oameni. Personal susţin o cu 

totul altӑ teorie, anume, cӑ „Hunca lui farca” (şi multe alte hunci din 

zonӑ) este un produs al unei epoci glaciare din trecutul globului terestru. 

Este cu totul plauzibil, ca un gheţar uriaş a transportat şi a lӑsat dupӑ 

retragerea lui prin topire la faţa locului un fragment de rocӑ - „bloc 

eratic” - din Munţii Apuseni, Carpaţii Sudici sau Alpii Dinarici. Se ştie 

doar, cӑ odatӑ cu micile schimbӑri ale înclinţiei axei globului din motive 

cosmice, zona noastră, începând din Europa de vest şi pânӑ mult dincolo 

de Marea Caspicӑ de astӑzi, a fost ocupatӑ de aşa numitӑ „Marea Thetis”. 

Sedimentele acestei mӑri preistorice, ca şi vânturile altor epoci glaciare 

ulterioare (dupӑ retragerea acestei mӑri „Thetis”) au acoperit aceşti 

bolovani preistorici cu material lössoid (Löss), formând aceste movile ale 

zilelor noastre. În perimetrul pӑtratic din şesul bӑnӑţean, între oraşele 

Arad, Timişoara, Kikinda şi Seghedin gӑsim multe astfel de ridicӑturi 

terestre. Cea mai înaltӑ ridicӑtură în apropiere de Sânnicolau Mare s-a 

aflat la linia de hotar între Teremia Mare, Nerӑu și Comloșul Mare, aşa 

zisӑ „Hunca mare” (germ. „Kopfhügel” sau „Hunca lui Huffnus”, (dupӑ 

via unui oarecare Huffnus de la poalele acestei hunci). Din diverse cauze 

a pierdut din înӑlţimea ei de altӑdatӑ, hunca fiind astӑzi substanțial 

decapitatӑ prin lucrări agrotehnice și prin eroziune. Dar sӑ nu 

confundӑm acele hunci înalte cu movilele mici de hotar, care au fost într-

adevӑr ridicate de oameni dupӑ prescripţiile Administraţiei Camerale 

austriece din secolul al 18-lea, folosite ca repere și borne trigonometrice. 

Ele sunt mai mici ca înӑlţime (3-4 m) şi ca diametru şi au panta mult mai 

abruptӑ.  

 

Zona Banatului de mai târziu a fost deci sub controlul romanilor pânӑ la 

apariţia popoarelor migratoare din Asia. Dupӑ retragea romanilor din 

„Dacia ripensis”, între anii 271-275 e.n. la sud de Dunăre apar noi 

invadatori din stepele asiatice în Câmpia Panonică. Primii care au apărut 

au fost hunii lui Attila. Multe legende sunt legate de acest nume, legende 

care persistӑ încӑ şi în zilele noastre.  

 

Legenda „Attila”:  De la un cӑlugӑr din vremea regelui maghiar Béla al 

III-lea (1235-1270), al cӑrui nume nu se cunoaşte, şi de aceea istoriografia 

maghiarӑ l-a botezat „Anonymus”, cunoaştem ceva din perioada hunilor.  
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Legendarul Attila, regele hunilor, al cărui mit preocupă locuitorii Sânnicolaului 

deja dealungul a câtor-va generații 

 

De la acest „Anonymus” a rӑmas vestea, cӑ regele hunilor Attila şi-ar fi 

avut reşedinţa pe undeva în Câmpia Panonicӑ, într-o zonӑ joasӑ de 

câmpie. Dupӑ alte surse mai mult sau mai puţin credzibile, chiar în zona 

cetӑţii „Morisena”, adicӑ în suburbia Cenadului de astӑzi. Întrebarea – de 

ce chiar aici? – este cu totul îndreptӑţitӑ. O explicaţie plauzibilӑ a acestei 

teze – dacӑ ar avea într-adevӑr un nucleu istoric adevărat  -, ar fi scutul 

natural de apărare format prin Mureşul la nord şi prin Tisa la vest,  

împotriva popoarelor germanice militante (ostro- şi vizigoţii). Aceştia i-

au înfruntat deja şi pe avarii şi constituiau astfel un pericol şi pentru 

hunii în Câmpia Panonică. Asemenea triburi germanice i-au cauzat 

dureri de cap şi împӑratului roman Traian (53-117 e.n.) în campania sa 

împotriva dacilor între anii 101-102 e.n. Unele speculaţii în acest sens 

merg chiar mai departe şi susţin, cӑ în zona Sânnicolaului de astăzi s-ar fi 
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aflat aşa zisa „capitala” lui Attila. În romanul istoric al autorului german 

Thomas R. P. Mielke, întitulat „Attila – König der Hunnen” (rom. „Attila – 

Regele hunilor”) locul acestei capitale este descris în felul urmӑtor:  -  „ ... 

...dealungul Tisei în sus, spre dreapta în direcţia colinelor Carpaţilor, în centrul 

unei câmpii joase, întro stepӑ ierboasӑ...”. Se spune mai departe în acea 

descriere, capitala s-ar fi prezentat din nenumӑrate corturi mari (Yurte) şi 

un palat din lemn de stejar, scizelat în mod foarte artistic cu scoabe, 

pentru marele rege – Attila. Din punct de vedere geografic, aceastӑ 

descriere a locului în cauzӑ ar coincide oarecum cu acea zonӑ 

depresionarӑ în care se aflӑ şi Sânnicolau Mare (84-92 m altitudine ). 

 

Dacӑ aceastӑ ipotezӑ ar corespunde într-o oarecare mӑsurӑ adevӑrului 

istoric, sӑ vedem în continuare, care condiţiile locului ar fi putut justifica 

amplasarea aşa zisei „capitale” în înprejurimile sânmiclăuşene: Având în 

vedere faptul, cӑ aşa-zisa „deltӑ Tisa-Mureș-Aranca” - pe care o voi 

relata şi descrie mai precis în cele ce vor urma -, prin numeroasele ei 

viituri şi inundaţii periodice, a creat condiţii excelente pentru creşterea 

ierburilor perene. Ele formează compoziţia floristicӑ principalӑ a 

pӑşunilor şi fâneţelor. Acestea din urmӑ au fost indispensabile pentru 

caii luptӑtorilor huni, dar şi pentru turmele de animale însoţitoare 

(ovine, vite cornute şi altele), baza de alimentaţie a zecilor mii de 

luptӑtori cӑlӑreţi a lui Attila şi ale familiilor acestora în suită. Probabil 

nici unde a existat atâta belşug de furaje pentru animale, vânat şi peşti în 

râuleţe, bӑlţi şi lacuri din zonӑ ca aici. Deasemenea şi pӑdurile mai mult 

sau mai puţin hidromorfe erau destul de numeroase, ca „Pӑdurea Mare” 

(ung. „Nagy erdö”) de la Cenad şi azi încӑ existentӑ, „Pӑdurea Micӑ” 

(ung. „Kiss erdö”) între actuala Gara Micӑ şi digul Mureșului, apoi 

pӑdurile „Bér”, „Telek” şi „Zabrány (rom. „Zӑbran”) la est cӑtre Saravale 

şi multe altele la sud de Sânnicolau (atsăzi dispărute), care constituiau 

baza vânatului.  

 

Numai la cca. 30-35 km (aerian), la Seghedin, începe uriaşa centurӑ de 

nisipuri din pustӑ, care se întinde pânӑ la colinele Budapestei. Acolo 

asigurarea bazei furajere pentru animalele hunilor în mod cert n-ar fi fost 

posibilӑ. Toate aceste condiții nefavorabile de la Seghedin încolo ar 

justifica întru-cât-va aceastӑ teza îndrӑzneaţӑ a „capitalei” lui Attila în 
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zona Sânnicolaului. Vӑzut prin aceastӑ prismӑ al avantajelor locului, ar fi 

oarecum explicabile toate legendele şi miturile în legӑturӑ cu Attila şi 

Sânnicolaul nostru. Dând crezare acestor surse mai mult legendare, se 

spune, cӑ Attila ar fi fost chiar şi înmormântat pe aici pe undeva (vezi şi 

monografia lui Viktor Schreyer). Legenda transmisӑ dealungul 

nenumӑratelor generaţii de atunci spune, cӑ el ar fi fost înmormântat în 

albia unui râuleţ (Attila a murit în anul 453 e.n.), al cӑrui apă ar fi fost 

deviat în scopul înmormântӑrii sale. Dupӑ acelaşi roman istoric de 

Thomas R. P. Mielke, coșciugul ar fi fost conceput din diferite materiale și 

structuri: interiorul din aur masiv, mijlocul din lemn de esenţӑ tare 

scizelat, iar exteriorul din fier. Mai departe se spune, cӑ dupӑ 

înmormântare s-ar fi refӑcut albia iniţialӑ al râuleţului în cauzӑ. 

Operatiunea a fost executatӑ de 200 de luptӑtori huni, care apoi ar fi fost 

omorâţi, pentru a nu divulga secretul privind locul coşciugului. Mai 

departe se spune în legenda Attila, cӑ ar fi vorba de râuleţul Aranca, care 

a purtat iniţial numele de „Harangod”. Probabil din aceastӑ denumire 

inițialӑ derivӑ şi numele unguresc „Aranka”, și cel folosit de populaţia 

germanӑ din Sânnicolau Mare, adicӑ „Rangă”, tot dela „Ha(rango)d”.  

 

Pornind dela aceastӑ ipotezӑ legendar-misticӑ şi urmӑrind albia actualӑ 

al Arancӑi este îndreptӑţitӑ întrebarea, oare din ce cauzӑ acest râuleţ, 

încӑ cu mult înainte de a fi canalizat, îi sunt proprii eceste cotituri 

marcante şi totodatӑ dubioase imediat dupӑ întrarea lui în perimetrul 

Sânnicolaului? Este cert, cӑ Aranca cunoaşte multe astfel de cotituri 

dealungul albiei ei. Dar aceastӑ cotiturӑ la întrare în Sânnicolau, dacӑ 

într-adevӑr ar fi vorba de o deviere artificialӑ, adicӑ din mâna omului, şi 

Attila ar zace acolo, atunci ori în albia de ocolire „artificialӑ”, sau cu scop 

de derutare sub actuala str. Caragiale. Deci, şi pe mai departe legenda 

fascinantӑ „Attila”, care deja dealungul a multor generaţii preocupӑ 

fantezia oamenilor din Sânnicolau Mare poate fi speculatӑ şi în 

continuare. 

 

Dar sӑ vedem cum au evoluat lucrurile mai departe la Cenad? Sub tutela 

şi straja complexului cetӑţii „Castrum Morisena” s-au dezvoltat aici cu 

timpul mici colonii de aşezӑri omeneşti. Dupӑ „Descӑlecarea 

maghiarilor” la sfârşitul secolului 8 (în anul 896 e.n.) şi pe vremea 
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primului rege maghiar, Szent István (Stefan cel Sfânt), în jurul anului 1000 

e.n., toate aceste aşezӑri şi micile colonii din raza cetӑţii „Morisena” au 

aparţinut patrimoniului ei. Astfel nu este exclus, ca în acele vremuri  

mica şi neînsemnata aşezare, care cu mult mai târziu urma sӑ devinӑ 

„Zent Miklós” (Sânnicolaul de astăzi), sӑ fi aparţinut și ea tot de 

„Morisena”, respectiv Csanád sau Cenadul de mai târziu. Dar de unde 

provine acest nume „Csanád” (rom. „Cenad”)? Csanády este numele 

conducӑtorului de oaste al regelui maghiar Szent István (Ștefan cel Sfânt), 

care a primit aceastӑ cetate fortificatӑ drept cadou din partea regelui sӑu. 

Asta drept rӑsplatӑ şi omagiu pentru victoria cuceritӑ de el în lupta 

împotriva lui Ajton (după alții Achtum sau Ochtum), un principe tot al 

regelui Szent István, dar totodatӑ un potrivnic a lui. Capitala maghiarilor 

în acea vreme a fost cetatea Gran, astӑzi cunoscut ca oraşul Esztergom, 

situat în nord-vestul Ungariei, aproape de cotul Dunӑrii, la nord de 

Budapesta. De ce a ajuns Ajton un potrivnic al regelui? 

 

Szent István (Stefan cel Sfânt) a continuat în Ungaria procesul de 

creştinizare al pӑgânilor maghiari și daco-valahi, început deja de tatӑl 

sӑu, principele major Géza (Geysa), care a fost botezat dupӑ ritul creştin 

romano-catolic al Romei în anul 972 e.n. Pentru continuarea acestui 

proces de creştinizare dupӑ ritul bisericii dela Roma, Stefan cel Sfânt a 

primit din partea Papei dela Roma, Silvester al II-lea, în anul 1000 e.n. 

coroana regalӑ a Ungariei. Astfel Ungaria încӑ din anul 1000 e.n. a 

devenit un Regat. Trebuie reţinut faptul, cӑ în acest proces de 

creştinizare a concurat Roma de Vest cu „Roma” de Est, adicӑ Bizanțul 

(Constantinopol), respectiv ambii au depus mari eforturi pentru a obţine 

favorul maghiarilor și ale daco-valahilor.  

 

Imperiul bizantinic, care în acea vreme a fost dominat de împaratul 

Basileios al II-lea (976-1025) a avut o mare influență în răsăritul Europei în 

ale credinței și a culturii în general. Împăratul Basileios a jucat un rol 

însemnat și în declanșarea primei cruciade creștine împotriva islamului, 

semnalând totodată Romei de Vest marele pericol al islamismului pentru 

creștinii Europei răsăritene. Dela acest Basileios se trage numele 

românesc, Vasile. 
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Între aceste douӑ centre creştine, adică Bizanțul și Roma, au existat 

diferenţe mari cu privire la interpretarea teoriei creştinismului, dar şi în 

ce priveşte liturgia practicatӑ în general. Ca urmare, în anul 1054 e.n. s-a 

produs șisma bisericii creştine, șisma care persistӑ şi azi, adicӑ 

ortodoxismul pe o parte şi catolicismul de partea cealaltӑ.  

 

Ungaria ca regat, din acele vremuri a fost deja bine organizată din punct 

de vedere teritorial şi împӑrţit în mai multe sub-principate. Unii dintre 

principii ale regelui Stefan cel Sfânt, cum a fost principele (bánusz) Ajton, 

care deţinea Banatul istoric  şi parţial şi zona Crişurilor (ung. Körös) sub 

guvernӑmântul sӑu, s-a opus regelui în privinţa tendinţei acestuia înspre 

Roma de Vest (Papa). Ajton a tentat înspre creştinismul bizantinic, fiind 

el însuşi deja botezat dupӑ acest rit bizantinic. Pentru acest fapt, unii 

istoriografi contemporani susţin, cӑ Ajton nu ar fi fost de origine 

maghiarӑ, ci de origine valahicӑ (pentru-că a fost botezat după ritul 

ortodox?), lucru nedovedit; ba chiar din contră: Dupӑ tratatul de istorie a 

lui Paul Meinard Strässle* întitulat - „Rӑzboiul şi tactica de rӑzboi în 

Bizanț” -  sunt citaţi istoriografii bulgari Petrov (1962) şi Kaledarov (1981), 

care ne furnizeazӑ informaţii despre principele Ajton. Dupӑ aceşti autori, 

marele Imperiu bulgar sub domnia cneazului Samuel, s-ar fi întins în 

acele secole şi peste ţinuturile la nord de Dunӑre, chiar pânӑ la râul 

Mureş, adicӑ şi Banatul. Cu acest Samuel, principele maghiar Ajton, ca 

membru al unui trib maghiar, era în relaţii prieteneşti, dacӑ nu chiar şi 

de rudenie (prin cӑsӑtorie), respectând interesele teritoriale ale 

bulgarului Samuel pânӑ la Mureş, interese, care tentau spre Bizanț. Greu 

de crezut ceea ce susțin unii istoriografi în monografia actualӑ oficialӑ al 

oraşului Sânnicolau Mare unde se spune, cӑ Ajton ar fi luptat împotriva 

ungurilor, când el era chiar ungur. Dar ungurul Ajton, fiind botezat dupӑ 

ritul bizantinic, tenta spre creştinizarea principatului sӑu dupӑ ritul 

ortodox bizantinic. Ca urmare, Ajton a fondat la Csanád sau „Marosvár” 

o mӑnӑstire închinatӑ lui „Keresztelö Szent János” (rom. „Sfântului Ioan 

Botezӑtorul”). Reşedinţa lui Ajton a fost  cetatea „Castrum Morisena”, sau 

mai nou „Marosvár”, adicӑ Cenadul de astӑzi. Se pare, că pe vremea 

regelui maghiar Szent István, acesta a abandonat denumirea veche al  

*  dupã autorii Petrov si Kaledarov, istorici bulgari; vezi si „Rӑzboiul si tactica de rӑzboi în 

Bizanț” de Paul Meinrad Strässle, 2006. 
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romanilor, adică „Morisena”, schimbând-o în „Marosvár” (rom. „Cetatea  

de pe Mureş”). Disputa religioasă a dus în anul 1029 e.n. la un conflict de 

arme între regele Szent István (Stefan cel Sfânt) şi principele sӑu (bánusz-

ul) Ajton. Alte teorii monografice care deviazӑ de la aceste redӑri 

documentate în istorie se pare, cӑ poartӑ amprenta patriotismului local.   

 

Lupta decisivӑ, dupӑ unele presupuneri întӑrite şi de monografia lui 

Viktor Schreyer, ar fi avut loc chiar pe perimetrul hotarelor învecinate 

Sânnicolau Mare şi Beşenova Veche (Dudeştii Vechi). Tactica aplicatӑ de 

Ajton, cu toate cӑ a fost bine gânditӑ, nu a dus la succesul aşteptat de 

acesta din urmӑ. Astfel, el ca un cunoscӑtor al terenului foarte mlӑştinos 

din cauza râuleţului Harangod (Aranca) în acea zonӑ, a pӑrӑsit cetatea sa 

de reşedinţӑ „Morisena/Marosvár” şi şi-a aliniat trupele sale la sud de  

râuleţul Harangod (Aranca), cedând oastei lui Csanády zona Marosvár 

(azi Cenad), Kökényes (azi Chegleviciu) şi hotarul Sânnicolaului German 

de mai târziu. Retragerea trupelor la sud de zona mlӑştinoasӑ al 

Harangod-ului a fost desigur o hotӑrâre strategicӑ a lui Ajton, simţându-

se astfel sigur de victorie. Se spune, cӑ bӑtӑlia ar fi fost dusӑ cu unele 

întreruperi timp de douӑ zile şi a fost decisӑ de Csanády. Ca trofeie, 

Csanády a trimis capul retezat a lui Ajton regelui Szent István la cetatea 

Gran, ca dovadă a victoriei sale. Victimele de partea lui Csanády – așa se 

spune – ar fi fost duse la cetatea „Morisena/Marosvár”, unde au fost 

înmormântați. Asta este o redare a unor evenimente istorice din imediata 

apropiere a Sânnicolaului de astӑzi, adunate și investigate din analele 

maghiare foarte vechi de avocatul sânmiclăușan Viktor Schreyer. 

 

Nenumӑrate oseminte omeneşti au fost gӑsite de soldaţii unui 

detaşament de muncӑ între anii 1958 şi 1959, cantonaţi la fosta „Pusta 

Roos” pe drumul Nerӑului, care au sӑpat în acei ani diverse canale de 

irigaţii în zonă, denumitӑ româneşte „Mediu”. Câmpul propriu-zis de 

luptӑ a lui Ajton și Csanády s-ar putea limita mai exact în perimetrul 

fostelor odӑi (puste, sӑlaşe) Grün Leni, Röhrich/Kornelly, Roos, Marschang, 

Pӑlicu şi Şuştreanu. În anul 1960 personal am lucrat ca muncitor la  

„Pepinierӑ de pomi fructiferi” al fostului Gostat (Gospodăria Agricolă de 

Stat) din Drumul Nerӑului, limitrofӑ cu canalul Aranca. Pe timpul verii, 

în pauzele de prânz tineretul muncitor din pepinierӑ s-a scӑldat în apele 
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Arancӑi, care în acea vreme era alimentatӑ abundent cu apa din Mureş 

printr-o staţie de pompare. De pe un podeț de lemn, care traversa 

canalul, tineretul a fӑcut diverse sӑrituri spectaculoase în apӑ. Fӑcând şi 

eu o astfel de sӑriturӑ cu brațele înainte, m-am înpotmolit în fundul 

foarte mlӑştinos al Arancăi, dând de un obiect de consistentӑ tare. Asta 

mi-a trezit subit interesul. Scufundându-mӑ încӑ o datӑ dupӑ acest 

obiect, am scos un craniu (cap) de om scheletat şi complet înnegrit. 

Culoarea s-a datorat în mod cert timpului îndelungat de şedere în nӑmol 

şi datoritӑ procesului anaerobic de carbonizare al materialului organic de 

pe fundul canalului mai mult de 900 de ani. Astӑzi sunt aproape convins, 

că am ţinut atunci capul unui luptӑtor ori a lui Csanády, ori a lui Ajton în 

mâinile mele. 

 

Un alt loc şi de altӑ nuanţӑ istoricӑ în apropierea Sânnicolaului şi 

probabil neştiut de mulţi sânmiclăuşeni, este lângӑ satul Igriş (ung. 

Égres), imediat lângӑ Mureş, la 10 km nord-est de Sânnicolau Mare. Este 

vorba de o mӑnӑstire romano-catolicӑ din ordinul „Cistercian” din anul 

1179 e.n. Probabil aici este vorba de acea localitate, în diversele 

documente parohiale amintită adesea ca - „Szent Mihály” (San Mihaeli, 

sau rom. Sf. Mihai). Acest „Szent Mihály” a fost de multe ori confundat 

cu „Zent Miklós”, adicӑ în limba latină „San Nicolau”. În cripta acestei 

mӑnӑstiri a fost înmormântat regele András II., regele Ungariei (1205-

1235), care în anul 1217 a luat personal parte la cea de a patra cruciada 

împotriva islamului. În timpul sӑu de guvernare a fost elaborat statutul 

constituţional al Regatului maghiar. Regele András II. a elaborat şi 

cunoscutul act „Bula de aur” (germ. „Goldene Bulle”), cunoscut în istoria 

europeană ca „Hrisovul Andreianic”, (germ. „Andreanischer Freibrief”), 

care le-a asigurat coloniştilor germani în (sec. al 11-lea) privilegiul 

posesiunii pe veci al aşa zisului „Pӑmânt regal” în Transilvania. 

Mӑnӑstirea cisterciană de la Igriş a fost prӑdatӑ, încineratӑ şi distrusӑ 

definitiv odatӑ cu apariţia hoardelor fiului lui Djinghis-Khan („Asaltul 

mongolilor”, germ. „Mongolensturm”) din anul 1241 şi în zona 

Sânnicolaului. Djinghis Khan murise deja în anul 1227 e.n. Mici denivelӑri 

la marginea satului Igriş sunt şi azi încӑ dovezi istorice concludente, care 

ar merita sӑ fie mai profund investigate, zӑcând dedesubt doar un rege. 
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Referitor la mersul istoric al cetӑţii „Morisena” meritӑ sӑ fie reţinut, cӑ 

odatӑ cu luptele dela Nikopolis (Erdine în Bulgaria) în anul 1396 e.n. 

între oastea unitӑ compusӑ din austrieci, francezi, maghiari şi valahi 

contra osmanilor, decisӑ de cei din urmӑ, la Cenad situaţia începe sӑ se 

schimbe, pericolul osman devinenind tot mai accentuat. Zidurile cetӑţii 

pânӑ acum din două rânduri de palisade din lemn şi umplut cu pӑmânt 

bӑtut, nu au mai corespuns noului pericol cu arme de foc. Fortificația  

începe sӑ fie înlocuită cu ziduri din piatrӑ şi cӑrӑmizi. Piatra brutӑ a fost 

transportatӑ pe Mureş cu plute de lemn din Munţii Apuseni, de lângӑ 

Radna, iar cӑrӑmizile au fost arse la faţa locului în cuptoare specifice 

timpului. Aceastӑ operaţiune strategicӑ a devenit necesarӑ, mӑrindu-se 

de acum înainte substanţial pericolul osman. Legat de acest fapt, meritӑ a 

fi reţinut, cӑ una din condiţiile Pӑcii dela Passarowitz/Požarevac (1718) 

de mai târziu dintre austrieci și turci a fost printre altele şi dӑrâmarea 

pânӑ la temelie a zidurilor vechii cetӑţi „Morisena”. Acest fapt îl 

aminteşte şi Viktor Schreyer* în monografia sa spunând: „... la Nagy-

Szentmiklós nu existӑ nici o curte țărӑnească, în care nu s-ar gӑsi o piatrӑ sau 

cӑrӑmidӑ de la Cenad”. Dar sӑ vedem ce s-a mai întâmplat pânӑ la venirea 

turcilor pe meleagurile bӑnățene . 
 

*  vezi „Nagyszentmiklósi Traditionalis Monografiaja” („Monografia traditională al Sânnicolaului Mare) 

de Viktor Schreyer, 

 

Rӑscoala lui Dózsa György (Gheorghe Doja): Din istoria predatӑ 

în şcoli, generaţiile postbelice cunosc rӑscoala sub conducerea secuiului 

(un trib maghiar) Dózsa György, care a început de fapt în oraşul Cegléd, 

în Ungaria. Motivul izbucnirii rӑscoalei a fost cât se poate de curios: 

Arhiepiscopul de la Gran (azi oraşul Esztergom) a lansat un apel cӑtre 

țӑrӑnimea maghiarӑ, pentru a se organiza în vederea unei noi cruciade, 

de data asta împotriva turcilor. Conducerea acestei armate țӑrӑneşti 

înzestratӑ cu furci, coase drepte, lӑnci, topoare şi alte diverse arme 

simple ale timpului a fost încredințatӑ nobilului secuiesc din 

Transilvania, Dózsa György. Acesta avea deja o profundӑ experiențӑ în 

lupta contra turcilor. În primӑvara anului 1514, aceastӑ armatӑ 

țӑrӑneascӑ mobilizatӑ și în așteptarea pornirii cruciadei, a început sӑ 

hoinӑreascӑ cu coasele lor lungi şi ascuțite prin zona oraşului Cegléd.  
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Secuiul Dózsa György (rom. Gheorghe Doja), în uniforma unui căpitan al cavaleriei 

maghiare (Huszár), în care calitate a luptat cu mari succese și în repetate rânduri 

împotriva turcilor. Pentru meritele sale pe câmpul de luptă, regele Ungariei i-a 

înmânat diploma de ridicare în rangul unui „nobil” („nobilis”), după o ilustrație 

maghiară. 

 

Acest lucru a înspӑimântat atât clericii catolici, cât şi pe regele Bohemiei 

Wladislaw Jagiello, care în acea vreme era şi regele Ungariei. Din cauza 

aceasta, cruciada a fost subit revocatӑ. În urma acestei revocӑri, Dózsa 

György, complet dezamӑgit, a cӑutat sӑ schimbe ideia cruciadei 

impotriva turcilor, dirijând-o contra nobilimii şi clericalilor romano-

catolici. Pentru acest scop, el a ținut un discurs înflӑcӑrat în piața 

oraşului Cegléd, unde a spus printre altele: „Bӑrbați maghiari! Cât timp 

mai sunteți dispuşi sӑ tolerați aceastӑ nedreptate. Nu existӑ o alternativӑ. Ori 

lichidați nobilimea, dacӑ nu veți plӑti duşmanilor voştrii maiestruoşi un tribut 

cu al vostru sânge şi cu o iobӑgie pe veci. Eu mӑ declar conducӑtorul vostru în 

lupta pentru recucerirea libertӑții voastre şi jur – Dumnezeul sӑ mӑ ocroteascӑ - 

cӑ nu-mi va lipsi nici curajul şi nici onoarea dacӑ va fi vorba de efort în caz de  

pericol”.* Astfel oastea țărăneascӑ a hotӑrât îndreptarea armelor împotri- 

*   Extras din cuvântarea lui Dózsa György din cartea „Ungarn in der Nussschale” („Ungaria în coaja 

de nucӑ”) de György Dalos, Editura C. H. Beck, 2012, 
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va nobilimii şi pӑturii clericale din Ungaria. A început o încinerare a 

castelelor, un mӑcel şi un jaf fӑrӑ precedent. De acolo rӑscoala s-a întins 

şi peste Transilvania şi a cuprins şi Banatul. Au luat parte îndeoseb 

ţӑranii maghiari, sigur şi valahi, poate şi unii saşi (germani) din 

Transilvania. Aici în pusta panonicӑ, în zona cetӑţii Cenadului, probabil 

s-or fi alӑturat şi unii din rӑzleţii pӑstori valahi şi sârbi. Un ţel a rӑscoalei 

a fost chiar Cenadul (atunci încӑ ung. Csanád), sediul episcopal încӑ 

depe vremea lui Ştefan cel Sfânt (Szent István), al cӑrui prim episcop (ung. 

„püspök”, germ. „Bischof”) a fost Giorgio di Sagredo, cunoscut ca 

Gerhardus de Sagredo (Sf. Gerard). Se spune, cӑ atunci au existat deja cel 

puţin șapte  biserici în incinta cetӑţii Marosvár/Csanád (Cenad), care 

toate au fost devastate şi încinerate de rӑsculaţii lui Dózsa. Corpul clerical 

al cetӑţii în unanimitate şi-a pierdut viaţa în acel măcel. Mare trebuie sӑ fi 

fost ura şi dispreţul împotriva episcopului şi anturajului sӑu clerical, cӑci 

se spune, la ordinul lui Dózsa György episcopul Miklós de Chaky ar fi fost 

tras în ţeapӑ cu capul în jos. 

 

Aici îmi permit o privire speculativӑ şi mai îndӑrӑt în istoria neamului 

episcopal Chaky, care apare uneori și sub numele de Chaak. De unde se 

trag probabil rӑdӑcinile istorice ale acestui neam? Cum se ştie din cele 

anterioare, primul rege încoronat al ungurilor a fost Szent István (Ștefan 

cel Sfânt) în anul 1000 e.n. Principele major Árpád, cuceritorul întregului 

spaţiu panonic prin „Descӑlecarea maghiarӑ” în anul 896 e.n., a fost strӑ-

strӑbunicul regelui Ştefan cel Sfânt. Pentru-cӑ la începutul secolului al 13-

lea din acest neam nu a mai rezultat un moştenitor masculin al tronului  

maghiar, în anul 1308 a ajuns Karl Robert de Anjou, de originӑ francezӑ, pe  

tronul regatului maghiar. Cu el a luat sfârşit dominaţia neamului Árpá- 

zilor maghiari. Karl Robert de Anjou ajuns pe tron, imediat a cutreierat 

imperiul sӑu ajungând prin Csanád (Cenad) – astfel sigur şi prin „Zent 

Miklós” (originea denumirii vechi „Sânmiclăuș”) de atunci, pânӑ la 

Temesvár, sau Timişoara de astăzi. Aici şi-a ales reşedinţa sa de varӑ. 

Cetatea atunci era încӑ cunoscutӑ sub numele de „Castrum Temesiensis”. 

Deja în anul 1316 reşedinţa sa regalӑ de varӑ, construitӑ de meşteri 

italieni, a fost datӑ în folosinţa regelui. Este vorba de „Castelul Hunyadi” 

de mai târziu sau de astăzi. Și astăzi, cu ocazia întăririi fundamentului 

acestui castel „Hunyadi”, se vede parțial fundamentul original al 
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castelului din vremea regelui Karl Robert de Anjou. Întreaga curte regalӑ 

s-a mutat împreunӑ cu regele Karl Robert de Anjou la Timişoara, unde s-

au ţinut numeroase turnee regale de cӑlӑrie şi de vânӑtoare (la „Pӑdurea 

Verde”), ospӑţuri şi petreceri. Pe lângӑ regina, Karl Robert de Anjou mai 

ţinea şi o serie de concubine, dintre care una era Elisabeth von Chaak, care 

i-a nӑscut regelui un bӑiat. Acesta a devenit mai târziu episcop în oraşul 

Raab (astӑzi oraşul Györ în Ungaria). Cum era pe atunci la modӑ, 

episcopii catolici îşi puneau de multe ori progenitura masculinӑ ca urmaş 

pe scaunul episcopal. Astfel s-ar putea ca episcopul Nikolaus von Chaky 

(sau Chaak) de la Cenad, pe care Dózsa György l-a tras în ţeapӑ, sӑ fi fost 

un descendent al regelui Karl Robert de Anjou în a 3-a sau a 4-a generaţie 

de mai târziu, şi a concubinei sale Elisabeth von Chaak. Dar aceastӑ ipotezӑ 

cu caracter (semi-)istoric nu o pot documenta, nici sӑ aduc alte dovezi 

concludente. Rămâne doar o speculație personală, privind trecutul istoric 

ale meleagurilor bănățene. 

 

Dar sӑ ne întoarcem la rӑscoala lui Dózsa György aici în zona noastrӑ. 

Dózsa, care dupӑ ce Cenadul a fost complect devastat, s-a îndreptat spre 

Timişoara, trecând desigur şi prin sătucul „Zent Miklós” (Sânnicolau 

Mare de astăzi). La Timișoara a fost înfrânt de oastea nobilimii din 

Transilvania, care s-a folosit deja de tunuri şi ştim cu toţii, cum s-a 

terminat rӑscoala şi care a fost soarta secuiului ardelenesc Dózsa György, 

sau cum i se spune româneşte, Gheorghe Doja. Se spune, cӑ locul 

martiriului sӑu ar fi fost acel loc, unde azi se aflӑ capela micӑ „Sf. Maria” 

din Timişoara (colțul Str. Gh. Doja). 

 

Să vedem în continuare, are sunt începuturile Sânnicolaului, care urma 

sӑ se cristalizeze pentru prima datӑ ca o aşezare „Zent Miklós”: Dupӑ 

unele documente şi hrisoave clericale aceastӑ localitate ar fi fost pentru 

prima datӑ pomenitӑ în anul 1332, deci pe vremea regelui maghiar Karl 

Robert de Anjou în registrul dijmelor papale, dar sub numele de San 

Mihaeli. Unii istorici maghiari şi români sunt de pӑrere, cӑ aici ar fi vorba 

de o confundare. La data de 12 august 1421, episcopul romano-catolic 

dela Csanád Marczaly Dózsa, primeşte ca donaţie aceastӑ aşezare, ca un 

domeniu feudal, numit „Zent Miklós”.  
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Care a fost dezvoltarea demograficӑ timpurie în zona, care mai târziu a 

devenit Sânnicolau Mare? Dupӑ asaltul mongolilor din 1241, regele 

Adalbert (Béla) al IV-lea (1206-1270) a permis coloniştilor meseriaşi şi 

negustori italieni, belgieni, germani, greci şi evrei stabilirea lor în 

Ungaria, deci și în Banat. Cu mult mai târziu (1796) istoriograful maghiar 

Vály András scrie o lucrare, din care prin Viktor Schreyer aflӑm anumite 

amӑnunte: Cu ocazia rӑscoalei lui Dózsa György (Gheorghe Doja) din anul 

1514, ca şi dupӑ luptele de la Mohács (1526), s-ar fi semnalat în 

împrejurimile Cenadului, deci şi al Sânnicolaului, „triburi militante 

(rӑzboinice) sârbeşti”- cum l-e numeste Viktor Schreyer. Deci este vorba de 

acei sârbi colonizaţi de regele Mathiás Corvinusz (Matei Corvinul) între 

anii 1471-1485, cum vom vedea mai târziu. Şi acesta este un indiciu 

privind stabilirea populaţiei sârbe deja din vechi timpuri şi la Sânnicolau 

Mare. Astfel este explicabil şi numele vechi a localității, adică „Szerb-

Szentmiklós”, „Srpski Semikluš”, sau românește Sânnicolau-Sârbesc.  

 

De remarcat este un alt aspect din evoluţia demograficӑ al locului care 

bate la ochi. În toate descrierile istorice nu se vorbeşte – sau foarte izolat - 

de o populaţie de origine valahicӑ în acele vremuri în Sânnicolau. De ce 

oare? Am cӑutat o explicaţie plausibilӑ, ajungând la urmӑtoarea 

concluzie, privind aceastӑ stare de fapte: Este posibil, ca în aşa numitӑ 

„pustă bӑnӑţeanӑ”, adicӑ în zona de şes în care se aflӑ Sânnicolaul, din 

cauza condiţiilor locale foarte vitrege (inundaţii, mlaştini, mӑrӑciniş, 

țânțari, boli...), locul sӑ fi fost evitat de o populaţie valahicӑ statornicӑ. 

Poate cӑ aceste locuri au fost mai mult sau mai puţin frecventate doar în 

trecere de turmele de oi ciobӑneşti valahice. Dar unii istoriografi români 

contemporani susțin, că și pusta bănățeană, adică și șesul Banatului ar fi 

fost populat de neamul valahic. Cu totul alta a fost situaţia în zona de 

coline şi dealuri la est, sud-est şi la sud de Timişoara. Acolo aşezӑrile 

omeneşti erau în majoritate valahice și sârbești. Totodatӑ se ştie de 

exemplu, cӑ actuala comunӑ Nerӑu era iniţial un sat sârbesc cu nume de 

„Dugosello” („Satul lung”). Astӑzi populaţia de la Nerӑu sunt români. 

Pentru asta existӑ douӑ versiuni explicabile: 

 

-  Dupӑ prima versiune se spune din bӑtrânii nerăieni, cӑ nobilimea Nákó, 

având nevoie de braţe de muncӑ pentru îngrijirea numeroaselor lor 
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turme de animale, ar fi adus multe familii de valahi dintr-un sat din zona 

dealurilor de la Miniş/Pâncota, satul numit „Mӑnerӑu”. Astfel din fostul 

„Dugosello” cu timpul, prin renunțarea la prima silabă a devenit 

„Nerӑul” de astӑzi. La Nerӑu existӑ şi azi încӑ numele de familie 

„Minişan” (adică dela Miniș), care ar atesta aceastӑ provenienţӑ. 

Majoritatea sârbilor din fostul Dugosello s-au împrӑştiat în alte sate 

sârbeşti. De cei rӑmaşi locului, care cu timpul au fost asimilaţi de 

populaţia acum în majoritate valahică, dau dovadӑ nume de origine 

sârbeascӑ din Nerӑul de astӑzi; Mladin, Ioanovici, Popovici, Damian, Ružin, 

Milan, Mezin s. a. Aceştia astӑzi toţi se consideră români. 

 

-  O altӑ versiune, pe care am aflat-o de la foștii șvabi din comuna 

Neudorf de lângӑ Lipova spune, cӑ între Neudorf şi râul Mureş era situat 

un mic cătun valahic cu numele de „Nerӑu”. De fiecare datӑ când veneau 

viiturile pe Mureş, acest sat Nerӑu a fost pur şi simplu „înnecat”. Astfel 

locatarii acestui sătuc, sӑtui de soartӑ, au pӑrӑsit vatra satului lor şi s-au 

stabilit în pustӑ, în satul sârbesc Dugosello. Dupӑ plecarea majoritӑţii 

populaţiei sârbeşti de acolo, s-a preluat denumirea satului lor strӑmoşesc 

de pe Mureş de către populația valahică („valahii” - denumire folosită 

pentru populația română înainte de Congresul dela Berlin din 1878), 

adicӑ „Nerӑu”. Vechea vatră a satului Nerӑu a fost lӑsat pradӑ viiturilor. 

Nu am putut erona, motivul plecării populației sârbești din Dugosello de 

altădată. Motivul poate că ar trebui căutat în incompatibilitatea etnică. 

 

Dar mai este şi o altӑ variantӑ posibilӑ dece nu se pomeneşte de neamul 

valahic pe aceste meleaguri de câmpie în acele vremuri foarte timpurii, 

cu toate cӑ el a existat rӑzleţ doar şi aici. Motivul pare-se cӑ trebuie cӑutat 

în şovinismul maghiar de atunci. Ungurii probabil i-au considerat pe 

valahi (ung. „olah”) ca un neam mai putin important de a fi pomenit în 

hrisoave ungurești. Doar am suferit cu toţii, şi noi şvabii, sub şovinismul 

maghiar, în special dupӑ „Acordul de Compensaţie” (1867), când şvabii 

au fost porecliţi de unguri „büdös sváb” („şvab împuţit”). 

 

Dar sӑ revenim în perioada de la sfârşitul evului mediu în Ungaria: În 

acea vreme au început sӑ-şi facӑ osmanii apariţia în Ungaria, deci și în 

Banat, asta înspecial dupӑ luptele de la Mohács din anul 1526. La Szerb-
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Szentmiklós (Sânnicolau Mare) turcii se stabilesc cam prin anul 1552, 

întemeiind aici un „paşalîk”. Se pare, cӑ abia de atunci aceastã micӑ 

aşezare, lipsitӑ de vreo importanţӑ, a început o oarecare dezvoltare, 

ajungând la 64 de case cu coş (vezi şi monografiile mai vechi). Odatӑ cu 

turcii au venit la Sânnicolau şi mulţi meseriaşi şi negustori greci şi evrei, 

care au întemeiat şi cartierele lor distincte. Din pӑcate nicӑieri nu se 

aminteşte compoziţia etnicӑ a puţinilor locatari al acestei aşezӑri înaintea 

venirii turcilor şi pânӑ la colonizarea cu etniile amintite mai sus. Au fost 

ei cumva unguri, au fost valahi sau cumani?- ultimii colonizaţi tot de 

regele Adalbert IV. în zona între Arad şi Kecskemét. Nume româneşti în 

mod izolat apar documentate în zona Cenad/Sânnicolau abia mult mai 

târziu. Astfel în „Monografia Sânnicolau-Mare” („Heimatbuch von 

Großsanktnikolaus”) editat de Comunitatea Sânmiclăuşenilor din 

Germania în anul 2005 apar trei nume româneşti în anul 1753. Este vorba 

de Sava Ion, Muntean Vasile şi Cӑtanӑ Radu, care au înaintat la Oficiul 

Cameral o contestaţie pentru faptul, cӑ li sa reţinut timp de trei ani un 

impozit de 1 fl. (Gulden), contrar unei promisiuni anterioare, privind 

scutirea acestei plӑţi. Nu este specificat la ce se referӑ aceast impozit. 

Contestaţia a fost împotriva unui funcţionar superior cu numele de 

Marczika Miklós. De asemenea apar la Oficiul Administrativ de la Cenad 

câteva contracte de folosinţӑ, privind dreptul de pӑşunat în zonӑ, cu 

numele pӑstorilor valahici şi sârbi (sau bulgari?) Giga Turolia, Luca 

Manul, Todor Lukač, Petar Bodur şi Nikola Rogarač*. În mod sigur, pe lângӑ 

populaţia maghiarӑ, deasemenea redusӑ ca numӑr, au mai fost alți 

români în zona asta de câmpie cu turmele lor de oi şi vite, mai mult sau 

mai puţin statornici locului, cum am amintit deja mai sus. Se ştie din 

analele camerale, cӑ partea de nord, nord-vesticӑ a Timişorii a fost în 

general foarte slab populată, din cauza frecventelor inundaţii cauzate de 

Tisa, Mureş și Aranca, dar mai ales din cauza focarelor de infecție pentru 

diverse boli cauzate de acele mlaştini. Majoritatea românilor bӑnӑţeni 

din acea vreme erau la est, sud-est şi sud de Timişoara înspre Bârzava şi 

Dunӑre. 
  

 *  vezi „Heimatbuch Triebswetter/Banat” („Monografia com. Tomnatic/Banat”), pag. 23/24, 
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Banatul (integral) istoric austro-ungar și sfărâmat în urma Tratatului dela Trianon 

din anul 1920 în cele trei proprietăți statale noi: România 2/3, Jugoslavia 1/3 (azi 

Serbia) și un fragment neglijabil Ungariei în zona Kiszombor la sud de Szeged. 
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2. Asediul Vienei din anul 1683 și urmările pentru 

Banatul de apoi  

 
 

Este știut faptul, că anumite evenimente istorice de o importanță aparent 

secundară, pot avea uneori repercursiuni ulteriore într-o astfel de 

măsură, încât influențează sau își pun amprenta asupra viitorul unui 

continent întreg. Asediul Vienei, sau mai bine spus faptul că Viena a 

rezistat acestei grele încercări osmane din anul 1683, populația 

continentului european și astăzi încă face parte din aria de cultură al 

creștinismului. Lesne putea să fie altfel, dacă Viena n-ar fi rezistat.  

 

Zgomotul determinant al armelor armatelor unite ale „Coaliţiei Catolice” 

de la Kahlenberg, la porţile Vienei, a înlӑturat la data de 12 septembrie 

1683 marele pericol osman pentru Europa. „Coaliţia Catolicӑ”, care a 

cucerit la acea datӑ victoria decisivӑ, era alcӑtuitӑ din austrieci, bavarezi, 

saxoni, prusaci, şvabi (toți neamuri germane) şi polonezi sub conducerea 

supremӑ al celui mai mare în rang, regele polonez Jan Sobieski. Dintre toţi 

comandanţii de trupe, el avea cea mai vastă experienţă în luptele cu 

turcii. Aceştia, în urma situaţiei dezastruoase din Europa cauzatӑ de acel 

nӑpraznic rӑzboi de credință care a durat 30 de ani (1618-1648), au 

intenţionat din nou cucerirea Vienei, numit de ei „Mӑrul de aur”. Se știe 

din istorie, că prima tentativӑ osmanӑ de cucerire a Vienei în anul 1529 a 

eşuat. Acuma şi-au vӑzut şansa victoriei. Întâmplӑrile acelei zile de 12 

septembrie din anul 1683 şi urmӑrile pentru întreaga Europa, si cea 

rӑsӑriteanӑ ne-a ferit de credința islamică și au considiționat naşterea 

unui nou neam germanic, cel al „Şvabilor Dunӑreni” (germ. 

„Donauschwaben”). Dar acest neam abia mai târziu va începe sӑ ia ființӑ.  

 

Doar marginal meritӑ sӑ fie pomenite fapte documentate din acele zile 

din septembrie al anului 1683, privind și unele specialiӑţi culinare, 

devenite astӑzi deja tradiţionale în bucătăriilr noastre, precum şi a 

anumitor aspecte ale  culturii sau stilului de locuit. Ele îşi au originea în 

asediul Vienei de cӑtre turci, respectiv ca urmare a luptelor de la 

Kahlenberg din acel an 1683. Amӑnunte le voi enumera mai târziu. 
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Generaţia mea de originӑ germanӑ din Sânnicolau Mare poate sӑ 

considere România drept a lor patrie. Asta, spre deosebire de pӑrinţii sau 

bunicii noştrii sânmiclăuşeni, a cӑror patrie pe timpul când ei s-au nӑscut 

și au trăit, a fost Ungaria. Şi ei s-au nӑscut tot la Sânnicolau, dar care pe 

atunci era parte integrantӑ a Ungariei timp de aproape 1000 de ani. 

Odatӑ cu eliberarea cetӑţii „Temesiensis” (azi Timişoara) în anul 1716 de 

cӑtre prinţul Eugen de Savoya, conducӑtorul încercat al oastei austriece, a 

urmat Pacea de la Passarowitz/Požarevac (1718), încheiat între austrieci 

şi turci. Ca urmare al acestei pӑci, Banatul a întrat ca o nouӑ „Provincie a 

Coroanei” (germ. „Kronland”), sub administraţia Coroanei Imperiale 

austriece. Dupӑ aşa zisul „Acord de Compensație” din anul 1867 între 

Austria şi Ungaria, Banatul a ajuns din nou în posesia Ungariei. Dupӑ 

Tratatul de la Trianon (1920), în urma Pӑcii de la Versailles (1919) dupӑ 

Primul Rӑzboi Mondial, Banatul a fost pentru prima dată alipit 

României. Pentru aceastӑ alipire a votat la Marea Adunare Popularӑ de 

la Alba-Iulia, la data de 1 decembrie 1918 şi populaţia germanӑ din Banat 

şi din Ardeal. Minoritatea etnicӑ germanӑ a fost probabil sӑtulӑ de 

constrângerile acţiunilor şovine de maghiarizare a minoritӑţilor din 

Ungaria. Din acest punct de vedere, prin alipirea celor douӑ provincii 

maghiare - Banat şi Transilvania  -  României, s-a înfӑptuit şi marea 

doleanța naționalӑ a populaţiei române din aceste ținuturi, adicӑ 

unificarea lor cu ţara mumӑ, România. 
 

Totuşi doresc aici sӑ amintesc unele amӑnunte istorice şi din istoriografia 

universalӑ consultatӑ, privind asediul Vienei şi luptele de la Kahlenberg 

din 12 septembrie 1683. Ele au însemnat un reper istoric de seamӑ pentru 

evoluţia viitoară a Europei rӑsӑritene dupӑ ocupaţia osmanӑ a Ungariei 

(deci şi al Banatului) timp de 164 de ani. Astfel îmi permit sӑ descriu şi 

anumite amӑnunte istorice cu privire la participarea românilor la asediul 

Vienei. Aceştia pe atunci erau cunoscuţi şi numiţi încӑ sub denumirea de 

„valahi”. Astfel de ştiri istorice bineînțeles nu ne-au fost predate în 

şcolile frecventate la timpul meu în România. Nicidecum nu doresc, ca 

prin relatarea acestor amӑnunte istorice, sӑ vӑtӑmez sau sӑ jignesc 

sentimentele şi mândria naţionalӑ a poporului român de astӑzi. Doresc 

doar, ca istoria sӑ rӑmânӑ integralӑ şi nemodificatӑ, adicӑ sӑ nu sufere 

nici adausuri, dar nici sustrageri. Desigur, manualele şcolare de istorie 
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nu conţin unele întâmplӑri rӑzboinice din acele vremuri de demult, cu 

toate cӑ ele s-au întâmplat și sunt amintite de literatură universală. Sunt 

redate în manuale doar acele fapte istorice care ne povestesc de vitejie, 

virtute şi de mӑreţie, adicӑ în exclusivitate doar trӑsӑturi pozitive ale 

neamului. Alte aspecte mai puţin spectaculoase sau poate chiar 

incomode sunt adesea date uitӑrii sau intenționat lăsate deoparte. În 

perioada comunismului istoria românilor a fost alocuri de asemenea 

intenţionat chiar și falsificatӑ, sugerând cititorului atât sentimente 

naţionaliste, dar servind și ca mijloc de propagare al şovinismului 

socialist. Istoria României care a fost propagatӑ atunci, trebuia sӑ 

corespundӑ acestei dogme naţionaliste şi şovine, asta și impotriva altor 

minoritӑţi. Dar sӑ nu ne mirӑm de acest fapt, deoarece şi împӑratul 

Frantei, Napoleon Bonaparte, şi-a exprimat pӑrerea în legӑturӑ cu practica 

uzualӑ de a falsifica istoria. El a spus: „În fond ce este istoria? Nimic altceva 

decât o minciunӑ, pe care toţi o cred şi o acceptӑ”. 
 

Deci, mӑ întorc la luptele de la Kahlenberg şi participarea printre alţii şi a 

valahilor în oastea turcilor: Este ştiut faptul, cӑ din marea oaste osmanӑ 

fӑceau parte şi mici unitӑţi semi-militare sau chiar civile din popoarele 

balcanice cotropite de ei (îndeosebi bulgari, sârbi, albanezi, aromâni...), 

sau din popoare tributare, cum erau țӑrile valahice. Aceste neamuri în 

cele mai multe cazuri au urmat oastea osmanӑ adesea cu tot cu familiile 

lor, deoarece ei au constituit aşa zisele trupe auxiliare sau trupe 

ajutӑtoare. Sarcinile lor au constatat în principal din operaţiunile de 

transport, aprovizionarea trupelor propriu zise cu muniţie precum şi alte 

servicii secundare în timpul campaniei. Trebuie reţinut faptul, cӑ 

transportul rezervelor pentru trupele osmane şi aprovizionarea lor s-a 

fӑcut cu ambarcaţiuni pe Dunӑre dinspre Balcan înspre Viena. Pentru 

asta s-au folosit animale de tracţiune de pe mal cu boi, cai, catâri..., pânӑ 

şi cӑmile, care au fost înhӑmaţi. Bӑrcile de povarӑ cu muniţie, 300 de 

tunuri, provizii, bucӑtӑrii de campanie, corturi – pânӑ chiar şi haremul 

vezirului major nu era voie sӑ lipseascӑ - trebuiau transportate la faţa 

locului, adică până la Viena. Dar şi pentru multiplele transporturi pe 

uscat au fost necesare aceste animale de povarӑ şi de tracţiune. Caii şi 

boii în multe cazuri au fost puse la dispoziţie chiar şi de aceste trupe 

ajutӑtoare. Retribuţia pentru serviciile prestate s-a fӑcut de obicei „în 
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naturӑ” prin permisiunea de pradă sau de jefuire dupӑ luptele 

victorioase. De atunci cunoaștem zicala în trecut folosită – „hai la jaf!”  

 

Bӑtӑlia propriu zisӑ de la Kahlenberg din data de 12 septembrie 1683 a 

durat doar câteva ore, dar ea a pecetluit, adicӑ a decis soarta turcilor. 

Cuprinşi de fricӑ şi chiar panicӑ, şi împiedicându-se într o învӑlmӑşealӑ 

totalӑ, turcii au luat-o la fugӑ. Pânӑ şi vezirul major, Kara Mustafa, cu tot 

cu haremul sӑu, abia a scӑpat cu viaţa. În mare pripă a fost pӑrӑsitӑ 

tabӑra de campanie, cӑutând fiecare sӑ-şi salveze mӑcar viaţa. Comori 

fabuloase, ca cele în basmul „O mie şi una de nopţi” şi multe bunuri de 

folosinţӑ zilnicӑ le-a cӑzut armatelor biruitoare în mâini. Aceste „trofee” 

necunoscute pânӑ atunci, în scop expozițional au luat drumul spre 

Europa apuseanӑ. Victoria „Coaliţiei Catolice” de la Kahlenberg a 

dezlӑnţuit o adevӑratӑ „modӑ turceascӑ” în Europa. Îndeoseb tutunul, 

cafeaua şi covoare persane au trezit interesul lumii occidentale. Astfel ni 

s-a transmis prin diverse scrieri, cӑ într-un cort turcesc s-ar fi gӑsit un sac 

cu „boabe de fasole de culoare verde” şi nimeni nu ştia la ce se folosesc. 

Un prizonier sârb, care era servitor la un ofiţer turc, a clarificat dilema. El 

a trebuit adesea sӑ prӑjeascӑ acele „boabe verzi de fasole” (boabe de 

cafea veritabilă), pentru a face vestita „cafeaua turceascӑ” pentru ofiţerul 

turc. Astfel s-a întrodus pentru prima datӑ la Viena bӑutul cafelei turceşti 

şi fumatul tutunului din marghilea (pipӑ cu apӑ). Aşa au luat naştere şi 

primele cafenele la Viena. Sunt oare aceste viciuri de astăzi rӑzbunarea 

de apoi ale învinşilor? Totodatӑ în Europa de atunci s-a învӑţat repede 

acoperirea podelelor reci de piatră ale cetӑţilor, castelelor, palatelor şi 

vilelor luxoase cu covoare persane, lucru deasemenea necunoscut pânӑ 

atunci în Europa de vest. Corturile uriaşe ale turcilor au fost bogat 

înzestrate cu covoare persane. Imediat a scânteiat moda nouӑ şi a fost 

preluatӑ şi îmbrӑţişatӑ cu mare interes în Europa apuseană.  

 

Dar nu numai cofetarii şi plӑcintarii au profitat de „moda turceascӑ” prin 

noile cafenele, ci şi brutarilor le-au venit turcii în ajutor. Asta, pentrucӑ 

de a lungul întregii perioade al asediului cetӑţii vieneze, brutarii din oraş 

aveau sarcina, ca în fiecare dimineaţӑ sӑ aprovizioneze apӑrӑtorii 

bastioanelor şi al şanţurilor fortificate cu pâine proaspӑtӑ. Dar rezerva de 

fӑinӑ mergea spre terminate. Un brutar foarte atent, isteţ şi ingenios, 
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vӑzând un cӑlӑreţ turc cu steagul rosu şi cornul lunii aurie pe steag 

cӑlӑrind în afara centurii de apӑrare, i-a venit ideea, sӑ porţioneze raţiile 

zilnice de pâine în bucӑţele mai mici. Iatӑ, astfel s-a nӑscut vestitul corn 

panificat (germ. „Kipfel”, rom. „corn” sau „chiflul”), cunoscut pânӑ în 

zilele noastre. Dar şi mult preferatul şi originalul „Wiener Schnitzel”, 

adicӑ „Șniţelul Vienez” din carne de viţel, tot de la turci a fost preluat de 

vienezi odatӑ cu bӑtӑlia de la Kahlenberg. Se ştie, cӑ musulmanii nu 

aveau voie sӑ mӑnânce carne de porc. Deasemenea şi piparca (ardeiul) 

nu este deloc o „descoperire” ungureascӑ, cum s-a presupus mult timp, 

ci a fost întrodusӑ dupӑ luptele de la Mohács din anul 1526 tot de turci în 

Ungaria şi abia de atunci a fost cultivată de a lungul acelor aproape 170 

de ani de subjugare şi de şedere a turcilor în Ungaria. 

 

Ce s-a întâmplat cu acele triburi şi neamuri balcanice ajutӑtoare ale 

turcilor dupӑ bӑtӑlii? Fiind cu familiile lor pe drum, dupӑ retragerea 

oastei osmane, mulţi dintre ei nu s-au mai întors la vetrele lor de origine, 

ci au rӑmas şi s-au stabilit pe undeva, în acele locuri ale Câmpiei 

Panonice, unde avantajele şi condiţiile locului le-au convenit. În afarӑ de 

asta trebuie ştiut şi faptul, cӑ densitatea populaţiei în acele vremuri în 

zona panonicӑ a fost foarte redusӑ. Astfel se explicӑ, de ce neamul 

românesc s-a împrӑştiat în mică măsură şi peste graniţele României de 

astӑzi. Azi gӑsim români atât în Ungaria, în Sârbia, Croaţia, Bosnia, 

Cosovo, chiar şi în peninsula Istriei. Acolo am întâlnit în anii 1980 

români rӑzleţi, între timp bӑştinaşi ai locului. Dar ei nu se considerau 

„români”, ci spuneau cӑ sunt „valahi” sau „aromâni”. Dar limbajul 

vorbit de ei era diferit faţӑ de limba românӑ uzualӑ din România. Deci 

acei români „externi” au pӑstrat în limba lor conservatismul obârşiei lor 

strӑmoşeşti care nu s-a dezvoltat mai departe. Limba lor arhaicӑ a fost 

conservatӑ, ei trӑind într-o exclavӑ lingvisticӑ. 

 

Asemӑnӑtoare este şi situaţia, destinul şi soarta sârbilor. Şi ei s-au 

împrӑştiat identic, ca şi românii şi din aceleaşi motive. Dar în plus la ei 

gӑsim şi aspectul colonizӑrii lor, intenţionatӑ şi dirijatӑ de către regele 

Ungariei, Mathiás Corvinusz (Matei Corvinul), fiul lui János Hunyádi (Ioan 

de Hunedoara), un descendent al unei familii de nobili valahici. El, Mathias 

Corvinus  –  cum a fost numit în limba latinӑ folositӑ oficial în acea vreme  
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de nobilime – a colonizat între anii 1471- 1485 aproape 50.000 de sârbi 

din Serbia veche, în Ungaria. Ei au fost colonizaţi și în pusta panonică şi 

în jurul cetӑţii Temesvár (Castrum Temesiensis) de atunci, sau Timişoara de 

astӑzi. Astfel au luat fiinţӑ în Banatul românesc de astăzi, printre altele, 

satele sârbeşti ca: Diniaş, Ivanda, Sânmihaiul-Sârbesc, Sânpetru-Sârbesc 

(Sânpetru-Mare), Srpski-Semikluš (Sânnicolau-Sârbesc), Variaş, Ketfel 

(Gelu), Lovrin, Dugosello (Nerӑu), Igriş, Pesac, Sânandrei şi multe altele. 

Deasemenea în Banatul sârbesc (azi Vojvodina) satele Srpski-Cernje, 

Ruskoe-Selo, Pardanj, Modoš (azi Jaša Tomič), Ostojičevo (Tisza-

Szentmiklós, rom. Sânnicolau pe Tisa) şi încă multe altele. Chiar şi în 

mica porţiune care le-a rӑmas ungurilor din  Banatul Mare de altӑ datӑ, 

dupӑ Tratatul de la Trianon (1920), un colţişor la sud-est de Seghedin, 

trӑiesc astӑzi sârbi în comuna Deszk, Ferenczszálás, Magyar-Csanád, 

Apátfalva ş.a. Dar şi oraşele ungureşti de astăzi, Szentendre la nord, şi 

Ráckeve la sud de Budapesta au fost fondate de sârbi. Aceştia din urmӑ 

au fugit de teama turcilor şi s-au stabilit acolo.  

 

Dupӑ o lucrare istoricӑ a lui Borovszky Sámu, în care acesta a publicat 

date demografice ale Deftendarului turcesc de la Timişoara, el spune, cӑ 

la Szerb-Szentmiklós (Sânnicolau Sârbesc) în anii 1557/1558 s-ar fi 

numӑrat 30 de capete de familii mari (şef de trib) sârbeşti. Dupӑ aceste 

date ale lui Borovszky, avocatul Viktor Schreyer îi pomenește în 

monografia sa chiar şi nominal, astfel cunoaștem nume ca: Badinač Jovan, 

Bendar Maksa, Berenič Petar, Bolgar Jovan, Borbin Jovan, Branič Luka, Branič 

Radol, Čerman Ačotko, Čermič Ištrojan, Babasno Vuk, Dezič Nika, Dobramič 

Ilja, Golorič Ranko, Katič Kola, Vezič Damjan, Kotič Mihajlo, Mandan Filip, 

Martič Gertoga, Mahalčič Necša, Palič Petar, Putič Mara, Stančič Kola, 

Stanovač Jovan, Uluč Luka, Vukolič Stanov... Multe din aceste nume se mai 

cunosc și azi în Sânnicolau. Tot de acolo aflӑm, cӑ şi la Saravale 

(Sӑrӑfola) a predominat populaţia sârbeascӑ. Sunt acolo deasemenea 

cunoscute nume ca: Bendovič Luka, Borož Ilja, Bunič Stana, Buzdar Lukač, 

Dobrinič Petar, Grunac Radovan, Ilja Gyurka, Ivkučič Jovan, Janovič Gyura, 

Kabaš Radoslav, Kanačič Vuko, Markovič Marko, Mihalinič Rado, Mitrovič 

Stojan, Rankovič Luka şi alții. 
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Din acest punct de vedere se explicӑ, cum în istoria orașului Sânnicolau 

Mare de astӑzi, populaţia sârbeascӑ acum 350-250 de ani în urmӑ a 

format încă majoritatea locuitorilor sânmiclăuşeni. Şi habsburgii au fost 

foarte interesaţi în colonizarea şi statornicirea neamului sârbesc în sud-

estul imperiului lor, creindu-le unele favoruri și avantaje, pe motivul 

militanţei acestui grup etnic. Ei au fost folosiţi de habsburgi ca un fel de 

scut împotriva invadatorilor osmani. Şi totuşi se spune, că la cucerirea 

cetӑții Cenad, sârbii s-ar fi alӑturat turcilor. Se pare, cӑ ei s-au orientat 

uneor și dupӑ avantajele etniei proprii. Și ei au fost mai puțin agricultori 

statornici și din tradiție, ci s-au ocupat mai mult de pӑstorit, ca și valahii 

de atunci. Turmele lor de animale – cum dealtfel si vestitele turme de 

boii de stepă ale ungurilor - le-au gonit adesea pânӑ la piețele din Viena 

și chiar până la Nürnberg. Trecerea peste Dunӑre o fӑceau înnotând la 

Budapesta, în zona insulei Szent Margit (Sf. Margareta), pe timp de vară, 

când nivelul apelor Dunării era foarte scăzută. Deasemenea și sârbii au 

participat mult la acțiuni militante, adicӑ la diversele încăierări militare. 

Dacӑ undeva a izbucnit ciumӑ sau holerӑ, la ordinul şefului de trib ei au 

pӑrӑsit vatra satului, stabilindu-se în alt loc.   

 

 
Sigilul oficial a primăriei orașului Nagy-Szentmiklós (azi Sânnicolau Mare) din 

anul 1910 
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3. Migraţiunea germanilor în Banat din secolul al  

18-lea și formarea noii etni germane - 

 „Șvabii Dunăreni” („Donauschwaben”) 
 

„Curg zilele şi vorbim de mersul zilelor şi de mersul anilor şi al vieţii şi ştim: În 

acelaşi râu nu înnotӑm de douӑ ori”.                                                                                                                                                                       
                                                                                                               J. W. Goethe 

 

Istoria aproape cӑ nu cunoaşte epoci fӑrӑ migraţiuni a popoarelor întregi, 

a triburilor de neamuri sau al unor simple puhoaie de oameni. Astfel de 

schimbӑri geografice a locurilor de şedere au fost determinate de lupta 

permanentӑ al omului pentru existenta sa. Pe de altӑ parte ele au fost 

oarecum determinate şi de instinctul de migrare, care se gӑseşte în stare 

latentӑ şi în organismul uman. Care au fost premisele sau motivele, 

pentru care o parte ale neamurilor germanice în secolul al 18-lea şi-au 

pӑrӑsit locurile natale din diversele ţӑrişoare germane de atunci şi au 

plecat într-o lume strӑinӑ, necunoscutӑ şi plinӑ de riscuri, pericole, 

sacrificii spre o nouӑ sӑrӑcie? Pentru asta trebuie analizatӑ atât situaţia 

politico-militarӑ, cât şi cea religioasă pe continentul european în secolul 

al 16-lea şi al 17-lea. La asta se mai adaugӑ şi situaţia economicӑ a 

populaţiei germane dupӑ acel rӑzboi crâncen de 30 de ani (1618-1648). 

 

Mare la numӑr sunt acele cӑrţi şi tratate istorice care descriu drumul 

anevoios al coloniştilor germani din micile ţӑrişoare germanice al 

secolului 17 și 18 înspre sud-estul Europei. Aceştia, în secolul al 18-lea au 

migrat spre „ţara îndepӑrtatӑ al ungurilor” (germ. „fernes Ungarland”), cum 

era denumit ţelul final al migraţiunii lor. Doar ca titlu informativ, 

Germania ca stat compact şi închegat (Deutsches Reich) a luat fiinţӑ abia 

dupӑ rӑzboiul franco-german din anul 1870/1871. De atunci există 

Germania ca stat și ca un popor unit.  

 

De aşa zisele „Şcӑtule de Ulm” („Ulmer Schachteln”), de „Plutele de 

Kehlheim” („Kehlheimer Plätten”) şi de alte mijloace de transport nautic 

este vorba, mijloace, care au stat în centrul unei migraţiuni de oameni de 

limba germanӑ (în marea majoritate) în acel secol al 18-lea. Dar şi o cale 



 

 

 

 

 

 37 

istoricӑ acvaticӑ, Dunӑrea, a jucat un rol foarte însemnat în aceastӑ 

migraţiune germanӑ. Intenţia migranţilor a fost îmbunӑtӑţirea situaţiei 

lor materiale şi prosperitatea familiilor lor în urma Rӑzboiului de Religie 

European de 30 de ani (1618-1648). Acest rӑzboi de credinţӑ a pricinuit în 

ţӑrile germanice moartea a aproape două treimi din populaţia, şi a 

distrus toatӑ infrastuctura şi baza subzistenţei umane în acea vreme. 

Poporul a fost sӑrӑcit în totalitate. Înflӑcӑraţi de speranţa unui viitor mai 

prosper și fără iobăgie, în urma alungӑrii turcilor din Ungaria (Pacea de 

la Passarowitz/Požarevac 1718), generația germană postbelică – pe baza 

promisiunilor agenților de recrutare austrieci - s-au pus pe un drum plin 

de nesiguranţӑ, pericole şi de aventuri. Destinul lor greu pus la încercare 

abia ulterior a ieşit la ivealӑ. Prea uzatӑ este deja cunoscuta frazeologie 

despre primii, care în Banat au gӑsit moartea, generaţia a doua, care a 

avut apoi de administrat nevoia sau sӑrӑcia, şi numai cei din urmӑ, care 

abia ei au profitat de pâinea mult adoratӑ. Fluviul destinului lor – 

Dunӑrea – ocupӑ astfel un loc important în aproape toate analele istorice, 

care se ocupӑ de migrarea germanilor (şvabilor) în Banat. De aceea li se şi 

spune uzual şi astӑzi încӑ - „Donauschwaben” - adicӑ „Şvabii Dunӑreni”. 

Asta se explicӑ prin faptul, cӑ Dunӑrii i se acordӑ o mare importanţӑ şi 

atenţie în toate descrierile istorice aferente acestei migraţiuni. Importanţa 

acestei cӑi de apӑ se explicӑ şi prin faptul, cӑ Dunӑrea cu particularitatea 

ei de a fi un fluviu par excellence. Dece? Este aproape unicul fluviu 

european, care curge dela vest spre est, alimentând Marea Neagrӑ cu o  

cantitate de cca. 203 km³, sau 203 miliarde m³ de ape europene. 

 

Romancierul german Walter Jens susţine urmӑtoarele: „Transformatorii 

decisivi ai lumii au înnotat totdeauna contra scurgerii apei”. Dupӑ aceastӑ 

afirmaţie strӑmoşii germani, adicӑ „Şvabii Dunӑreni”, coloniştii sud-

estului european nu au înnotat contra apei, ci au plutit cu apa. Prin 

urmare, şi dupӑ aceastӑ tezӑ, ei deci nu fac parte din acei „transformatori 

decisivi ai lumii”. Şi totuşi, împreunӑ cu celelalte etnii gӑsite mai rӑzleţi în 

pusta bӑnӑţeanӑ și cu cei colonizați ulterior împreună cu toate generaţiile 

urmaşe au realizat un mare lucru: Ei au transformat prin desecări șesul 

Câmpiei Panonice plin de mlaştini, smârcuri şi mӑrӑciniş prin defrişare 

şi ameliorare în pӑmânturi fertile, așa cum se cunosc astăzi. Ei au fӑcut 

din aceastӑ zonӑ de pustietate vetre locuibile şi le-au atribuit un aspect 
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de civilizaţie şi de culturӑ vest-europeanӑ. Astfel le-au asigurat urmaşilor 

lor o modestӑ prosperitate şi pânӑ în anii 1945/1946 chiar o bunӑstare 

fӑrӑ precedent. Planul administraţiei habsburgice prevedea desecarea 

mlaștinilor, cultivarea pământului şi asigurarea unei baze materiale 

pentru nevoile populaţiei bӑnӑţene. Alt scop desigur a fost creștinizarea 

romano-catolică, dar și umplerea bugetutului statal prin impozite noi, 

tocmai prin colonizarea germanӑ al Banatului, împreunӑ cu alte etnii 

aflate aici. Aceste intenții au fost realizate și a dus roade nebănuite. 

 

Faptul cӑ aceastӑ zonӑ al Sânnicolaului cu împrejurimile sale a fost atât 

de înnecate de mlaştini şi bӑlţi, asta s-a datorat în primul rând înclinaţiei 

extrem de redusă al reliefului din Câmpia Panonicӑ, mai exact, doar 25 

m diferenţӑ de nivel pe o lungime de 500 km de la nord spre sud. Astfel 

la marile şi frecventele viituri, apele Dunӑrii, ale Tisei şi ale Mureşului s-

au scurs doar foarte încet de la nord spre sud, sau de la est spre vest, în 

cazul Mureşului. Acest fapt a pricinuit adesea inundarea unor imense 

suprafeţe în şesul Banatului. Evident, cӑ sub acest aspect a suferit sau a 

fost împiedicat îndeosebi şi formarea unui strat arabil fertil. Pustietatea 

zonei, adicӑ lipsa unei pânze dese de aşezӑri omeneşti s-a datorat în 

primul rând acestor inundații frecvente și mlaştinilor, care constituiau un 

pronunţat focar de infecţie pentru diverse boli epidemice și contagioase 

(holerӑ, ciumӑ...). Dar lipsa aşezӑrilor omeneşti a fost cauzatӑ şi de 

numeroasele încӑierӑri rӑzboinice cu turcii şi ale mişcӑrii diverselor 

trupe de oaste. Scriitorul şi poetul german și bӑnӑţean, Adam Müller-

Guttenbrunn, a dedicat acestor meleaguri şi a muncii depuse de coloniştii 

germani o poezie – „Cântecul şvabilor” - în care spune printre altele: 

 

         „Dintr-un pustiu s-a fӑurit grӑdina înfloritӑ Eden, 

           Din mlaştini s-a ridicat o lume nouӑ. 

           Cu fidelitate lӑsaţi-ne sӑ vorbim nemţeşte pe aceste plaiuri, 

           Blestem aceluia, care nu le face cinste”. 

 

Prin traducerea acestei strofe în limba română, din pӑcate s-a pierdut 

rima poeticӑ. Dar autorul prin aceastӑ poezie, bineînţeles compusă din 

mai multe strofe, a lansat un apel la adresa neamului germanic din 

Banat; sӑ ţinӑ pe veci fidelitatea, trăinicia şi credinţa acestor meleaguri 
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cucerite cu multe lacrimi, sudoare şi chiar prin sânge, cultivate apoi prin 

muncӑ grea şi perseverentӑ. Eternӑ sӑ fie onoarea şi respectul faţӑ de 

realizӑrile strӑmoşeşti a celor șapte generaţii germane în Banat (până la 

exodusul general înainte și după anul 1990) – asta a fost dorinţa lui. E, şi 

cum am respectat noi, migranţii germani al secolului 20 acest apel 

înflӑcӑrat a lui Adam Müller-Guttenbrunn? Din cei aproape 400.000 de 

germani când-va în Banatul românesc de dupӑ 1920, azi mai trӑiesc în 

judeţul Timiş doar 8.497 de suflete germane. Situaţia din Sânnicolau 

Mare se prezintӑ identicӑ: Pe când în anul 1940 au trӑit 3.507 suflete 

germane în tot Sânnicolau Mare (în anul 1880 chiar peste 4200), astӑzi au 

mai rӑmas doar cca. 250. Asta îmi aduce aminte de cântecul românesc de 

pahar – „Hai acasӑ puişor”, unde se spune mai departe în text: - „căci din 

câţi am fost asearӑ, am rӑmas numai noi doi”. Un trist adevӑr! Dar de 

motivele exodusului german din Sânnicolau Mare, sau de cauzele 

principale ale pӑrӑsirii meleagurilor natale de către populaţia germană 

din Banat mӑ voi ocupa într-un capitol aparte. Complexitatea acestui 

proces de re-migrare înapoi în țara de baștină, Germania, solicită o 

platformă mai largă, mai amănunțită de investigare și de descriere. 

 

 
 

Curtea interioară a primei Școli agricole fondată pe teritoriul actual al României și 

a doua în Ungaria  după Szarvas, de către groful Christoph Nako în anul 1799 la 

Nagy-Szentmiklós (Sânnicolau Mare), care s-a aflat la capătul uliței Szegedi-utca 

(azi str. V. Babeș). Fotografia datează aproximativ între anii 1880-1890. În acea 

vreme, Béla Bartók sen. (tatăl compozitorului) a fost directorul acestei școli. 
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4.  Sânnicolau Mare dupӑ perioada osmanӑ şi etapele de 

colonizare 

 
4.1.  Generalitӑţi privind localitatea Sânnicolau Mare 

 
Dacӑ acest capitol îşi propune descrierea diverselor colonizӑri pe care le-

a suferit așezarea istorică „Zent Miklós” sau „Szent Miklós”, sӑ aruncӑm 

pentru început o privire asupra situaţiei în ansamblu privind aceastӑ 

localitate în trecutul ei. Dar trebuie plecat de la premisa, cӑ din vechi 

timpuri, mai mult ca sigur, aici a fost deja statornic un amalgam de mici 

grupӑri etnice de diverse provenienţe. Numӑrul lor desigur a fost extrem 

de redus la început, aşezarea fiind deasemenea destul de micӑ şi relativ 

neînsemnatӑ. Grosul populaţiei l-au format apoi începând din secolul al 

15-lea dupӑ cum ştim, sârbii. Abia cu nӑvӑlirea turcilor în Ungaria, când 

populația maghiară, de asemenea redus ca număr, s-a retras dincolo de 

Mureș și Tisa, a început să crească populaţia aşezӑrii, prin venirea şi 

stabilirea unor meseriaşi şi negustori greci, evrei și de altă proveniență la 

Szerb-Szentmiklós (Srpski Semikluš) de atunci. Odatӑ cu victoriile 

armatelor austriece împotriva osmanilor, au apӑrut şi primii funcţionari 

ai Curţii Imperiale de la Viena în vederea organizӑrii unei administraţii 

dupӑ concepţiile austriece şi la Sânnicolau Mare. Astfel se cunosc şi 

numele unora din aceşti funcţionari camerali nobili (vezi prefixul ptr. 

nobilitate „von”, adică „de”) ca, von Langen, von Kollmann, von Siegel şi von 

Öchsel. Ei au organizat imediat sӑparea unui canal de legӑturӑ între 

Mureş şi râulețul Aranca la nord-est de localitatea Szent-Miklós pentru 

alimentarea unei mori de apӑ (în apropierea cunoscutului „Moş Achim” 

din timpul mai recent) din cartierul Slatina/Chindӑreşti (ung. Kenderes) 

de astăzi. Acelaşi von Öchsel a obţinut apoi concesiunea construirii primei 

berării din zonă cât şi licenţa pentru fabricarea și distribuirea berii. Şi 

astӑzi se mai vӑd cӑrӑmizile arse de sub tencuiala cӑzutӑ din colţul 

clӑdirii administraţiei fostei fabrici de bere, apoi de salam „Kornelly”, la 

vis-a-vis de Spitalul orӑşenesc. Aceastӑ clӑdire are şi azi încӑ un caracter 

istoric, care ar merita o mai mare atenţie. Acolo a fost preparatӑ sau 

maceratӑ (germ. „gebraut”) prima bere din Sânnicolau Mare, bere 

cunoscutӑ şi cӑutatӑ pânӑ la Seghedin, Budapesta şi chiar la Viena, sub 
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denumirea de „Nagy-Szentmiklósi sör”, adicӑ „Bere de Sânnicolau-

Mare”. Ultimul maistru berar, care a fost adus chiar din Austria încӑ 

înainte de Primul Rӑzboi Mondial, a fost cunoscutul Anton Strohner, 

(Strohner-bácsi), nӑscut în anul 1885 şi care a murit între anii 1956-1958 la 

Sânnicolau Mare. Am avut ocazia să-l mai cunosc personal. 

 

În privinţa religiei, osmanii au fost foarte toleranţi, neobligând pe nimeni 

de altӑ credinţӑ sӑ converteze la islam*. Astfel se pare, cӑ prima bisericӑ 

creştin-ortodoxӑ ar fi fost construitӑ împreunӑ de populaţia greacӑ şi 

sârbӑ din Szerb-Szentmiklós. Locul acestei biserici a fost acolo unde 

astăzi se află Şcoala Generală, fosta Primӑrie veche din oraş. Fiind 

construitӑ probabil mai mult din vӑiugӑ sau chirpici, la una din marele 

viituri ale Mureşului din anii 1771, apoi și 1779, aceastӑ bisericӑ ortodoxӑ 

a fost astfel de muiatӑ, încât s-a prӑbuşit. Începând din anul 1783 şi pânӑ 

în anul 1787 s-a construit noua bisericӑ ortodoxӑ sârbӑ, ca o fondaţie al 

nobilului grec Kristofos Nako (germ. Christoph)**, pe atunci doar mare 

latifundiar la Szerb-Szentmiklós (Sânnicolau-Sârbesc), cum se numea 

localitatea atunci. El nu a fost încă ridicat în rangul nobil de „gróf” sau pe 

românește „conte”.  Pe arealul Super-Marketului actual, între str. Şincai 

şi pânӑ la Podul Mare peste Aranca, s-a aflat cartierul grecesc de 

altădată. Dupӑ Viktor Schreyer – „ ...constând din multe case amplasate foarte 

întortochiate”. Descrierea locului de Viktor Schreyer coincide şi cu 

amintirile mele din copilӑrie, atât casele cât şi uliţele mici de acolo erau 

lipsite de orice sistematicӑ. Spaţiul între vechea şi noua bisericӑ ortodoxӑ 

(azi biserica sârbeascӑ), cunoscut azi ca „Piaţa 1 Mai” (imediat dupa anul 

1920 – „Piața Unirii”), a fost în acea vreme locul bazarului oriental, unde 

meseriaşii şi negustorii turci, greci și evrei îşi ofereau produsele şi 

mӑrfurile. Din cronica Schreyer-ianӑ rezultӑ, cӑ dupӑ plecarea definitivă a 

turcilor din Sânnicolau, ar fi rӑmas încӑ un numӑr însemnat din ei în 

fostul lor „paşalîk” de altӑdatӑ, dar nu au mai fost agreaţi în centrul 

localitӑţii, numit „Meg” (sau „Megy”). Se spune, cӑ chiar şi ieniceri 

(luptӑtori de elitӑ) s-ar fi aflat printre ei. Este posibil, ca aceste rӑmӑşiţe  

* vezi „Die Geschichte der Balkan-Länder” (Istoria ţӑrilor balcanice), von Edgar Hösch, 

** În cartea „Neamul nobiliar Nákó de Nagx-Szentmiklós” tradusă și în limba română, din păcate s- a 

strecurat o greșeală: anume, Christoph Nako nu era „grof” sau „conte”, ci era doar „nobil” (lat. 

„nobilis”). Abia fiul său Sándor I. Nákó  a fost ridicat în rangul de „grof” sau „conte”, 
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                                                                                                              Foto: necunoscut 

Biserica ortodoxă-sârbă din Sânnicolau Mare, o fondație al nobilului de originea 

greacă Kristofos Nako și construită între anii 1783-1787. După colonizarea română 

între anii 1785-1890, credicioșii români au frecventat slujba bisericească la fiecare a 

doua duminecă în această biserică până în anul 1900. 

 

turceşti sӑ fifost obligaţi sӑ pӑrӑseacӑ centrul „Meg” şi sӑ se retragӑ la 

marginea nordicӑ al Sânnicolaului, în cartierul „Bujac” de astӑzi. Aceastӑ 

ipotezӑ rezultӑ din faptul, cӑ cuvântul turcesc „Budşag” sau „Buçeag” 

(sârb. „Bužac”) înseamnӑ tradus în limba românӑ un fel de „zonӑ 

limitatӑ”, un fel de „colţişor”, cum s-ar spune, un „colţ turcesc”. Chiar şi 

unele nume încă actuale din oraş ar putea sӑ-şi aibe obârşia (originea) în 

asimilarea treptatӑ al acestor „rӑmӑşiţe turceşti” de cӑtre populaţia 

românӑ de mai târziu din Sânnicolau Mare. Legat de această ipoteză îmi 

permit - exprimarea posibilitӑţii provenienţei numelui local „Cotoşman”. 

Asta fӑrӑ intenţia dezamӑgirii sau jignirii a unor persoane sau familii  

sânmiclăușene. Dacӑ se desparte acest nume în silabele „cot” şi „osman”, 

ne apropiăm unei suspiciuni, cӑ acest nume derivӑ din limba turceascӑ, 

turcii fiind cunoscuţi mai mult sub denumirea de „osmanii”. „Cot” din 
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limbaj turcesc se poate interpreta (asta dupӑ informaţii primite de la 

turci) ca o „chelie”. O altӑ traducere turceascӑ veche aduce „cot” în 

apropierea unui „ciubӑr” (cadӑ). Este oare întâmplӑtor, cӑ unei familii 

Cotoşman din Capusatul sânmiclăuşan i s-a spus dupӑ aşa-zisӑ poreclӑ 

localӑ - „Turcu”??? Deasemenea şi alte nume ca „Buciuman”, „Caraiman” 

(vezi „Suleiman) dau de bӑnuit; ca şi numele igrişan „Regep” (vezi Recep 

Erdogan). Iar numele actual românesc „Chiriac”, aproape sigur cӑ îşi are 

rӑdӑcinile în numele grecesc „Kiriakos”, sau „Kyriakos”, ca şi numele 

„Duka”de aceeaşi provenienţӑ, care originar probabil  era „Dukas”(vezi și 

originalul nume „Nakos”). Nu este exclus, cӑ unii turci şi greci sӑ fi rӑmas 

definitiv locului, fiind adsorbiți și asimilați din punct de vedere etnic.  

 

 

4.2. Situaţia demograficӑ şi particularitӑți geografice 

 
Sӑ ne oprim în jurul anului 1700: Dupӑ mai multe victorii ale prinţului 

Eugen de Savoya în slujba habsburgilor austrieci împotriva turcilor, 

bӑtӑlia decisivӑ urma sӑ aibe loc chiar la fortificaţiile cetӑţii Timişorii. 

Oastea austriacӑ, dupӑ ce a învins trupele lui Mustafa Paşa la 

Petrovaradin (azi orașul Novi-Sad) pe Dunăre, s-au îndreptat înspre 

cetatea Timişorii. Acolo a ajuns la data de 20 august 1716 în nordul 

cetӑţii, unde terenul a fost mai uscat. Restul perimetrului era înconjurat 

şi apӑrat prin mlaştinile râului Timiş, care în acea vreme prin 

nenumӑrate ramificaţii ale albiei sale a ajuns chiar pânӑ la Timişoara, 

dându-i astfel şi numele. Oastea austriacӑ era în numӑr de aproximativ 

45.000 de soldaţi şi ofiţeri, pe când apӑrӑtorii turci avantajaţi de cetatea 

fortificatӑ, erau în numӑr de cca. 20.000 de apӑrӑtori de elită. La data de 

16 septembrie 1716 prinţul Eugen de Savoya a început bombardamentul 

fortificaţilor cu peste 100 de tunuri grele. La data de 12 octombrie a 

apӑrut drapelul alb deasupra bastionului cetӑţii. La data de 16 octombrie 

1716, prinţul Eugen de Savoya le-a permis turcilor pӑrӑsirea ordonată a 

cetӑţii Timişoara cu tot inventarul lor – în afarӑ de materialul de luptӑ - 

încӑrcat pe 1000 de cӑruţe. Cetatea Timişoara a fost definitiv eliberatӑ şi a 

început perioada austriacӑ de reconstrucţie şi de dezvoltare. Urmele 

acestei dezvoltӑri urbanistice se constatӑ şi astӑzi încӑ şi ele au atribuit 
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metropoliei bӑnӑţene aspectul unui oraş cu nuanţӑ de culturӑ 

occidentalӑ, numindu-se chiar „Viena micӑ” („Klein Wien”). 

 

Srpski-Semikluš, cum se numea Sânnicolau-Mare în acea vreme, a fost 

deasemenea un „paşalîk” turcesc. Se spune, cӑ în Sânnicolau ar fi locuit 

pe lângă un „deftender”chiar şi un „paşa” turcesc. Deasemenea se poate 

presupune, cӑ primul pod peste râuleţul Aranca a fost construit încӑ de 

turci în cei 164 de ani de ocupaţie. De acest pod poate cӑ s-a folosit şi 

Eugen de Savoya cu ocazia mișcării trupelor sale în vederea cuceririi 

cetății Timişoara. Albia râuleţului în acea vreme era mult mai largӑ decât 

astӑzi în urma canalizӑrii sale. Podul turcesc a fost apoi reparat și 

renovat între anii 1890-1894 de inginerul-hidrolog János Roos din 

Sânnicolau German şi se spune, cӑ avea pe atunci 11 arcuri de pod, prin 

care se scurgea apa cu ocazia numeroaselor viituri. Astfel este ușor 

dedus, cât de larg a fost râulețul Aranca în acea vreme. 

 

La pӑrӑsirea Sânnicolaului de cӑtre turci în urma Pӑcii dela 

Passarowitz/Požarevac din anul 1718 (dupӑ monografia lui Viktor 

Schreyer), localitatea cunoştea trei zone distincte: „Meg” sau „Megy” (voi 

reveni la aceastӑ denumire), zona centrului de astӑzi probabil populat de 

rӑmӑşiţe turceşti, greci, evrei, unguri şi alţii; apoi ”Sziget” (rom. Sighet = 

pe ung. „insulӑ”) locuit de sârbi, şi „Kenderes” (rom. Kindӑreşti). 

„Kindărești” vine de la cuvântul unguresc „kender”, ce înseamnӑ în limba 

română „cânepӑ”, deci un fel de „cânepişte” locuit tot de populaţie 

sârbeascӑ. Dar denumirea maghiarӑ de „Kenderes” sau „kender” îşi are 

originea în cuvântul „kendîr” din vechea limbӑ turceascӑ, ceeace 

înseamnӑ „sfoarӑ din cânepӑ” (sinonim cu „șpoghotul” în Banat). Vedem 

aici un alt caz de împrumut lingvistic şi influența turcilor asupra limba 

maghiară şi română. 

 

Sânnicolau-German în anul 1718 încӑ nu a existat. În acel loc, dupӑ Viktor 

Schreyer, ar fi existat doar patru case sau curţi ungureşti. În una din ele în 

anul 1750 s-a nӑscut marele lingvist şi istoric, Révai Miklós. Majoritatea 

populaţiei sânmiclăușene o constituiau sârbii. S-ar putea, ca „Sighetul” şi 

„Kindereştul” sӑ fi fost sate neaparţinӑtoare Sânnicolaului sau centrului 

„Meg”. Localitatea probabil abia dupӑ unificarea celor trei sate a primit 
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numele de „Szerb-Szentmiklós” sau pe sârbește „Veliki Semikluš”, adicӑ 

Sânnicolau-Mare. Aceastӑ ipoteză trebuie totuşi pusӑ sub semnul 

întrebӑrii, neexistând dovezi concludente pentru această afirmație. În 

acea vreme se spune deasemenea, cӑ ar fi existat numai 64 de case în 

Sânnicolau. Probabil erau mult mai multe dependinţe de locuit decât cele 

64, dar „casă” s-a numit numai acea construcţie simplӑ, care avea un coş 

prin care se evacuia fumul. Erau pe atunci sigur multe aşa zise „case”, 

dar unde fumul se retrӑgea exclusiv prin acoperişul din trestie, stuf sau 

paie. Acele adӑposturi la recensӑmânt nu erau considerate „case”. 

 

Referitor la centrul localitӑţii numit „Meg” sau „Megy” îmi permit sӑ 

bӑnuiesc, cӑ numele unguresc de familie, „Megay”sau „Megai”, ar putea 

sӑ-şi aibe originea de acolo; adicӑ un locuitor din „Meg”. Care ar putea fi 

originea acestei denumiri „Meg”sau „Megy”? Investigaţile mele în limba 

turceascӑ au scos la ivealӑ, cӑ cuvântul turcesc „mekke” ar însemna un 

„loc de rugӑciuni”. Deci din acest „mekke” turcesc, s-ar putea, ca printr-o 

transformare lingvisticӑ să fi devenit acest „Meg” sau „Megy”. Asta ne-

ar spune, cӑ în centrul „paşalîkului” de atunci „Zent Miklós” s-a aflat şi o 

moschee osmanӑ („mekke”) cu un minaret(?). Dar şi locul acestei 

moschee este foarte discutat. În ce sens? În hotarul Kindӑreştului de 

astӑzi, numit pe vremuri „Szelestye”, sau în româneşte „Selişte”, înspre 

satul Saravale se presupune cӑ acolo ar fi existat un fel de cetate romanӑ. 

La cca. 500 m de la trecere peste calea feratӑ (șoseaua către Saravalae), pe 

partea stângӑ la distanța de 300 m nord de la şosea este o mare cotiturӑ 

„moartӑ” al fostului râuleț „Harangod” (Aranca). În anul 1879, Bartók 

Béla sen., directorul Școlii agricole și tatӑl vestitului muzician Béla Bartók 

împreunӑ cu un oarecare Buocz János au observat o ridicӑturӑ în 

interiorul acelei albii vechi aproape de formӑ circularӑ. Ridicӑtura s-a 

demascat dupӑ câteva sӑpӑturi ca o mare grӑmadӑ din moloz și spӑrturi 

de cӑrӑmizi. Viktor Schreyer ne informează în monografia sa, cӑ cei doi 

arheologi amatori din anul 1879 ar fi gӑsit şi monede vechi romane și 

ungureşti. Sӑ fi existat acolo vreo aşezare mai importantӑ cu fortificații, 

bisericӑ sau o moscheie cu minaret? Acel loc, poate fi deasemenea un loc 

istoric important; are coordonatele 46° 04` 21” lat. nordicӑ şi 20° 39` 40” 

lat. esticӑ, la o cotӑ de 80 m altitudine. Poate cӑ s-ar merita unele 

investigații arheologice mai concludente.  
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Odată cu cucerirea Banatului de austrieci prin Prințul Eugen de Savoya, 

împăratul Joseph II. (Iosif al II-lea) a dispus cartarea așa-zisului 

„Kronland” (rom. „Provincie Ereditară a Coroanei”). În aceste hărți 

iosefinice cunoscute sub numele „Cartarea iosefinică” (germ. 

„Josephinische Landesaufnahme”) privind districtul Cenad, în zona 

Sânnicolaului, la nord de satul Saravale este marcat în hartă în limba 

germană, un așa numit „Römerschanz”, românește, „Val romanic”. La 

sud de Sânnicolau-Mare tot în această „Hartă iosefinică” sunt desenate 

două bălți sau lagune mai importante, numite românește „Baladan 

Mare” și „Baladan Mik”. Aceste specificații în limba română - „mare” și 

„mic” - ne permit să fim aproape siguri, că în zonă a existat în acea 

vreme și o modestă (ca număr) populație valahică.  

 

Dar de unde provine numele satului „Sziget” de atunci, sau al cartierului 

„Sighet” de astӑzi? Râuleţul „Harangod” (Aranca) izvoreşte în amonte 

de Periam, în apropierea satelor Sânpetru-German şi Felnac (Falnic) prin 

deviere din râul Mureş, parţial chiar şi prin infiltraţii subterane (izvor) al 

Mureşului. De acolo se scurge deja de câteva milenii dealungul unor vӑi 

naturale prin localitӑţile Satu-Mare (Nagyfal), Periam, Sânpetru-Mare, 

Saravale, Sânnicolau-Mare, Dudeştii Vechi (Besenova-Veche), Valcani 

pânӑ în Sârbia, unde la Padeš este pompat în râul Tisa. În raza localitӑţii 

Sânnicolau a format pe alocuri în vӑile laterale aşa numite „braţe 

moarte” ale Arancӑi, care în perioadele de viituri s-au umplut cu apă. În 

restul timpului aceste vӑi erau mlӑştinoase şi totodatӑ creştea de obicei 

trestie, stuf, pipirig şi alte plante acvatice (hidromorfe). În zona 

Sighetului erau mai multe astfel de „braţe moarte”. Terenul cuprins între 

aceste „braţe moarte” fiind mai ridicat, a format un fel de „insulӑ”, pe 

ungurşte „sziget”. Astfel de „braţe moarte” ale Arancӑi se mai gӑsesc 

parţial şi azi traversând str. Stadionului înspre Promontoriu, altul 

traverseazӑ str. Axente Sever şi se trage pânӑ la fântânӑ mare artezianӑ 

lui Paio (Pajo, un locatar sârb) din str. Grӑnicerilor şi mai departe pânӑ 

aproape de Satul Nou din Sighet. Acolo peste tot bӑltea pe vremuri apa 

la viiturile Mureşului şi Arancӑi. Astfel se explicӑ şi aşezarea cam 

întortochiatӑ a unor strӑzi mai mici din cartierul Sighet. În hidrografia 

pustei din zona Sânnicolau Mare şi în scriptele hidrologilor din Ungaria 

de altӑdatӑ, se vorbeşte adeseori de aşa zisa „deltӑ Tisa-Mureș-Aranca”, 
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pe care am amintit-o deja pe parcursul acestei lucrӑri. Despre ce este 

vorba şi ce se înţelege prin aceastӑ „deltӑ”? Ca urmare a numeroaselor 

viituri de ape dealungul secolelor şi chiar dealungul mileniilor, în urma 

topirii zӑpezilor din Munţii Carpaţi – deobicei în luna iunie –, apa 

Mureşului nu s-a putut vӑrsa la Seghedin în Tisa, deoarece Tisa venea 

deja dinspre Maramureş supraîncӑrcatӑ cu apa de acolo şi din Pusta 

Panonicӑ. Mureşul nefiind pe vremuri îndiguit, s-a revӑrsat la Sânpetru-

German şi Felnac în primul rând în Aranca, restul apelor sale înundând 

toate câmpiile din şesul de vest, producând mari pagube. Dar între 

Mureş şi Aranca, precum şi la est de Tisa erau multe vӑi naturale, prin 

care se scurgeau apele Mureşului în perioda viiturilor, cӑutând sӑ se 

varse în Tisa mult mai la sud de Seghedin. Astfel s-a format aceastӑ 

„Deltӑ Tisa-Mureș-Aranca”. Dar o astfel de vale (un fel de „Aranca 

micӑ”) porneşte şi în apropierea Igrişului, traversând cunoscutul 

„Drumul morii”, legӑtura Sânnicolaului cu fostele mori de apӑ pe Mureş. 

Aceastӑ vale trecând apoi prin fosta „Pӑdurea Micӑ” (ung. „Kiss erdö”) 

dela nord-est de Gara Micӑ, traverseazӑ apoi Drumul Cenadului, 

urmeazӑ traversarea drumului de țară spre Keglevici, ajungând tot în 

Aranca pe la Dudeştii Vechi. Şi în aceastӑ vale descrisӑ s-a format din 

timpurile cele mai vechi un mic râuleţ, pe care sârbii l-au numit „Gornja 

Aranka” („Aranca liniştitӑ”), spre deosebire de Aranca sânmiclăuşanӑ, 

pe care au numit-o „Selska Aranka” („Aranca sӑteascӑ”); probabil 

pentru-cӑ curge prin mai multe sate de la izvor şi pânӑ la vărsare în Tisa. 

Aceste denumiri sârbeşti se mai gӑsesc şi astӑzi în vechile hӑrţi 

ungureşti*. Pe traseul fostei „Gornja Aranka”, după război a fost trasat  

un canal, astӑzi cunoscut sub denumirea canalul „Silvia”. 
 

* vezi Internet: „Militär-historische Karten von Österreich-Ungarn - 1910”, (Hărți istorico-militare ale 

Austro-Ungariei – 1910; perimetrul Seghedinului), 

 

 

4.3.  Generalități privind apariția neamului german în Banat  

            
Începând din secolul al 3-lea, mai precis din anul 375 e.n. a început 

migrațiunea prin nӑvӑlirea hunilor în Europa, fapt care marcheazӑ şi 

începutul cunoscutei „Migraţiuni ale popoarelor”. Cete întregi de 

popoare s-au pus în mişcare în următoarele secole din spaţiul asiatic, 
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înspre cel european. Diferite popoare au apӑrut, iar dupӑ un timp din 

diverse motive au dispӑrut iarӑşi (celții, hunii, avarii, goţii, ilirii...), sau 

slavii, care au devenit  statornice (de exemplu cehii, slovacii și polonezi 

în centrul Europei). Popoarele migratoare au ajuns în diverse contacte cu 

populaţia foarte rӑzleaţӑ din europa, în cele mai multe cazuri 

rӑzboiniceşte. Uneori s-au întemeiat şi relaţii paşnice între ele. 

Amestecuri, respectiv încrucişӑri biologice (genetice) erau inevitabile în 

asemenea cazuri. Din acest punct de vedere nu existӑ un popor european 

care ar putea afirma, cӑ el ar fi de „sânge curatӑ”. Pânӑ şi Şvabii 

Dunӑreni, adicӑ populaţia germanӑ din Banat n-a fost scutitӑ de un 

asemenea amestec, asta pentru faptul cӑ printre ei se aflau şi unii 

migratori de provenienţӑ francezӑ (vezi Tomnatic), italianӑ, belgianӑ, 

boemicӑ (Boemia, azi în Cehia) şi chiar şi spaniolӑ. Pentru toate aceste 

popoare, care deja din perioada migraţiunii lor au întrat în contact cu 

alte neamuri, aceste apropieri au constituit desigur şi o înbogӑţire, şi asta 

în special din punct de vedere genetic. A avut loc astfel şi un anumit 

schimb de trăsături ereditare, de obiceiuri, îndelectniciri şi anumite 

practici avantajoase pentru ambele pӑrţi. Astfel nici vechii daci nu au fost 

scutiți de marea influenţӑ al romanilor cotropitori asupra genezei lor de-

a lungul anilor; nemaivorbind de amestecul dacilor şi cu elemente de 

originӑ goticӑ, celticӑ, iliricӑ, greacӑ, bulgarӑ, turcӑ, maghiarӑ și alte 

proveniențe. La alte popoare europene situaţia este identicӑ. 

 

Colonizarea Europei rӑsӑritene cu elementul german a început deja în 

jurul anului 1000 e.n., odatӑ cu cӑsӑtoria prinţesei bavareze Gisela cu 

regele ungurilor, Ştefan cel Sfânt (Szent István). Odatӑ cu prinţesa Gisela 

au venit din Bavaria şi multe familii de nobili bavarezi, negustori, 

meseriaşi, preoţi şi chiar mulţi ţӑrani în Ungaria. Mulţi din aceşti ţӑrani 

s-au stabilit în sudul Ungariei de astӑzi, în zona oraşului Baja şi Kalocsa 

de lângă Dunăre, la vest de Seghedin. Chiar denumirea oraşului Baja 

derivӑ din denumirea „Bayern” (lat. „baiorum”). Amestecul lor cu 

populaţia maghiarӑ era inevitabilӑ. Dupӑ cca. 150 de ani, adicӑ în secolul 

al 11-lea, regele maghiar Géza al II-lea şi dupӑ el şi regele András al II-lea 

au chemat colonişti germani şi în Transilvania pentru apӑrarea graniţelor 

rӑsӑritene ale regatului maghiar împotriva hoardelor mongolice a lui 

Djinghis Khan și al urmașului său. Aceşti colonişti germani sunt din 
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neamul mosel-francilor (dupӑ râul Mosel) din zona Luxemburgului şi au 

fost numiţi de unguri - „hospites teutonici” („oaspeţi teutonici”). În acea 

vreme – limba oficial vorbitӑ de împӑraţi, regi şi elita clericalӑ era cea 

latinӑ. În acele vremuri nu se obişnuia folosirea denumirii de „germani”, 

ci s-a trecut mai mult la denumirea latinӑ uzual folositӑ pentru germani, 

adicӑ „saxones”. Asta, cu toate cӑ ei nu erau saxoni (un trib german din  

Saxonia) din landul federal Sachsen de astăzi. Coloniştilor germani din 

Transilvania le-a rӑmas aceastӑ denumire uzualӑ din evul mediu şi pânӑ 

în zilele de astӑzi încӑ, românii spunându-le „saşii”. Ei prin urmare au 

fost primii colonişti germani pe teritoriul maghiar din trecut, sau cel 

actual al României. Ei au întemeiat în anul 1147 localitatea germană 

medievală  „Hermannstadt”, sau Sibiul de astăzi. Numele orașului a fost 

dat de primii coloniști germani în amintirea episcopului Hermann din 

orașul Köln, de care episcopie ei aparțineau înaintea migrațiunii lor. 

Aceeași origine germană medievală o au și orașele de astăzi din 

Moldova, ca Câmpulung Moldovenesc (germ. „Langenfeld”), Piatra 

Neamț („Deutschstein”), Târgu Neamț („Deutschmarkt”) s. a. 

 

Din aceste scurte relatӑri istorice anticipate la acest capitol putem 

deduce, cӑ dupӑ victoriile habsburgilor împotriva turcilor, aceastӑ 

colonizare germanӑ în rӑsӑritul Europei s-a intensificat şi mai mult. 

Spaţiile sud-est europene, jefuite şi aproape pustii din punct de vedere 

demografic, în urma aşa zisului „Brevet imperial” eliberat de 

Împӑrӑteasa Austriei, Maria Theresia, cunoscut sub „Impopulationspatent” 

(rom. ”Patentul de colonizare”) au suferit o colonizare, prin care s-a trecut 

la umplerea acestor goluri demografice. Scopul principal al acestei 

impopulӑri a fost în primul rând dezvoltarea economicӑ al noului ţinut 

austriac - Banatul de acum înaninte – și aplicarea unei amprente 

germane şi romano-catolice. Este lesne de înţeles, cӑ aceste intenţii ale 

austriecilor nicidecum nu au fost salutate și îmbrățișate de cӑtre 

populaţia locului, ceea ce nu inseamnӑ, cӑ aici nu s-ar fi gӑsit suflet de 

om; ba din contră: În Banat de exemplu, au fost și valahi şi sârbi, puţini 

unguri, evrei, ţigani (romi) şi chiar rӑmӑşiţe de greci şi turci. Dar 

densitatea acestei populări a fost foarte redusă, incomparabil cu cea de 

astӑzi. Prin colonizare pe lângӑ germani au mai venit în plus şi români, 

sârbi, unguri şi puţini bulgari din alte zone ale Peninsulei Balcanice. 
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Astfel s-ar putea spune, cӑ coloniştii germani al secolului ai 18-lea au 

venit tot ca un fel de „hospites teutonici” în Ungaria, ca şi cei din secolul al 

12-lea. Sӑ vedem cine erau „gazdele”şi cum s-au comportat şi unii, dar şi 

ceilalţi? 

 

Nu intenţionez sӑ pӑtrund în profunzimea acestei proble foarte sensibilă, 

care desigur ar culmina într-o discuţie pro şi contra. Dar realitatea este  -  

cu toate cӑ grupurile etnice din Banat s-au întâmpinat în general în mod 

paşnic -, chiar dacă din când în când s-au ivit şi anumite iritaţii, 

divergenţe sau chiar relaţii sociale mai încordate. Dar asemenea aspecte 

îngreunӑtoare unei integrӑri erau de obicei cauzate şi provocate de 

anumite indivizi cu sentimente accentuat naţionaliste, uneori chiar 

şoviniste pe ambele pӑrţi. În timpul colonizӑrii germane, ele au fost 

îndreptate în cea mai mare mӑsurӑ de localnicii împotriva acestor „noi 

veniţi” („veniturile”). Era şi un lucru firesc, deoarece instinctul de 

conservare, care moţâie în fiecare om, îl face, ca sӑ se fereascӑ de tot ce îi 

este strӑin. Așa s-a întâmplat și în anii 1954-1946, când au venit așa-zișii 

„refugiații” români din Basarabia și din Moldova în Banat. Probabil 

acesta a şi fost motivul, pentru care s-a întâmplat acel omor al unui 

colonist german la începuturile Sânnicolaului-German de care am 

pomenit. În urma acestei întâmplӑri, 13 de familii de colonişti germani 

au pӑrӑsit Sânnicolaul-German, stabilindu-se la Kiszombor. Unii din ei s-

au întors chiar definitiv înapoi la locul lor natal de unde au plecat. 

 

Dar şi alte cauze au dus la acte de antipatie şi chiar de duşmӑnie, când 

Administraţia Imperialӑ a dispus uneori eliberarea satelor valahice sau 

sârbeşti în favoarea coloniştilor germani noi veniţi. Populaţia autohtonӑ 

desigur nu a plecat încântată din vetrele ei. Pot fi date şi unele exemple 

în acest sens, cum s-a întâmplat în satele Lovrin, Sânandrei, Giarmata, 

Sӑcӑlaz, Tormac şi altele, unde au avut loc astfel de dislocӑri semi-

forţate. Dar trebuie subliniat, cӑ cei care au fost puşi sӑ-şi pӑrӑseascӑ 

casele şi satele lor au fost despӑgubiţi în bani, au fost scutiţi un an de 

robotӑ, şi-au reprimit dreptul de a-şi exercita religia şi credinţa prin 

admiterea preoţimii creştin-ortodoxe, lucru interzis pânӑ atunci de 

habsburgi. Deci, dacӑ se poartӑ o discuţie privind discriminarea 

populatiei bӑnӑţene bӑştinaşe, aceasta a pornit în primul rând dela 
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habsburgi, prin restricţiile lor aplicate asupra „naționaliştilor” (valahii și 

sârbii numiți astfel de austrieci) în favoarea coloniştilor germani. 

Evident, cӑ astfel s-au nӑscut anumite iritații şi sentimente de duşmӑnie 

faţӑ de cei nou veniţi. În mod cert aceşti oameni au suferit acelaşi destin 

ca acei germani din Sânnicolaul German, care dupӑ al doilea Rӑzboi 

Mondial au fost ei de data asta forţaţi sӑ-şi elibereze casele fără 

despăgubire în favoarea coloniştilor regӑţeni. Totuşi trebuie remarcat, cӑ 

astfel de ieşiri semi-forţate în dauna populației sârbe sau valahice nu au 

avut un caracter general, ci din fericire au fost mai mult cazuri izolate. 

Deasemenea trebuie amintit, cӑ majoritatea satelor germane din Banat au 

fost amplasate pe pӑmânt virgin. Ele se cunosc şi azi dupӑ planul lor de 

amplasare „iosefinic” (numit dupӑ Împӑratul Joseph II.) în forma unei 

table de şah. 

 

 

4.4.  Prezumţiile colonizӑrii germane al Banatului  

                                            
Victoria trupelor din „Coaliţie Catolicӑ” de la porţile Vienei (1683) a 

condiţionat formarea unei noi etnii germane, cunoscută astӑzi sub 

denumirea de „Donauschwaben” („Şvabii Dunӑreni”). Dar acest neam 

de abia acuma urma sӑ ia fiinţӑ. Cum aşa? Odatӑ cu fuga turcilor din 

centrul europei, de la Viena, a început şi alungarea lor aproape definitivӑ 

şi din sud-estul Balcanilor. Orașele Buda, Timişoara şi Belgradul au fost 

eliberate în urmӑtorii ani. Astfel ţinuturile Banat, Bácska, Sârmia, 

Slavonia şi altele au întrat sub stӑpânirea şi controlul Imperiului austriac. 

Prin asta a crescut şi sfera lor de influenţӑ cu privire la dezvoltarea 

acestor ţinuturi în viitor. Amprenta habsburgicӑ se poate constata şi 

astӑzi încӑ în aceste provincii şi în oraşele lor. Ele au fost în general zone 

foarte slab populate şi totodatӑ foarte înapoiate din punct de vedere 

economic, social şi cultural, comparativ cu standardul european de 

atunci. Ţelul Imperiului a fost colonizarea nu numai al Banatului, ci şi a 

altor zone slab şi foarte slab populate ale Ungariei în urma şederii 

turcilor. Sudul Dunӑrii (Serbia veche), precum şi la est de Valea Cernei, 

începând cu Oltenia, a râmas şi pe mai departe sub controlul și influenţa 

osmanilor pânӑ la Războaiele de Independenţӑ (1877) sau de Războaiele 

de Neatârnare, cum li s-a mai spus. Zona la sud de Timişoara şi pânӑ la 
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Dunӑre a fost în majoritate populatӑ de valahi şi sârbi. Doar zona 

minelor de fier şi a altor zӑcӑminte, ca Oraviţa, Resiţa, Bocşa şi Anina au 

fost luate în planul de colonizare tot cu colonişti germani. 

 

Dupӑ Pacea de la Passarowitz/Požarevac (1718) Imperiul austriac a 

trecut imediat la realizarea planului de colonizare cu populaţie germanӑ. 

Motivul principal şi de primӑ urgenţӑ a fost faptul, cӑ acest ţinut, 

„Kronland Banat” („Ţinutul Coroanei Banat”), în special zona de câmpie 

– după cum deja am amintit - a fost foarte slab populată, mai ales şesul 

mlӑştinos între Mureş, Timiş şi Tisa. Dar în afarӑ de asta, situaţia 

economicӑ şi cultural-religioasӑ nu corespundea deloc imaginației 

imperiului. După concepția lor, acolo era prea puţină populație de 

credință romano-catolică. De aceea, pe vremea Împӑrӑtesei Maria Theresia 

au fost acceptați în Banat numai colonişti germani catolici. Aşa se explicӑ 

şi colonizarea a celor trei sate bulgӑreşti din Banat, Vinga, Beşenova-Veche 

şi Breştea, care deja din Bulgaria au venit cu credinţa lor romano-catolicӑ. 

Acest fapt ne dovedeşte, cӑ creştinizarea dupӑ ritul romano-catolic al 

Romei papale pe Balcan a ajuns să dea roade până în Bulgaria.  

 

De îndatӑ au fost trimişi în numeroasele şi micile ţӑri germanice agenţi 

austrieci pentru recrutare de colonişti voluntari pentru aşa zisa „Ungaria 

îndepӑrtatӑ” (germ. „fernes Ungarland”), cum era cunoscută şi numită 

zona colonizӑrii în vestul Europei. Astfel au avut loc trei mari campanii 

de colonizare  germană (1723-1726; apoi 1763-1773; şi 1782-1787), întrate 

în istoria Banatului sub denumirea de „Schwabenzüge” (rom. 

„Migraţiuni şvӑbeşti”). Coloniştii veneau din landurile (ţӑrişoare) 

Bayern, Hessen,  Schwaben, Elsaß, Lothringen, Tirol, Sauerland, Pfalz, 

Flandern (Belgia), Franken, Böhmen (Bohemia, azi Cehia) şi altele. În 

total s-au stabilit prin cele trei campanii de colonizare aproximativ 

150.000 de persoane, marea majoritate de origine germanӑ în Banatul 

Mare de atunci *. Dar şi alte zone ale Austro-Ungariei și Europei de est 

au fost astfel populate (vezi harta anexată). În total au trӑit în zonele 

maghiare recucerite de la turci dupӑ Pacea de la Passarowitz/Požareva 

(1718) și pânӑ la cel de al doilea Rӑzboi Mondial, 1,9 milione de şvabi.  

 

* vezi „Die Geschichte der Balkan-Länder” („Istoria ţӑrilor balcanice”), de  Edgar Hösch, 
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Am amintit anterior, cӑ colonizarea Banatului s-a fӑcut în special prin 

intermediul ambarcaţiunilor specifice timpului pe Dunӑre pânӑ la 

Apatin (azi Sârbia). De acolo au luat calea per pedes apostolorum, adicӑ mai 

departe pe jos pânӑ în satele care urmau sӑ ia fiinţӑ, și pentru care 

coloniștii au fost repartizaţi. Dar o bunӑ parte a coloniştilor au venit şi pe 

jos sau cu mijloace cu tracţiune animalӑ chiar de la vetrele lor germane 

de origine. Astfel Banatul a fost treptat colonizat cu populaţia germanӑ, 

care prin roadele muncii lor dealungul a 250 de ani au contribuit în mod 

substanţial la dezvoltarea şi prosperitatea acestor meleaguri; înspecial şi 

în ce priveşte oraşul Sânnicolau Mare de astӑzi. Este cu totul irealӑ și 

chiar deplasată afirmaţia în una din monografiile sânmiclăuşene 

românești mai recente în care se spune printre altele – „... populaţia 

germanӑ a adus o oarecare contribuţie la dezvoltarea oraşului Sânnicolau 

Mare”. Aceastӑ concluzie a istoricilor amatori ale oraşului este extrem de 

deplasată și decepţionantӑ, astfel, încât orice comentariu este de prisos. 

 

Prin aceastӑ micӑ excursie în trecutul militar, politic și demografic al 

Banatului şi a altor zone, s-a urmӑrit intenţia, de a arӑta cauzele precum 

şi condiţiile în care a luat pânӑ la urmӑ naştere noul grup etnic de 

„Donauschwaben”, sau „Şvabii Dunӑreni”. Ar fi greşitӑ afirmaţia, cӑ 

majoritatea coloniştilor germani ar fi fost de origine şvӑbeascӑ. Lor le-a 

fost dat acest atribut nominal etnic pentru faptul, cӑ elementul şvӑbesc a 

fost pregnant şi dominant la locul colonizӑrii şi s-a impus celorlalte 

neamuri germanice prin anumite trӑsӑturi genetice ereditare. Trӑsӑturile 

lor, aptitudinile şi îndelectnicirile proprii acestui neam germanic șvăbesc 

cu timpul parcӑ s-a transferat şi a fost preluat şi de celӑlalte grupӑri 

germanice, numindu-se dupӑ un anumit timp tot neamul german din 

Banat, „şvabi”.  Fӑrӑ evenimentele militare din 12 septembrie 1683 dela 

Kahlenberg, la porţile Vienei, acest grup etnic german, cunoscut astӑzi 

sub aceastӑ denumire de „Donauschwaben” sau „Șvabii Dunăreni” nu ar 

fi putut lua fiinţӑ. În cele relatate mai sus am intenţionat sӑ fac oarecum 

ceva mai transparentӑ geneza şi apariţia germanilor în Banat și de ce li se 

spune „șvabi”. 

 

Dupӑ cum se ştie, colonizarea sârbilor a avut deja loc între anii 1471-1485  

sub tutela regelui Mathiás Corvinusz. Colonizarea germanӑ, de către 
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Imperiul habsburgic a rezultat ca urmare a alungӑrii turcilor din Banat. 

Colonizarea Sânnicolaului cu populație valahicӑ sau românӑ şi cea 

maghiarӑ a avut loc preponderent în urma iniţiativei familiei de nobili 

Nákó. Ea a fost organizată atât pe meleagurile sânmiclăuşene, cât şi pe 

cele comloşene, la Beba-Veche, Pordeanu şi Cherestur. Dar asta nu 

înseamnă, că anterior în satele răzlețe din pusta bănățeană n-ar fi existat 

urmă de valahi sau de unguri. 

 

Originea etnicӑ al neamului Nákó: De dragul obiectivității în de ale 

istoriei, doresc să aduc o contribuție personal descoperită în fundusul 

unor documente incotestabile. Astfel, legat de proveniența etnică acestei 

familii de nobili Nákó, doresc sӑ corectez afirmație unor pseudo-istorici 

locali, care susțin originea română al acestui neam de conți. Ea este cu 

totul irealӑ și este susținutӑ de toate monografiile din trecut, privind 

oraşul Sânnicolau Mare și comuna Comloșul Mare. Se pare, cӑ istoricii-

amatori sânmiclăuşeni au preluat aceastӑ teorie nedoveditӑ dela primul 

care a promovat această teorie falsă. Toate aceste scripturi istorice afirmӑ 

o proveniența „macedo-românӑ” sau „româno-macedonianӑ” a familiei 

de nobili Nákó. Se constatӑ din partea unor istorici români și tendința de 

a denatura numele nobililor Nákó, într-o nouă versiune româneascӑ - 

„Nacu”. După cele relatate de istoricul grec, dr. Pampas Theophanes din 

Viena, numele original al acestui neam nobil în Grecia a fost cel de 

„Nakos”, un nume grecesc existent și astăzi frecvent în Grecia. Fundusul 

de documente istorice al acestei familii recuperate de autorul cărții 

„Neamul nobiliar Nákó de Nagy-Szentmiklós” din arhivele orașului 

Vilshofen de pe Dunӑre din Germania (Bavaria), conține dovezile scrise 

privind proveniența acestei dinasti. Ele dateazӑ încӑ din anii 1300 e.n. 

pentru linia paternă, respectiv 1410 e.n. pentru linia maternă şi nu apare 

niciunde o urmӑ care ar confirma afirmația acestor istorici sânmiclăușeni 

și comloșeni, privind rădăcini românești. În orășelul Vilshofen de pe 

Dunӑre a fost ultima reşedințӑ familiarӑ a acestor nobili și unde s-au 

pӑstrat şi documentele în cauză ale dinastiei Nákó.* Aceste documente se  

află astăzi în posesia Consiliului orășenesc Sânnicolau Mare, fiind donate 

 

*  vezi „Neamul nobiliar Nákó de Nagy-Szentmiklós”; Hans Haas, Editura Banatul Montan Reşița 2011,  
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Unica redare sub formă de pictură al nobilului de origine greacă Kristofos Nako, 

sau mai precis Nakos (1745-1800), fondatorul Bisericii greco-ortodoxe (1787) și a 

Școlii agricole (1799) din Sânnicolau Mare (după un pictor necunoscut). 
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orașului de autorul susnumetei cărți. Dupӑ aceste documente nobilii 

Nákó provin din neamul de baştinӑ Nako Kipriano (original probabil Nakos 

Kyprianos) din târguşorul Dogriani în Mecedonia, o provincie greacӑ, 

care aparține arhimetropoliei Saloniki şi metropoliei Doliani. Linia 

paternӑ a nobilului Christoph Nako (primul nobil din neamul Nako din 

Sânnicolau Mare nu a purtat încă tilul de „grof”) din anul 1300 e.n. 

urmașul lui Nako Kipriano, cunoaşte în succesiune urmӑtorii descendenți 

masculini: Constantinos – Kristofos – Gregorios – Teodoros – Abrahamos I. – 

Abrahamos II. - Abrahamos III.- și Kristofos Nako. Aceeași succesiune este 

valabilӑ şi pentru nobilul frate Cyrill Nako. Linia maternӑ ale fraților 

Cyrill şi Christoph Nako este documentatӑ îndărăt pânӑ în anul 1410 e.n. şi  

se trage din neamul nobil de Kalenzi. Succesiunea masculinӑ al acestui şir 

genealogic este: Dellos – Kristofos – Cyruos - Iorgos – Ioannis – Abrahamos - 

Morundos. Toate aceste prenume din forma greacӑ, prin traducere in 

limba germanӑ le-a fost atribuit acest mod de scriere: de exemplu din 

Kristofos = Christoph, din Giorgios = Georg, din Constantinos = Constantin, 

din Ioannis = Johann ş. a. m. d. Soția lui Christoph Nako a fost baronesa 

Sophia Szeczujacz de Heldenfeld al cӑrei bunicӑ din partea tatӑlui se trӑgea 

din neamul sârbesc Stanislavič, iar din partea mamei din alt neam 

sârbesc, anume din neamul Novakovič. Sper sӑ fi adus prin aceste dovezi 

o claritate în ce priveşte teoria ireală a provenienței acestui neam de 

nobili de origine greacӑ, susținută de monografiile sânmiclăușene 

publicate până acum. Familia, respectiv dinastia nobililor Nákó este de 

origine dominant greacă. 

 

Avocatul sânmiclăușan Viktor Schreyer în monografia sa în limba 

maghiară* susține apariția familiei Nako mult înaintea venirii turcilor la 

Sânnicolau Mare, adică înainte de anul 1552. El spune, că populația 

greacă din Sânnicolaul de altădată ar fi afirmat această teorie. În biblia și 

în cărțile de rugăciuni ale familiei Nákó s-ar fi găsit notări 

corespunzătoare în acest sens. Dar unde s-au pierdut aceste dovezi 

scrise? Populația greacă din Sânnicolau Mare, cu care bunicul avocatului 

Viktor Schreyer era în diverse relații, vorbeau de numele și proveniența 

grecească a acestor doi frați „Kyrillos” și „Kristofos Nako”. Tot din această  

* vezi „Monografia tradițonală al Sânnicolaului” (ung. „Nagyszentmiklosi traditionalis monografiaja”, 

    de Viktor Schreyer, 
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monografie reiese, că amândoi frați (care ar fi fost foarte bogați), ar fi 

vorbit pe lângă limba greacă și limba germană; „Kristofos” ar fi vorbit 

bine și limba maghiară. Avocatul Schreyer, analizând știrile transmise din 

bătrânii timpului său spune, că neamul Nako (sau Nakos) s-ar fi aflat deja 

în zona Szent-Miklós (Sânnicolau Mare) odată cu venirea turcilor din 

anul 1552, și nu – cum s-a presupus în alte publicații mai noi – abia după 

Pacea dela Passarowitz/Požarevac din anul 1718. Fundusul de 

documente din Vilshofen ale nobilimii Nákó nu contine date elocvente în 

acest sens. 

 

 

4.5.  Colonizarea germanӑ din Sânicolau-German (1752-1786) 
 

Despre colonizarea populaţiei germane şi întemeierea comunei 

autonome „Deutsch-Sanktnikolaus” (ung. „Német-Szentmiklós”, rom. 

„Sânnicolau-German”, sârb. Nemački Semikluš) cu o primӑrie şi organe 

comunale proprii, informeazӑ mai multe publicaţii contemporane, 

extrase din diverse documente atât camerale dela Viena, cât şi parohiale 

locale. Locul Primӑriei din comuna „Deutsch-Sanktnikolaus” s-a aflat în 

„Sauerländer-Gasse”, azi str. Nufӑrului nr. 31. I s-a spus „Sauerländer-

Gasse”, pentru-cӑ primii colonişti din aceastӑ stradӑ au venit din 

regiunea „Sauerland” din Germania. Referitor la fosta Primӑrie (germ. 

„Gemeindehaus”) din Sânnicolau-German personal îmi mai aduc aminte 

din anii copilӑriei, precum şi de celulele pentru așa zișii „hoți de cai de la 

Comloș”și alți infractori, asupra cărora voi reveni. Începutul colonizӑrii 

şi întemeierii Sânnicolaului German se poate considera în general anul 

1752, cu toate cӑ apariţia a câtorva familii rӑzleţe s-a înregistrat şi ceva 

mai înainte. Primii colonişti care au venit – în majoritatea lor ţӑrani şi 

meseriaşi -  s-au stabilit în aşa numitӑ „Alt-Gasse”, adicӑ „Uliţa bӑtrânӑ”, 

actuala str. „16 Decembrie 1989”. Prima bisericӑ (capelӑ) romano-catolicӑ 

din comuna Sânnicolau German s-a aflat la intersecţia strӑzii Nufӑrului 

(„Sauerländer-Gasse”) cu str. Brediceanu şi era o construcţie din lemn de 

stejar. Pentru faptul cӑ aceastӑ bisericuțӑ devenise mult prea micӑ pentru 

numărul credincioşilor catolici și a îngreunat și circulaţia cӑruţelor 

ţӑrӑneşti, fiind în mijlocul străzii, ea a fost demolatӑ în anul 1860. În 

aceiaşi stradӑ la numӑrul de casӑ 11 a fost construitӑ o nouӑ capelӑ în 
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care a fost integratӑ prima grӑdiniţӑ, fondatӑ de contele Kálmán Nákó încă 

din anul  1870. Clopotul din fosta capelӑ din lemn de stejar a fost plasat 

în turnul noii capele, de unde a dispărut în anii de după 1990. 

 

Dupӑ informațiile lӑsate verbal de fostul învӑţӑtor şi cantor parohial al 

bisericii romano-catolice, Anton Schmidt (nӑscut 1898), pe teritoriul 

Sânnicolaului-German ar fi existat iniţial o pӑdure (cum au existat și 

multe alte păduri în zonă). În vederea colonizării, acest obstacol a fost 

înlӑturat de colonişti prin defrişare, rezultând astfel şi lemnul necesar 

pentru construcţia caselor și al altor dependințe pentru animale de casă. 

Cu ocazia acestor defrişӑri a fost omorât acel colonist german de cӑtre un 

sârb din Sighet (asta dupӑ Viktor Schreyer). Sârbii din Sighet se 

aprovizionau pânӑ atunci probabil cu lemne din aceastӑ pӑdure şi este 

foarte posibil, cӑ tocmai de aceea s-a nӑscut aceastӑ animozitate din 

partea sârbilor împotriva coloniştilor germani. Casele coloniştilor erau 

din pӑmânt bӑtut şi acoperite cu stuf, pipirig sau trestie. Date mai exacte 

privind provenienţa şi numӑrul primei serii de colonişti ne furnizeazӑ 

lucrarea de disertaţie (doctorat) a lui dr. Hans Dama*, consӑtean 

sânmiclăuşan. Dupӑ el, începând din anul 1752 și de-a lungul secolului al 

18-lea au fost în total 258 de familii germane colonizate în Sânnicolau 

German. Acesta a fost nucleul înmulţirii şi dezvoltӑrii viitoare a acestei 

localitӑţi prin contribuție germanӑ. Privind grupul etnic german, în 

Sânnicolau German au locuit mai mult de 4.200 suflete germane în anul 

1880, pe când în anul 1940  numӑrul lor a scăzut la numai 3.507 de 

persoane. Scăderea numӑrului se datorează migraţiunii în America în 

anii care au urmat recenzӑrii din anul 1880. 

 

Dar colonizarea germanilor în Banat nu a decurs conform aşteptӑrilor 

camerale, ivindu-se unele greutӑţi atât organizatorice, cât şi financiare. 

Din acest motiv Împӑratul Joseph II. a hotӑrât în anul 1767 sӑ plece în 

Banat şi sӑ se convingӑ de necazurile şi problemele coloniștilor şi să 

încerce soluţionarea lor. Împӑratul a cӑlӑtorit cu caleaşcӑ imperialӑ pe 

drumul de legӑturӑ Viena-Buda-Seghedin-Timişoara, care trecea prin  

 

* vezi „Die Mundart von Groß-Sankt-Nikolaus im rumänischen Banat” („Dialectul dela Sânnicolau-Mare în 

Banatul românesc”); Hans Dama, Dissertaţia de doctorat, Wien 1991, 
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Beba-Veche şi bineînţeles şi prin Szerb-Szentmiklós (Sânnicolau-Mare). 

Aici a fӑcut un popas, fiind cazat la fostul han „Zum Schwarzen Adler”, 

(rom. „La Vulturul Negru”, ung. „Fekete Sas”, sârb. „Crna orao”) din 

actuala strada Republicii nr. 7, han şi staţie de schimbare a cailor. Acest 

fost han istoric din centrul Sânnicolaului a fost înlӑturat prin dӑrâmare 

cu ocazia sistematizӑrii comuniste ale oraşului, în locul lui construindu-

se un bloc (astăzi lângă Banca BCR). De aici Joseph II. a plecat mai departe  

la Temesvár (Timişoara), reşedinţa cameralӑ a Banatului, unde a fӑcut o 

vizitӑ la Edificiul Cameral din actuala P-ţa. Unirii, fostul rectorat al 

Facultӑţii de Medicinӑ Veterinarӑ și Agronomie.  

 

Dupӑ întoarcerea sa la Viena în urma acestei cӑlӑtorii obositoare, 

anevoioase şi plinӑ de dezamӑgiri, i-a spus mamei sale, Împӑrӑtesei 

Maria Theresia urmӑtoarele: „Dragӑ mamӑ, în afarӑ de Oficiul Cameral de la 

Nagy-Szentmiklós, restul totul este la pӑmânt!” Deci, Împӑratul nu a fost 

 
 

 
Foto: Hans Haas 

Casa Camerală din actuala Piața Unirii din Timișoara, care în anul 1767 a fost vizitată și a 

poposit Împăratul austro-ungar Joseph II (Iosif al II-lea) 
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deloc mulţumit de munca Administraţiei Imperiale din Banat. În urma 

acestor constatӑri la faţa locului, Curtea Imperialӑ a hotӑrât trimiterea 

unui controlor superior în persoana Consilierului  Imperial Wolfgang von 

Kempelen în Banat, ca sӑ coordoneze acţiunile de colonizare şi sӑ 

raporteze situaţia gӑsitӑ la faţa locului. Din cercetӑrile interprinse de 

istoriografa austriacӑ, dr. Alice Reininger, publicate în lucrarea ei 

întitulatӑ „Wolfgang von Kempelen şi politica de colonizare în Banat sub 

Domnia Împӑrӑtesei Maria Theresia şi Joseph II.” aflăm din cele redate 

pentru districtul Csanád unele amӑnunte şi în ce priveşte Sânnicolau 

Mare. Se spune de exemplu, cӑ localitatea între anii 1769 ar avea deja 550 

de case, din care 378 cu locuitori sârbi şi 154 de case cu populație 

germană. Alte etnii nu sunt încă pomenite. De Wolfgang von Kempelen era 

datӑ recomandarea, de a mai coloniza încӑ 200 de familii germane, dar 

într-un sat aparte, pentru a nu cӑdea sub jurisdicţia primarului sârb din 

Szerb-Szentmiklós. Mai departe se spune în acea lucrare, cӑ acesta din 

urmă intenționat i-ar fi dezavantajat pe noii colonişti germani. Din acest 

motiv s-a dispus ridicarea unui sat nou, aparte, cu o primӑrie, scoalӑ, 

cârciumӑ şi o capelӑ, adicӑ satul „Deutsch-Sanktnikolaus” („Sânnicolau-

German”).  

 

Dar Wolfgang von Kempelen descrie şi alte aspecte sociale ale colonizării 

germanilor. Ele sunt extrem de negative, privind comportamentul 

populaţiei locului, adicӑ „naționaliştii” - cum sunt numiți valahi şi sârbii 

din Banat în analele austriece ale timpului. Astfel de ieșiri morale au 

îngreunat colonizarea germanilor. Aspectele descrise de el se aseamӑnӑ 

în mare mӑsurӑ cu situaţia gӑsitӑ la faţa locului descrisӑ şi de cӑlӑtorul 

istoriograf Francesco Griselini în lucrarea sa întitulatӑ; „Încercarea unei 

descrieri al istoriei Banatului timişorean din punct de vedere politic şi natural” 

din anul 1771. 

 

Pentru a da coloniştilor posibilitatea de a-şi construi case şi grajduri 

pentru animale, von Kempelen le-a permis procurarea lemnului necesar 

din pӑdurea din vecinӑtate. S-ar putea să fi aici vorba de aceastӑ pӑdure 

amintitӑ de dascӑlul Anton Schmidt pe teritoriul viitoarei comune 

„Deutsch-Sanktnikolaus” (Sânnicolau-German). Se pare, cӑ ceea ce ne-a 

rӑmas transmis numai verbal în legӑturӑ cu aceastӑ pӑdure, conţine 
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totuşi un nucleu de adevӑr: Dascălul Schmidt spune, cӑ în jurul anului 

1900 pe teritoriul Sânnicolaului German ar mai fi existat încӑ patru stejari 

seculari, ca martori tӑcuţi ale acestei pӑduri sânmiclăuşene, folosit 

cândva de populația sârbească pentru a-și acoperii necesarul de lemne. 

Unul din aceşti stejari ar fi fost în curtea casei locuitorului Jakob Zenser 

din fosta „Sauerländer-Gasse” (astӑzi str. Nufӑrului nr. 59); altul a fost pe 

fosta „Kessel-Gasse” (astӑzi str. Popa Şapcӑ), locul de casӑ nr. 16 a lui Peter 

Schulde. Locul celui de al treilea stejar a fost chiar în curtea invӑţӑtorului 

Anton Schmidt (dentistul Felix Zárday), casa din colţul strӑzii Negru Vodӑ. 

Acest stejar a fost declarat de autoritățile comuniste ca „monument al 

naturii”. Dar dupӑ plecarea familiei Zárday în Germania, intr-una din 

iernile geroase dupӑ anul 1980, noii locatari au doborât acest stejar 

secular protejat, el cӑzând prada flӑcӑrilor din cuptor. Locul celui de al 

patrulea stejar nu se mai cunoaşte astӑzi.  

 

Un alt (aproape) „Monument local al naturii” din Sânnicolau German a 

fost un pom uriaș, numit de populația germană după dialectul ei – 

„Dicke Poom” -, în românește „Pomul cel gros”. Locul lui a fost la cca. 

300 m după ieșirea din „Sauerländer-Gasse” (azi str. Nufărului), pe 

drumul înspre Beșenova Veche (azi Dudeștii Vechi), pe partea stângă a 

șoselii, lângă borna kilometrică (3). Acest copac (un plop argintiu, lat. 

Populus alba) a fost atât de mare, încât după anul 1920, adică după 

alipirea Banatului de România, armata română a instalat în uriașa sa 

coroana un punct de observație înspre noua zona de frontieră cu 

Ungaria. Scări mari și lungi din lemn au dus până sus la „cuibul” de 

observație. Acest „uriaș” lemnos a fost plantat în jurul anului 1820 de 

către străbunicul penultimului primar al Sânnicolaului German, Peter 

Remmel (primar între anii 1937-1940). Acest copac a fost doborât în luna 

martie al anului 1947, în urma ordinului primarului Bolboș din 

Sânnicolau Mare. Defrișătorii s-au chinuit mai mult de două zile, până ce 

pomul „a aruncat prosopul”, adică s-a dat învins. Ca un mic spectator în 

vârsta de numai șapte ani am asistat cu alți copii de vârsta mea 

evenimentului și am trăit momentul căderii sale. Căderea pomului a 

produs un trosnet sau bubuit foarte puternic, asemănător unei explozii. 
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Dar să rămânem în perioada colonizării germane al Sânnicolaului. În 

continuare Wolfgang von Kempelen în anul 1770 face unele recomandӑri şi 

chiar prescripţii pentru comuna „Deutsch-Sanktnikolaus” (Sânnicolau-

German) în sensul ca şcoala sӑ fie înzestratӑ şi cu o locuinţӑ pentru 

dascӑl. În cele douӑ clase prevӑzute, copiii sӑ înveţe doar cele patru 

operaţiuni de matematicӑ, citire şi scrisul. Mai multe cunoştinţe nu s-au 

recomandat şi nici nu erau necesare pentru acele vremuri. Aceastӑ școalӑ 

a fost apoi construitӑ în „Sauerländer-Gasse” (str. Nufӑrului) nr. 4. Mai 

departe, Wolfgang von Kempelen a recomandat pentru Banat funcţionarea 

învӑţӑmântului în exclusivitate pe timpul iernii, pentru ca în restul 

anului copiii sӑ-şi poatӑ ajuta pӑrinţii la muncile câmpului. A 

recomandat în general populaţiei bӑnӑţene tӑierea stufului şi a trestiei în 

timpul iernii, când apa bӑlţilor şi a mlaştinilor este îngheţatӑ şi a interzis 

populației din Banat („naționaliștii”) arderea prin dare de foc (practica 

uzuală până atunci) a acestui material atât de valoros pentru acoperirea 

caselor coloniștilor.   

 

Dupӑ date demografice ale actualului oraş Sânnicolau Mare, în anul 1792 

ar fi existat în localitatea „Deutsch-Sanktnikolaus” (Sânnicolau-German) 

o populaţie de 1.890 de suflete, ca dupӑ numai 40 de ani, adicӑ în anul 

1839 sӑ scadӑ numӑrul lor la 1.606 suflete. Aceastӑ reducere ar putea fi 

fost cauzată de ciumă şi holeră, boli care au bântuit în acei ani. Dar între 

anii 1839 şi 1869 populaţia germanӑ din „Deutsch-Sanktnikolaus” a 

crescut iarӑşi cu 297 de persoane, ajungând în acel an la un numӑr de 

1.903 suflete. În anul 1940, în urma recensӑmântului iniţiat de „Grupul 

Etnic German” („Deutsche Volksgruppe”), numӑrul locuitorilor germani 

din totalul Sânnicolau Mare – cum am arӑtat mai anterior - a fost de 

3.507 persoane. În privința fluctuației populatiei germane din 

Sânnicolaul German trebuie menționat, că pe lângă reducerea ei din 

cauza bolilor epidemice, a avut loc o nouă migrațiune germană a unor 

familii din Sânnicolau înspre ținuturi balcanice mai spre răsărit, care 

erau încă sub stăpânirea osmană. Este vorba de Dobrogea și sud-estul 

Bulgariei. Promisiunile turcilor privind o bunăstare materială fără 

precedent s-a demascat ca o sărăcie totală pentru ei. Unii s-au întors 

complect sărăciți iar în Comuna Germană. 
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4.6. Colonizarea românӑ al Capusatului (1785-1790) 

 
Fӑcându-şi apariţia în Sânnicolau-Mare în jurul anului 1760, cei doi fraţi 

nobili Nákó- Christoph şi Cyrill -, mari crescӑtori de animale, ei au avut 

luat în arendӑ de la Camera Imperialӑ din Viena suprafeţe întinse de 

pӑşuni din împrejurimile Sânnicolaului. La data de 1 august 1781 au 

cumpӑrat cele douӑ domenii funciare (predii) „Nagy-Szentmiklós” în 

valoare de 405.732 fl. (guldeni) şi „Terémi”, in valoare de 218.562 fl. 

(guldeni). Ca posesori a unor imense turme de oi, vite cornute şi cai, 

aceştia au reclamat şi nevoia braţelor de muncӑ pentru paza şi îngrjirea 

animalelor. Din prediumul „Nagy-Szentmiklós” au fӑcut parte hotarele 

de la Sânnicolau-Mare (fără Sânnicolau-German), Cenadul-Sârbesc, Cenadul-

German, Pordeanu (Porgány), Kiszombor, o parte din Beba-Veche, Cociohat 

(Kocsohát), Beşenova-Veche (Bessenyö, Dudeştii Vechi) şi Teremia-Micӑ (Kis-

Terémi); apoi şi pӑdurile „Bér”, „Telek”, „Zabrány” şi „Kis erdö” (Pӑdurea 

micӑ). Astfel şi populaţia acestor sate au devenit iobagi pe domeniile 

Nákó. Sânnicolaul-German cu hotarul aferent nu fӑcea parte din 

domeniul Nákó, astfel populaţia germanӑ al acestei comune nu a fost 

iobagii grofului. Nu se ştie cine a dus ce fel de tratative cu nobilii Nákó 

sau chiar la Camera Imperialӑ, care a dus în final la acest favor al 

Sânnicolaului German. Din predium „Terémi” a fӑcut parte Teremia-Mare 

(germ. Marienfeld, ung. Máriafölde), Comloşul-Mare (ung. Nagy-Komlós), 

Seleuş (germ. Sellesch sau Nákóvo) şi Puszta-Vizesdje (rom.Vizejdia). Pentru 

îngrijirea numӑrului mare de turme de animale, Christoph Nákó a fost 

nevoit sӑ colonizeze la Sânnicolau şi la Comloş  -  fratele sӑu Cyrill fiind 

stabilit pentru afaceri la Viena  -,  colonişti valahici, ştiind cӑ se preteazӑ 

din generaţii strӑbune la pӑstorit. Astfel a adus la Comloş câteva zeci de 

familii din Oltenia şi familii de unguri de dincolo de Mureș, iar la 

Sânnicolau a colonizat (dupӑ Viktor Schreyer) între anii 1785 - 1790 cca. 60 

de familii de români din zona Abrudului din Bihor și din alte zone din 

Ardeal (Vințul). Coloniștii unguri dela Comloș, datorită condițiilor foarte 

severe impuse de Christoph Nákó, nu au rămas locului, ci au plecat și s-au 

stabilit la Seleuș. Coloniştii valahici din Oltenia și din Abrud au format 

primul nucleu românesc mai compact ca numӑr atât din Comloș cât și 

din Sânnicolau Mare. Pentru coloniștii sânmiclăușeni nobilimea Nákó a 

pus la dispoziţia lor pӑşunile pentru cai situate între „Lóvarda utca” 
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(rom. „str. Adӑpӑrii cailor”), actuala str. Decebal, „Ferenc-Deák-utca”, 

azi str. Calea lui Traian şi „Csanádi út”, adică Drumul Cenadului, unde 

coloniștii români îşi puteau zidi casele. Pe atunci, actuala str. Decebal a 

fost capătul  Sânnicolaului. Astfel a luat fiinţӑ un nou sat cu populaţie 

valahicӑ, numit „Capusat”, o denumire, care izvoreşte din denumirea 

„capӑtul satului”, pentru-cӑ era amplasat la marginea (capӑtul) 

Sânnicolaului. Noul cartier de nuanţӑ sӑteascӑ - „Capusat” - a fost 

proiectat dupӑ aşa zisul „Plan Iosefinic” (dupӑ Împӑratul Joseph II.) de 

colonizare al Banatului, cu strӑzi drepte şi perpendiculare în forma unei 

table de şah (de aceea se numește în germana „Schachbrett-Siedlung”), 

cum erau majoritatea satelor germane din Banat. Excepția fӑcea doar 

satul „Charlottenburg” (rom. Şarlota, între Timişoara şi Lipova), care era 

un sat pe coline, în zona premontanӑ, de formӑ rotundӑ, strӑzile fiind 

amplasate în formӑ de raze, pornite dintr-o piață circulară. Din acest sat 

nemţesc Charlottenburg au fost aduşi în anul 1800 de cӑtre nobilul 

Christoph Nákó noi colonişti germani la Sânnicolau-German, care au fost 

plasaţi în noua uliţӑ, numitӑ „Charlottenburger-Gasse”, azi str. Iorgovici. 

Legat de aceastӑ colonizare a populației valahice de originӑ 

ardeleneascӑ, nucleul istoric al locuitorilor români al actualului 

Sânnicolau Mare, este interesant de redat o pӑțanie al avocatului 

sânmiclăuşan Viktor Schreyer. În anul 1860 edilii oraşului au ordonat o 

recenzare al populației, pentru a afla structura demograficӑ din 

Sânnicolau-Mare. Printre recenzorii era şi avocatul Viktor Schreyer, pe 

care îl citez cu o întâmplare significantӑ notatӑ în monografia lui, care 

atestӑ aceastӑ colonizare din Munții Apuseni. Schreyer scrie în 

monografia sa printre altele: „La registrarea familiei române Cochela, am 

auzit deodatӑ nişte vӑicӑreli de dupӑ cuptorul din camerӑ. Membrii familiei 

Cochela mi-au spus, cӑ-i vorba de baba Flóra şi s-o las în pace, căci ea ar fi deja 

prea bătrână. Dar eu am scos-o pe bӑtrâna de dupӑ cuptor şi ea mi-a povestit 

urmӑtoarele: O cheamӑ Cochela Flóra, are 96 de ani şi este nӑscutӑ la 

Abrudbánya (Abrud) în anul 1764. La vârsta de 16 ani a luat-o Cochela de 

nevastӑ. Scurt timp dupӑ aceea au plecat de acasӑ cu o cӑruțӑ. Au fost foarte 

mult timp pe drum, pânӑ ce au ajuns aici. Mai departe a spus, cӑ în majoritate 

au fost familii tinere care au venit. Ea susținea, cӑ pe vremea aceea şi 

Abrudbánya făcea parte integrantă a unei administrații camerale şi cӑ astfel ar fi 

ajuns aici pe aceste domenii. Dupӑ pӑrerea ei, asta ar fi fost în anul 1785”. Deci, 
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după părerea mea, avem o confirmare autenticӑ a colonizӑrii române mai 

masive din Sânnicolau Mare. 

 

Aceastӑ redare credzibilӑ dovedeşte, cӑ acei colonişti români din Ardeal 

au plecat între anii 1785 - 1790 din iobӑgie şi s-au supus unei alte iobӑgii, 

cea pe domeniul Nákó de Nagy-Szentmiklós. Dar mai aflăm și alte aspecte 

social-economice pomenite de Viktor Schreyer în monografia sa: Dupӑ 

evenimentele revoltelor sociale din anul 1848 în special în Imperiul 

austro-ungar, iobӑgia a fost desființatӑ, țӑranii devenind țӑrani liberi. 

Asta spre bucuria românilor – cum constatӑ Viktor Schreyer mai departe 

în scrierile sale. Acuma fiind liberi, au început sӑ-şi vândӑ pӑmântul 

primit de la groful Nákó țӑranilor din Sânnicolau-German, concurând 

chiar cu sârbii în ofertele lor. Şi sârbii au vândut şi ei la rândul lor 

pӑmântul, amândouă etnii nefiind obișnuiți cu munca câmpului. Acest 

fapt a dus la o scӑdere abruptӑ a prețurilor fondului funciar. Astfel încӑ 

în anul 1870 prețul unui „lanț de holdӑ” (dupӑ graiul sânmiclăuşan) a 

fost doar de 100-120 fl. (guldeni) pentru 5.754 m² (un lanț) de pӑmânt).  

Dar să vedem de unde provine această expresie „un lanț de holdă”.  

Expresia își are explicația în faptul, că șvabii la colonizarea lor în Banat 

au trecut la măsurarea terenului mlăștinos repartizat în vederea desecării 

cu un „lanț de măsurat”, adus cu ei de la locurile lor de origine. O 

modalitate necunoscută până atunci în Banat și preluată de populația 

valahică ale vremii și folosit ca unitate de suprafață (germanii îi spuneau 

„ein Joch” = un iugăr sau lanț, adică 5754 m²). 

 

Nici românii şi nici sârbii, din cauza repetatelor inundații de-a lungul 

râulețului Aranca nu au mai vrut sӑ se ocupe de prelucrarea pӑmântului, 

ci au preferat mai mult creşterea animalelor, adicӑ pӑstoritul. Dar odatӑ 

cu construcția digului de-a lungul Mureșului și canalizarea Arancӑi, 

situația s-a schimbat în mod radical. Prin aplicarea unui sistem chibzuit 

de desecare inițiat şi sprijinit din punct de vedere financiar de groful 

Kálmán Nákó, fiul grofului Alexander  (Sándor I.) Nákó, holdele au devenit 

ameliorate şi prelucrabile. Groful Kálmán Nákó a inițiat în acest sens şi 

înființarea „Asociației Sistemului Mureş-Aranca”, al cӑrui prim 

preşedinte a fost chiar dânsul în persoană. Se pare, clădirea pentru acest 
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sistem hidrologic Mureș-Aranca, care în anii următori a adăpostit și 

tribunalul din oraș, a fost inițiat și finanțat tot de groful Kálmán Nákó.  

 

Prelucrarea solului de acum înainte a devenit o treabӑ mult mai 

rentabilӑ. Ca urmare al acestei acțiuni de ameliorare, preocupӑrile 

populației române din Capusat şi din Slatina intrӑ într-o nouӑ fazӑ de 

dezvoltare. Acei români, care pânӑ acum erau slugi în Comuna Germanӑ 

şi care şi-au însuşit acolo îndeletnicirea prelucrării pământului, procedee 

şi tehnici mai avansate în aşa zisul „pӑurit” (dupӑ graiul bӑnӑțean), 

acum şi-au vӑzut şansa de a deveni și ei cu adevӑrat plugari. Hotӑrârea 

lor a mai fost favorizatӑ şi prin faptul, cӑ guvernarea a fost dată de 

împăratul Franz-Joseph I. în mâinile experimentatului politician Alexander 

von Bach („sistemul Bach”). El a elaborat o nouӑ lege, prin care a fost 

reglementatӑ atât plata dobânzilor pe credite, interzicând prețurile de 

camӑtӑ, respectiv de speculӑ, inițiind şi prima reformӑ agrarӑ. De acum 

înainte, românii încep sӑ cumpere ei pӑmântul de la sârbi şi meşteşugarii 

germani, cei din urmă nu mai aveau timpul necesar ca sӑ-şi lucreze 

pӑmântul lor propriu. Dar acum mai nou, chiar şi o parte din domeniile 

Nákó au fost puse în vânzare, de care fapt au profitat şi țӑranii români. 

De remarcat este faptul, că situația economică și culturală a familiilor de 

țӑrani români, s-a schimbat radical înspre bine. Un mare merit în acest 

sens le revine în primul rând intelectualitӑții române din Sânnicolau 

Mare din acel timp, ca de pildӑ învӑțӑtorul Gheorghe Cotoşman, sau 

avocatul dr. Nestor Oprean, care au contribuit mult de tot la procesul 

evolutiv de reînnoire al întregii vieți sociale, politice și culturale ale 

populației române din Sânnicolau Mare. 

 

Cine a fost dr. Nestor (Nistor) Oprean?  După datele biografice puse la 

dispoziția autorului decătre istoricul amator local Ioan Pacev (†) din 

Sânnicolau Mare și de către prof. Gheorghe Damian  din Nerău, dr. Nestor 

Oprean s-a născut în anul 1857 la Nerău dintr-o familie de preoți, care 

original erau din Valcani. Școala primară a absolvit-o în comuna sa 

natală, după care cursul secundar și bacalaureatul l-a făcut la liceul 

maghiar din Kikinda. Studiile universitare le termină la facultatea 

juridică de la Budapesta. Aici își face promovarea (doctorat) în științele 

juridice și deschide apoi un birou de avocatură la Sânnicolau-Mare. 
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Faptul că și-a primit educația în școli maghiare nu l-a făcut să-și piardă 

iubirea de neam și demnitatea națională, în al cărei spirit a fost educat în 

casa părintească de la Nerău. 

 

Examenul de capacitate l-a prestat în fața Curții de Casație din 

Budapesta cu deplină reușită. În viața publică a întrat în anul 1885, odată 

cu începerea practicei sale avocaționale din Sânnicolau-Mare. A devenit 

un aprig apărător ale cauzei naționale românești și împotriva stăpânirii 

maghiare. În anul 1895 dr. Nestor Oprean a luat parte la Congresul 

Partidului Național Român din Ungaria, care s-a ținut la Sibiu. Se 

căsătorește în anul 1890 cu fiica Maria al fostului Presbitor ortodox al 

Clujului, Vasile Roșescu. Soția sa distinsă și cu virtuți alese, i-a născut trei 

copii. Dr. Nestor Oprean a fost unul dintre cei mai de valoare juriști-

consulți în procesele mănăstirilor și bisericii ortodoxe române cu 

Arhiepiscopia sârbească. El a fost primul sfetnic al avocatului dr. Emil 

Babeș la Budapesta în procesul parohiei ortodoxe-române din Sânnicolau 

cu sârbii sânmiclăușeni. Atât biserica, cât și averea bisericească erau 

comune cu sârbii, serviciul religios făcându-se cu schimbul, adică o 

săptămână sârbii, o săptămână românii. În urma câștigului de cauză s-a 

făcut scindarea românilor, punându-se capăt vechii neliniști sârbo-

române din oraș. Prin donația de către groful Nákó Kálmán a unei 

suprafețe din proprietatea sa credincioșilor români, aceștia din urmă au 

trecut la construcția unei biserici propri în colțul intersecției străzilor 

actuale Calea lui Traian/Decebal/Șaguna. Sfântul Lăcaș a fost construit în 

stilul „barocului vienez” de către arhitectul sânmiclăușan Alk János între 

anii 1897-1900. Pentru executarea frescelor impresionante din interior, 

dr. Nestor Oprean a reușit să-l câștige pe pictorul cu pregătire academică 

Ioan Zaicu din Jimbolia. Astfel această biserică cu exteriorul ei foarte 

armonios, deosebit de plăcut la vedere și cu un interior decorativ de o 

splendoare rar întâlnită, este aproape fără concurență pe aceste 

meleaguri din pusta bănățeană. 

 

Dr. Nestor Oprean a fost ales în Consiliul Județului Torontal, cu toate că 

concurenții maghiari căutau din răsputeri să împiedice alegerea sa. La  

alegerile pentru parlamentul din Budapesta din anul 1905 a rămas în 

mică minoritate față de concurentul său Báros János, ministrul de comuni- 
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Avocatul sânmiclăușan dr. Nestor Oprean, care și-a dobândit merite deosebite pe 

tărâm politic, social și cultural, apărând interesele naționale ale neamului 

românesc față de oprimările maghiare ale timpului său. 

 

cații maghiare. Pierde aceleași alegeri și împotriva grofului sânmiclăușan 

Sándor al III-lea. Nákó (1871-1923), care prin mituire a multor alegători, 

chiar și din rândul populației române și sârbe (asta după Viktor Schreyer 

în monografia sa), reușește totusi să ocupe un loc în parlamentul 

maghiar de la Budapesta. Pătruns de un înalt spirit de responsabilitate 

juridică în exercitarea profesională și o profundă iubire de neam, dr. 

Nestor Oprean, moare în anul 1926, deplâns de familia sa și în special de 

consătenii săi din Nerău și Sânnicolau Mare. Meritele acestui patriot 

român și bănățean pe teren politic, judiciar, cultural și bisericesc îl face 

pe dr. Nestor Oprean neuitat pentru posteritate.  
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Dar să contiuăm colonizările etnice mai sus începute: Aceste douӑ 

acţiuni de colonizare, adicӑ cea germanӑ între 1752-1786 şi cea românӑ 

între 1785-1790 au schimbat radical structura demograficӑ de la Szerb-

Szentmiklós (Veliki- sau Srpski-Semikluš), respectiv din Sânnicolau 

Mare. Aceastӑ structurӑ urbană pânӑ atunci a fost preponderent 

compusӑ din sârbi, complectată cu greci, evrei şi alte rӑmӑşițe turceşti. 

Din date statistice maghiare ale timpului (vezi „A bánsági enciclopediaja”, 

rom. „Enciclopedia judeţelor”) în anul 1891 în tot Sânnicolau l Mare, deși 

au fost două localități (deci inclusiv Sânnicolaul German) ar fi existat 

deja 1.658 de case cu un total de 11.046 de locuitori. Din aceştia, în 

ordinea preponderenței au fost 4.267 germani, 4.051 români, 1.480 

maghiari şi 1.248 sârbi. Trebuie specificat, cӑ în acel timp în Sânnicolau 

Mare au locuit şi cca. 450 de evrei. Este foarte posibil, ca o parte din 

aceştia s-au declarat germani, iar o parte maghiari. Probabil asemănător 

este și situația în cazul romilor (țiganii) din Sânnicolau, care și ei făceau 

parte din acest amalgam etnic. 

 

 Se vede deci, cӑ neamul german la sfârșitul secolului 19 era în 

majoritate, urmând ca românii deja înainte de anul 1920 să ocupe acest 

loc de frunte din numӑrul total de peste 11.000 de locuitori în oglinda 

populaţiei sânmiclăuşene. Populația sârbeascӑ s-a redus în mod 

substanțial, probabil din motive sociale, ele fiind amintite și ele în 

monografia avocatului Viktor Schreyer. Din punct de vedere al credinţei 

(confesiune), situaţia la Sânnicolau se prezintӑ în felul urmӑtor: 

________________________________________________________________  
 Anul    ortodocşi         rom.catol.        evanghelici       greco-      israelitici      alte conf.   

              rom.+ sârb.   germ.+ magh.     (protestanţi)      catolici      (evrei) 

 1913         4299                  5936                   268                  755             454                64  

 1943         6287                  4818                   262                  693          ( lipsesc  informații )  

_____________________________________________________________________________ 

Drept comparaţie, schimbarea demograficӑ în timp de 100 de ani (1891), 

situaţia dupӑ recensӑmântul din anul 1992 se prezintӑ în felul urmӑtor: 

Români 9608; Unguri 1388; Germani 770; Sârbi 599; Bulgari 407; Romi 

256; Slovaci 13; Alte naţionalitӑţi 317; Total 13.358 locuitori, deci o 

creştere de 2312 de locuitori (timp de 100 de ani) şi o modificare evidentӑ 

a structurii etnice. Dar cu claritate se constatӑ şi consecințele migraţiunii 

populaţiei germane îndӑrӑt în patria lor strӑmoşeascӑ. 
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4.7. Re-colonizarea moderată al maghiarilor si alte evenimente 
 

Trebuie menţionat, cӑ pe vremea venirii fraţilor nobili Christoph și Cyrill 

Nákó la Sânnicolau, ei au gӑsit foarte puţini unguri aici. Este posibil, ca 

pe vremea năvălirii turcilor în Ungaria, populația maghiară, drept 

apărare și autosalvare să fie migrată dincolo de Tisa şi Mureş. Astfel, 

după cum vedem, din iniţiativa celor doi nobili Nákó au fost recolonizate 

şi familii de ţӑrani maghiari de dincolo de Seghedin aici la Sânnicolau. 

Astfel s-au pӑstrat câteva nume de colonişti unguri ca: Hajnál, Balla, 

Horváth, Sebök, Balógh, Némes, Molnár, Pándur, Nagy, Veszprémi, Ámbrus, 

Magyar, Dózsai... La Beba-Veche deasemenea au fost colonizate câteva 

familii maghiare, iar cu un grup mai mare de familii maghiare a fost 

întemeiate două sate noi pe domeniile Nákó, anume  – satele „Puszta-

Keresztúr” (azi Cherestur) și Porgány (azi Pordeanu). Ei au fost aduşi în 

mod special pentru cultivarea plantelor tehnice ca tutunul, cânepă, 

bumbacul și a unor plante medicinale nou întroduse pe domeniile Nákó.  

 

Deasemenea meritӑ de reţinut, cӑ satul Keglevici de azi, a fost întemeiat 

abia în anul 1844 de migranţi din satele germane învecinate şi de foarte 

puţini unguri. Pânӑ la nӑvӑlirea mongolilor în anul 1241, în locul actualei 

comune Keglevici a existat o aşezare cu numele „Kökényes” sau 

„Kükünör”. Cuvântul unguresc „kökény” în limba românӑ înseamnӑ 

„porumbar” (lat. Prunus spinosa”). Şi într-adevӑr în zona Kegleviciului, 

dar și în multe alte locuri din apropiere şi astӑzi încӑ creşte foarte mult 

porumbar (vezi și linia ferată și soseaua între Sânnicolau și Cenad). 

„Kükünör” ar putea fi o denumire din vremea avarilor, care poate că tot 

„porumbar” înseamnӑ. Asta, pentru-cӑ avarii şi-au împrejmuit așezările 

lor cu o centurӑ deasӑ din porumbar, pentru a se apӑra astfel de 

duşmani. Dar aceastӑ aşezare „Kökényes” dupӑ anul 1241 (asaltul 

mongolilor) nu a mai existat. Dar a existat şi a supravieţuit în acel loc un 

han, cunoscut mai târziu sub numele de „Vörös csárda”, adicӑ „Ciarda 

roşie”. Anumite speculaţiuni ne permit sӑ credem, cӑ ea ar fi o rӑmӑşiţӑ 

din vremea regelui maghiar Karl Robert de Anjou, care s-a folosit de acest 

han pentru schimbarea cailor de caleaşcӑ în drumul sӑu spre reşedinţa sa 

de varӑ de la Castrum Temesiensis (Timişoara).  

 



 

 

 

 

 

 71 

Ştiindu-se probabil, cӑ în acel loc a existat când-va vatra unei vechi 

aşezӑri medievale, este posibil, ca contele Sándor al II-lea. Nákó sӑ fi 

dispus, ca sӑ se reîntemeieze în acel loc un nou sat în majoritate cu 

voluntarii populaţiei germane din satele din jur. Ideia contelui Nákó s-a 

nӑscut probabil din necesitatea braţelor de muncӑ pentru domeniul 

„Berta-Maior” imediat lângӑ satul Keglevici (în comunism „Ferma 

Pordeanu”), domeniu, care a aparținut inițial contelui Keglevics (unii 

scriu Keglevich, germ. Keglewitsch). Astfel s-au mutat familii din Cenadul-

German, Sânnicolau-German, Teremia-Mare, Teremia-Micӑ, Valcani, 

Mokrin (azi Sârbia), Kübekháza (azi Ungaria) şi din alte sate din jur în 

aceastӑ tânӑrӑ şi nouӑ aşezare „Keglewitschhausen”, numit pe scurt – 

„Keglewitsch”.  De unde derivă acest nume? Contele sau groful von 

Keglewics, a avut mari merite militare în armata austriacӑ împotriva 

turcilor, și în urma meritelor sale pe câmpul de luptă, noului sat i s-a 

atribuit numele său. Acest nume propriu a fost cândva denaturat în 

româneşte sub numele de „Chegleviciu”, o faptӑ neobişnuitӑ din punct 

de vedere istoric.   

 

Toate aceste colonizӑri descrise – cărora din păcate nu li s-a acordat 

atenția cuvenită în analele istorice sânmiclăușene până în prezent - au 

contribuit la formarea acestui conglomerat multi-etnic sânmiclăușan și al 

împrejurimilor sale, şi care persistӑ parţial şi astӑzi. Neacordându-le 

atenția cuvenită acestor colonizări s-a creiat presupunerea sau părerea 

unanimă, că așa a fost situatia etniilor de când lumea. Acest amestec s-a 

născut de-a lungul unor etape istorice în urma unor necesități politice, 

economice și social-culturale. Dar acest amestec de neamuri etnice prin 

diversitatea lor şi prin convieţuirea lor paşnicӑ a adus o contribuție 

remarcabilӑ la succesele economice, sociale şi la prosperitatea acestor 

meleaguri în general, îmbogӑţindu-l şi din punct de vedere cultural. 

Orice negare sau tăinuire a acestor realități istorice constituie o fraudă 

iresponsabilă din trecutul strămoșesc al etniilor din orașul Sânnicolau 

Mare. Ar fi  un aspect contraproductiv, dacă astfel de realități istorice ar 

fi tăinuite, nu numai față de tânăra generație contemporane ale orașului, 

ci și față de populația mai ecent stabilită la Sânnicolau Mare. 
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Placa comemorativă dezvăluită de contele Kálmán Nákó cu ocazia construirii 

spitalului orășenesc „Berta-Kórház”, închinat contesei Berta Nákó născ. 

Gyertyánfy de Bobda, decedată la data de 22 dec. 1882. Construcția a fost terminată 

în anul 1896. 
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5.  Alte ştiri istorice importante, privind orașul 

Sânnicolau Mare 

 
Pe parcursul acestei lucrӑri a fost pomenit de mai multe ori drumul de 

legӑturӑ între Viena şi Timişoara, care trecea prin zona noastră, deci şi 

prin Sânnicolau Mare. Pe acest traseu de drum au existat în total 37 de 

hanuri de popas cu staţii de schimbare a cailor. Conform unei Dispoziţii 

Imperiale (germ. „Kaiserlicher Erlass”), la hanul „La Vulturul Negru” 

(germ. „Zum Schwarzen Adler”; ung. „Fekete sas”, sârb. „Crna orao”) din 

Sânnicolau trebuiau ţinuţi 12 cai de schimb pentru trӑsuri poştale şi 

pentru traficul de persoane („Postillion” = „poştalion”). Grajdurile la 

hanul „La Vulturul Negru” au fost în curtea din spate în acel loc, în care 

dupӑ anul 1920 a fost construită o salӑ de cinematograf. Apoi pe vremea 

comunismului, sala a fost folositӑ pentru spectacole ale Cӑminului 

Cultural din oraș. Un bloc de locuit ocupă astӑzi acest loc, hanul „La 

Vulturul Negru”, fiind dintr-o altă epocă istorică, a trebuit să dispară. 

 

În legӑturӑ cu activitӑţile poştale din acea vreme meritӑ sӑ fie amintit, cӑ 

„poşta simplӑ” (germ. „Ordinare Post”) cum era atunci numitӑ – de la 

Timişoara spre Seghedin, Budapesta sau Viena a fost transportatӑ prin 

Comloşul-Mare și Mokrin (azi în Sârbia). Din cauza repetatelor inundaţii 

din zonă s-a dispus în asemenea situaţie, ca poşta sӑ fie adusӑ pânӑ la 

Nagy-Szentmiklós (Sânnicolau Mare) cu poștalionul, iar de aici cu pluta 

pe râulețul Aranca sӑ fie transportatӑ pânӑ în apropiere de Kikinda. Asta 

înseamnӑ, cӑ Aranca în timpuri vechi era chiar navigabilӑ cu plute și 

bărci. De acolo urma ca poşta sӑ ajungӑ pe cale uscată pânӑ la Seghedin. 

Pentru o „cӑlӑtorie de iuţealӑ” de persoane cu un „Poştalion”, care era 

posibil cu patru, șase sau opt persoane, dela Timişoara pânӑ la Seghedin, 

cӑlӑtoria a durat 12 ore, timp de popas şi schimbarea cailor inclusiv. 

Aceste date ne-a furnizat din investigaţiile sale în diverse arhive vechi, 

prof. Josef Dinyer, fost dascӑl şi la Sânnicolau-Mare după 1960. Cӑlӑtoria 

de persoane Timişoara până la Seghedin a decurs deci prin Sânnicolau și 

prin Keglevici, unde s-a aflat un alt han cunoscut - „Vörös csárda” 

(„Ciarda roşie”) - cu cai de schimb. Acolo, la „Vörös csárda” s-a oprit şi 

Împӑratul Joseph II. în drumul lui spre Sânnicolau şi Timişoara în anul 
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1767. Din pӑcate şi acest han istoric, „Vörös csárda”, a trebuit sӑ disparӑ 

în comunism, amintind şi el de alte vremuri, care au stânjenit 

nomenclatura comunistă, cât și noul naționalism socialist. Astӑzi nimic 

nu mai aminteşte de acel han istoric de la Keglevici. Prin asemenea fapte, 

ideologia comunistӑ a cӑutat sӑ şteargӑ pentru totdeuna din trecutul 

meleagurilor sânmiclăușene realități istorice, evenimente şi locuri 

istorice. Distrugerea, respectiv înlӑturarea a unor asemenea locuri ca 

hanul  „La Vulturul Negru”, hanul „Vörös csárda” şi altele, nu au fost 

altceva, decât fraude cultural-istorice din tezaurul strӑmoşesc al 

neamurilor multi-etnice, stăpânii împrejurimilor zonei Sânnicolaului. 

 

Ajuns la Nagy-Szentmiklós (Sânnicolau-Mare) în anul 1767, Împӑratul 

Joseph al II-lea a remarcat şi a gӑsit cuvinte de laudӑ privind ordinea şi 

curӑţenia din localitate. Ca urmare a promis alocarea dreptului de 

„piaţӑ” pentru localitate. Acest drept a întrat în vigoare începând din 

anul 1787, constând din alocarea dreptului de a ţine douӑ pieţe 

sӑptӑmânale (germ. „Wochenmarkt”) şi douӑ târguri anuale (germ. 

„Jahrmarkt”); primӑvara de „Sf. Gheorghe” (23 aprilie la romano-

catolici) şi toamna de „Sf. Mihai” (29 septembrie). De la expresia 

germanӑ „Jahrmarkt”, populaţia românӑ a preluat pe vremuri 

denumirea uzualӑ de „iarmaroc”. Astfel Sânnicolau-Mare (Nagy-

Szentmiklós) a devenit din anul 1787 un așa-zis „târguşor”. 

 

Poate cӑ este interesant de reţinut faptul, cӑ au existat douӑ rute de la 

Seghedin la Timişoara: o rutӑ de varӑ şi o rutӑ de iarnӑ. Ruta de iarnӑ a 

pornit de la Seghedin prin Kübekháza (Ungaria), Ó-Béba (Beba-Veche), 

Puszta-Kanizsa (aproape de Cociohat), Valkány (Vӑlcani), Mokrin (azi 

Sârbia), Komlós (Comloşul-Mare), Csatád (azi Lenauheim), Temesvár 

(Timişoara). Ruta de varӑ a luat-o de la Ó-Béba (Beba-Veche) la „Vörös 

Csárda” de la Keglevici, la Nagy-Szentmiklós (Sânnicolau-Mare), hanul  

„La Vulturul Negru”, pe vechiul drum al Timişorii trecând pe lângӑ 

„Casa de izolare” a bolnavilor de holerӑ, prin Lovrin, apoi „Puszta-

Pakác”, o odaie de seamă între Şandra şi Biled, iar de acolo la hanul 

„Csóka-Puszta” (azi halta „Cioreni”), și în sfârșit la Timişoara. Din cauza 

intemperiilor și frecventelor inundaţii în zonӑ a fost necesară alegerea 

alternativӑ a uneia din aceste douӑ rute. 
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Comoara de aur din Sighet: Istoria cu cele 23 de diverse vase în 

greutate totalӑ de 9,9 kg aur de 18 carate nu este nicidecum din domeniul 

fabulelor, ci un fapt adevӑrat. Jurnalistul Peter-Dietmar Leber, nӑscut la 

Sânnicolau-Mare şi actualmente Preşedintele Asociației Federale al 

Şvabilor Emigranţi din Banat (Landsmannschaft der Banater Schwaben), 

în Germania s-a ocupat mai îndeaproape de aceastӑ comoarӑ. Din 

rezultatele investigţilor sale îmi permit sӑ mӑ opresc doar la câteva 

amӑnunte. Tezaurul din aur a fost gӑsit la data de 3 iulie 1799 de un 

ţӑran sârb din Sighet, crescӑtor de oi, cu numele de Necša Vuin (dupӑ alte 

versiuni, Pera Vuin), cu ocazia unor sӑpӑturi în grӑdina sa, pentru a 

planta nişte stâlpi pentru un gard. Expuse la el în camerӑ fӑrӑ sӑ ştie de 

valoarea vaselor gӑsite, obiectele din aur au fost vӑzute de doi negustori 

de lânӑ de oaie greci şi un alt negustor austriac – Vitta Naum – care se 

aflau chiar atunci la Nagy-Szentmiklós pentru achiziționare de lână. 

Austriacul din urmӑ, dându-și seama de valoarea obiectelor, i-ar fi oferit 

lui Necša Vuin cumpӑrarea acestora pe un preţ de bagatelӑ, de 2000 fl. 

(guldeni). În acelaşi timp, dupӑ anumite împrejurӑri, vestea s-a auzit 

pânӑ la Casa Cameralӑ din centrul Sânnicolaului în care locuia atunci 

nobilul Christoph Nákó. Acesta și-a dat imediat seama de importanţa şi 

valoarea acestei comori, care a fost confiscatӑ şi predatӑ autoritӑţilor 

financiare austriece de resort. Informaţii mai detailate pot fi citite în 

ziarul „Banater Post” (München) din data de 5 ianuarie 2001, sub 

titlul „Der Goldschatz von Groß-Sanktnikolaus” („Comoara de aur de la 

Sânnicolau Mare”). Autorul articolului, Peter-Dietmar Leber, descrie în 

mod foarte explicit istoria şi valoarea de artӑ a comorii. Astӑzi comoara 

se aflӑ la Muzeul de Artӑ şi Istorie din Viena, iar o copie autenticӑ se aflӑ 

la muzeul sinonim din Budapesta și din Sofia.   

 
Este totuşi oarecum curios faptul, cӑ dupӑ alipirea Banatului României în 

anul 1920 s-au gӑsit imediat unii istorici care susţineau originea dacicӑ al 

acestei comori din Sighet. Dar astӑzi se ştie, cӑ nu este de origine dacicӑ 

și nici bulgară, şi cӑ ar fi de originӑ avarӑ. Înscripțiile de pe piesele din 

aur poartӑ aceleaşi runi, care au fost gӑsite încizate şi pe osemintele din 

unele morminte avare din zona Sânnicolaului. O altӑ versiune aduce 

aceastӑ comoarӑ în apropierea bulgarilor, care erau mult timp stӑpânii 

Banatului în acele secole (vezi pag. 16). Din acest motiv se află o copie al 
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acestui tezaur și la Sofia. Asemӑnӑtor interpretărilor comorii din Sighet 

au fost şi cele ale unor istorici în cazul comorii din aur dela Pietroasa, 

„Cloşca cu pui de aur”. Astӑzi se ştie, cӑ aceastӑ comoarӑ este de origine 

goticӑ. „Să-i lăsăm Cesarului ce-i al Cesarului, si poporului ce-i al poporului”, 

ne sfătuiește un proverb vechi al romanilor. 

 

„Rózsa Sándor”*– tâlharul de drumul mare (ung. „betjár”): 
Pentru-cӑ de mai multe ori a fost pomenit hanul „Vörös csárda” de la 

Keglevici meritӑ sӑ ne oprim şi la aceastӑ persoanӑ istoricӑ mai puţin 

lӑudabilă - Rózsa Sándor -, despre care se auzea în trecutul îndepărtat şi la 

Sânnicolau Mare multe fapte pline de aventuri, adevӑruri şi legende. 
Acest tâlhar maghiar, dupӑ date din monografia întitulată „Încercarea 

unei cronici a comunei Kegleviciu” („Versuch einer Chronik der Gemeinde 

Keglewitschhausen”) de Hans Riesz, a frecventat cu trupa lui de 

aproximativ 50 aliaţi adesea acest han, unde ţineau mari chefuri. Dar sӑ 

vedem mai îndeaproape, cine a fost acel „erou” din pusta de sud-est al 

Câmpiei Panonice, care a cauzat atâta spaimӑ cӑlӑtorilor pe ruta Viena –  

Timișoara precum şi oamenilor mai înstӑriți jefuindu-i. El cu trupa lui 

era şi spaima fetelor şi femeilor frumoase, precum şi ale birtaşilor: 

 

Rózsa Sándor s-a nӑscut la Seghedin în anul 1813 şi a murit în anul 1878 în 

închisoarea de la Szamosújvár (Gherla). Încӑ din anii tinereții ocupaţia sa 

principalӑ a fost tâlhӑria, fiind deja la vârsta de 23 ani întemnițat la 

Seghedin. Dupӑ o fugӑ reuşitӑ din inchisoare şi dupӑ anularea restului 

pedepsei de cӑtre un comitet de imunitate, el s-a alӑturat în anul 1848 

unui corp revoluţionar a lui Kossuth Lajós în lupta impotriva 

habsburgilor austrieci. Dar corpul de franctirori din care Rózsa Sándor 

fӑcea parte şi care a luptat în sud-estul Ungariei, deci probabil şi în zona 

Sânnicolaului, s-a remarcat prin debandadă și lipsӑ totalӑ de disciplină și 

stӑpânire. Astfel acest corp revoluţionar a fost dizolvat, iar dupӑ 

înӑbuşirea revoluției în urma intervenției armatei ruse, Rózsa Sándor şi-a 

reluat viața de tâlhar. În anul 1856 a fost din nou arestat şi condamnat pe 

viaţӑ la temniţӑ grea. Între anii 1857 şi 1865 Rózsa Sándor a fost deţinutul  

 

* După o descriere găsită cu ocazia unui popas la o crâșmă cu numele „Rózsa Sándor” în comuna Zsombó,  

      aproape de Seghedin, unde a poposit „eroul” pustei de mai multe ori, 
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Rózsa Sándor, tâlharul de drum mare (ung. betjár) al Câmpiei Panonice, care a bântuit cu 

trupa sa de peste 50 de atașați și împrejurimile Sânnicolaului 

 

cel mai vestit de la închisoarea din Kufstein în Tirol (Austria). De aici a 

înaintat o petiţiune cӑtre Împӑratul Franz-Joseph I. în care se dӑ drept 

salvatorul atelajului imperial, care pe drumul aproape de Seghedin a 

ajuns într-o situaţie criticӑ. Acolo acest atelaj imperial a ajuns într-adevӑr  

în mijlocul unei turme îndӑrӑtnice de vite cornute de stepӑ, din care 

situație periculoasӑ a fost salvatӑ de oamenii lui Rózsa Sándor. Dar dupӑ  

grațierea imperialӑ a practicat din nou meseria sa de tâlhar. În urma unei 

hӑițuieli organizate pentru prinderea sa, „eroul pustei maghiare” a fost 

din nou încӑtuşat în inchisoarea de la Szamosújvár (rom. Gherla) unde 

moare la vârsta de 65 de ani. Trupa lui de tâlhari (48-50 bandiți) și-au 

mai continuat ambuscadele lor şi dupӑ moartea cӑpeteniei, pânӑ ce 

treptat au fost prinşi şi ei. Astfel au fost arestați şi frații Szabó într-o 

crâşmӑ din Periam, şi dupӑ sentința judecӑtoreascӑ de la Nagy-
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Szentmiklós (Sânnicolau Mare), în prezența unui numeros public, au fost 

spânzurați la „Pӑdurea micӑ”, în dreapta drumului spre Cenad. 

 

De ce am acordat acestui tâlhar temut o asemenea importanțӑ? Asta se 

explicӑ prin faptul, cӑ acel han „Vörös csárda” la întrare în Cheglevici 

dinspre Seghedin, are o semnificație deosebitӑ: în acel local a popӑsit atât 

împӑratul austro-ungar Joseph al II-lea, dar şi cel mai vestit tâlhar din 

zonӑ. Era cât pe aici, ca cei doi sӑ-şi fi dat reciproc cleanţa uşii în mânӑ. 

În cronica acestei comune de Hans Riesz se poate citi, cӑ în beciul hanului 

în anul 1901, cu ocazia unor sӑpӑturi ar fi fost gӑsitӑ o comoarӑ de 

diferite prețioase, ascunse de Rózsa Sándor. Ele au provenit din 

ambuscadele organizate de bandiții trupei sale la drumul principal 

Viena-Timişoara, uşurând cӑlӑtorii de toate lucrurile de valoare. Cine s-a 

opus jafului tâlhӑresc, a fost pur şi simplu împuşcat. În Ungaria 

comunistӑ Rózsa Sándor a fost ridicat în slӑvi ca un „erou revoluționar”. 

Dar investigaţiile mele interprinse printre bӑtrânii din Cheglevici nu mi-

au putut confirmat gӑsirea unei astfel de comoară. Şi totuşi, chiar dacă 

comoara de la „Vörös csárda” este legendӑ, şi legendele pot avea uneori 

un miez de adevӑr. 

 

 Dar mai existӑ şi multe alte întâmplӑri şi ştiri cu caracter istoric din 

Sânnicolau Mare, care meritӑ sӑ fie pomenite sau chiar reţinute, pentru a 

nu ajunge pe fӑgaşul uitӑrii definitive. Ele sunt printre altele: 

 

-  La data de 24 februarie 1750 s-a nӑscut la Nagy-Szentmiklós profesorul  

Révai Miklós, modernizatorul vechii limbi maghiare şi editorul primei 

enciclopedii a Ungariei. Monumentul sӑu fondat de contesa Berta Nákó, 

nӑsc. Gyertyánffy de Bobda a fost iniţial în faţa Şcolii Regalo-Statale de 

Bӑieţi „Berta”, Școala Civicӑ de mai târziu, actualmente Școala agricolӑ. 

Dupӑ anul 1920 relieful Révai a fost înlocuit în acel loc cu bustul lui 

Mihail Eminescu. Actualmente se gӑseşte un nou relief a lui Révai Miklós 

în interiorul bisericii romano-catolice, iar la inițiativa consiliului 

orășenesc, în fața primăriei din oraș a fost postat un impresionant bust in 

memoriam a lui Révai Miklós. 
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Autorul primei enciclopedii și modernizatorul limbii maghiare Prof. Révai Miklós, 

dupa o pictură a lui Gustáv Morelli 

 

-   Pe baza unei decizi din 11 septembrie 1786 lansatӑ de împӑratul Joseph 

al II-lea s-a dispus, ca sӑrbӑtoarea de „Kirvai” (germ.”Kirchweihfest”) în 

toate satele germane din Banat sӑ se ţinӑ uniform, în a treia duminica a 

lunii octombrie. Nu toate satele s-au ţinut de aceastӑ dispoziţie. 

Sânnicolau-German s-a conformat acestei dispoziţii imperiale pânӑ la 

exodusul german din Sânnicolau. Sӑrbӑtoarea „Kirchweih”, adică pe 

româneşte „Kirvai”, se ține anual în amintirea hramului bisericesc. 

Această sărbătoare nu este sinonimă cu „Erntedankfest”, adicӑ cu „Ziua 

recoltei”. Acestea sunt douӑ evenimente diferite. 

 

-  În dupӑ-amiaza zilei de 25 martie 1790 a avut loc un puternic cutremur 

la Sânnicolau-Mare, în urma cӑruia s-au dӑrâmat o serie de case, care 
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majoritatea erau din pământ bătut. Şi în urmӑtorii ani au avut loc mai 

multe mișcări seismice în zona Sânnicolaului.  

 

-    Biserica romano-catolicӑ a fost construitӑ între anii 1814- 1824 şi a fost 

fondatӑ de contele Alexander (Sándor) I. Nákó fiul nobilului Christoph 

Nákó. El este cel dintâi dintre trei descendenți nobili, care au purtat acest 

nume „Sándor”. Biserica, având în zona criptei de sub altar un 

fundament, alocuri de cca. 8 m lățime, a fost necesară umplerea acestui 

imens fundamentului cu piatrӑ brutӑ (bolovani). Acest material a fost 

adus de ţӑranii din Sânnicolau-German cu ajutorul cӑruţelor cu cai din 

Munţii Apuseni, din apropiere de Radna. Din povestirile bӑtrânilor, 

transmise posteritӑţii, se ştie, cӑ groful Alexander (Sándor I.) Nákó a 

dispus, ca acest transport sӑ fie efectuat de ţӑranii din Sânnicolau-

German, bazat pe douӑ considerente: În primul rând, pentru-cӑ este 

vorba de biserica lor, şi apoi pentru faptul, cӑ ei aveau cai mai buni la 

tracțiune. Un transport a durat 5-6 zile şi fiecare cӑruţӑ s-a întors doar cu 

un bolovan (o stâncӑ) mare. Biserica a fost consacratӑ Sfintei Thereza de 

Àvila. Textul din actuala monografie al oraşului Sânnicolau-Mare, cӑ 

aceastӑ bisericӑ romano-catolicӑ ar fi fost construitӑ literamente - „de 

ţӑranii iobagi români şi sârbi” este denaturată și nu redă realitatea. Redarea 

tendențioasă sunӑ ca o jignire la adresa populației romano-catolice, care 

în acea vreme au format majoritatea populației din Sânnicolau Mare.  

 

-   În anul 1830 a izbucnit o epidemie de holerӑ, în urma cӑreia s-au 

înregistrat multe victime. De atunci probabil a fost luatӑ hotӑrârea de 

cӑtre edilii sânmiclăuşeni al timpului, de a construi acea „Casa de 

izolare” a bolnavilor de holerӑ din vechiul „Drumul Timişorii”. Ea mai 

existӑ şi astӑzi ca un martor tăcut dintr-o vreme, în care populația 

sânmiclăușană adesea a fost bântuită de boli epidemice cu foarte multe 

victime. 

 

-   În anul 1854 s-a întrodus pentru prima datӑ iluminatul electric la 

Sânnicolau Mare, curentul fiind furnizat de moara cu aburi ale fraţilor 

Prohaska. Generatorul de curent a fost antrenat de o maşinӑ (cazan) cu 

aburi. Clădirea acestei mori stă astăzi nefolosit în scopul pentru care a 

fost construit, ca un martor tăcut dintr-o altă epocă economică. 
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Biserica romano-catolică, o fondație al contelui Alexander (Sándor I.) Nákó 

construită între anii 1814-1824. Statuia contelui din fața bisericii este opera 

artistului de artefacte Aurel Gheorghe Ardeleanu din Timișoara. 

 

-    În anul 1864 contele Kálmán Nákó a inaugurat noul castel „Nákó” în stil 

neo-clasic în centrul orașului, aşa cum se prezintӑ ca formӑ exterioarӑ şi 

astӑzi; doar pe atunci în coloritul „Schönbrunner Gelb” (rom. „Galben de 

Schönbrunn”), identic cu coloritul bisericii romano-catolice. Castelul a 

fost înzestrat cu o bibliotecӑ cu 5.000 volume de cӑrţi, cu un salon de 
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muzicӑ și un salon de trofee vânӑtoreşti, ele amintind de cӑlӑtoria 

grofului la o expediţie de vânӑtoare în Africa. Grӑdina botanicӑ din 

curtea castelului a fost o fӑurire grӑdinӑreascӑ unicӑ în zonӑ, tot 

complexul castelar asigurând multe locuri de muncӑ pentru populaţia 

orăşelului. Contesa Berta Nákó a dispus, ca parcul castelului in anumite 

zile să fie accesibil și publicului sânmiclăușan. 

 

-    În anul 1870 a fost dat în folosinţӑ prima linie de cale feratӑ, legând 

Sânnicolaul prin Valcani cu Seghedin şi Becichercul-Mare (Zrenjanin). 

Linia spre Timişoara şi Arad a fost deschisӑ abia în anul 1882. Locul 

iniţial proiectat pentru Gara Mare a fost în spatele cimitirului din 

Sânnicolau-German. În urma masivelor proteste a ţӑranilor din 

Sânnicolau-German, cӑrora le era fricӑ de cӑlcarea mânjilor de cai de 

viitoarele trenuri, Gara Mare a fost amplasatӑ apoi la locul ei actual. 

 

-    Dupӑ decesul contesei Berta Nákó, nӑscutӑ Gyertyánffy de Bobda în anul 

1882, prin care întregul oraș a fost cuprins de o profundӑ consternare și 

tristeţe, contele Kálmán Nákó a dispus construirea Spitalului Memorial 

„Berta-Közkórház”, al cӑrui construcţie a fost început în anul 1883. Locul 

de pe str. Timișorii de astăzi a fost ales pentru motivul, cӑ pe acel teren s-

a aflat deja „Pavilionul Vânӑtoresc” al contelui, o clӑdire mare, care prin 

anumite modificӑri a fost integratӑ în complexul spitalului. Este vorba de 

clӑdire în care se aflӑ acum „Maternitatea”. Existӑ în posesia privatӑ o 

vedere veche, în care se vede acest „Pavilion Vânӑtoresc” ca o clӑdire 

solitarӑ din acea zonӑ. Activitatea spitalului „Berta-Közkórház” a 

început cu numai şase paturi, ca dupӑ terminarea definitivӑ al 

complexului (1908-1910), numӑrul lor să crească la 100 de paturi. Primul 

medic al spitalului a fost dr. Löwenstein Bertalan, care în acelaş timp a fost 

şi medicul de familie a nobilimii Nákó. Proiectul a fost integral finanţat 

de contele Kálmán Nákó şi dat în folosinţӑ bolnavilor sânmiclăuşeni şi 

acelora din domeniile contelui. Pânӑ în anul 1970, capacitatea spitalului a 

fost mӑritӑ la 300 de paturi. Astăzi, spitalul dispune doar de 138 de 

paturi, restul spațiului fiind folosit ca cabinete medicale de specialitate. 

Statuia din curtea spitalului o reprezintă pe Sf. Berta, care a trăit în 

secolul al 7-lea, postată în acel loc în memoria contesei Berta Nákó. 
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-   Tot la Nagy-Szentmiklós s-a nӑscut la data de 25 martie 1881 marele 

compozitor şi muzician maghiar Bartók Béla. Casa lui de naştere se aflӑ în 

str. Brediceanu nr. 3. Tatӑl sӑu era din Ujvár şi i s-a încredinţat de cӑtre 

contele Alexander (Sándor I.) Nákó conducerea şcolii agricole din 

Sânnicolau-Mare, din Drumul Seghedinului. Primul concert, Bartók Béla 

l-a dat în anul 1903 în salonul de muzicӑ din castelul Nákó, astӑzi folosit 

ca sală festivӑ al Cӑminului Cultural din oraș, care în acea vreme avea un 

cu totul alt spect. Marele merit a lui Bartók este acela, cӑ a adunat pentru 

studiile sale muzicale melodii populare ungureşti, româneşti şi ţigӑneşti, 

descoperind ceea ce au aceste neamuri comun în muzica lor; şi anume, îi 

uneşte aşa zisa atonalitate în muzică. Bartók Béla a emigrat în anul 1940 în 

Statele Unite unde moare la 26 septembrie 1945. Rӑmӑşiţele sale 

pӑmânteşti au fost readuse în Ungaria, unde au fost înmormântate pe 

vestitul cimitir „Kerepes” din Budapesta. Un bust mai vechi în str. V. 

Babeș si o statuie mai recenta în fața castelului amintesc de acest mare 

compozitor sânmiclăușan cu renume mondial. 

 

 
 

Muzicianul și compozitorul cu renume mondial Bartók Béla (1881-1945) 
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-    Între anii 1886 - 1894 râuleţul Aranca a fost canalizat şi vechiul pod 

peste Aranca din timpul turcilor a fost reînnoit de inginerul hidrolog 

Johann Roos din Sânnicolau-German. Podul avea 11 arcuri prin care se 

scurgea apa, ce denotӑ lӑţimea râuleţului Aranca pe timpul marilor 

viituri. De evenimentul canalizӑrii Arancӑi şi reînnoirii podului s-a 

amplasat în mijlocul podului pe una din balustradele laterale un mic 

monument comemorativ în amintirea hidrologului constructor, ing. 

Johann Roos. Dupӑ anul 1920 acest monument a fost îndepӑrtat de pe 

pod, textul memorial fiind scris în limba maghiarӑ.  

  

 
 

Împărăteasa Austriei și Regina Ungariei Elisabeth, cunoscută sub numele de 

„Sissi”, care s-a angajat în apărarea intereselor Ungariei -  prin urmare și ale 

Banatului - fața de absolutismul imperial dela Viena 

 

Aceeaşi soartӑ a avut după anul 1920 şi obeliscul în parcul din faţa morii 

Prohaska, închinat Împӑrӑtesei Elisabeth, cunoscutӑ sub numele de „Sissi”, 
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care a fost si regina Ungariei. Urmele ambelor monumente s-au pierdut 

în întunericul istoriei ultimilor decenii. Înlӑturarea unor asemenea 

vestigii dintr-o altӑ epocӑ istoricӑ pot fi ușor interpretate ca acțiuni cu 

caracter nedemn și cu trăsături naţionaliste. 

 

 
 

Obeliscul omagial închinat Împărătesei Austriei și Regina Ungariei, Elisabeth, 

numită „Sissi” din parcul Sânnicolaului vis-a-vis de moara Prohaska, dispărut după 

anul 1920 

 

-  În anul 1905 comuna Sânnicolau-German a fost legată de reţeua 

electricӑ de înaltӑ tensiune a morii cu aburi – „Große Dampfmühlen AG”  

 (Moara mare cu aburi S.A.) – din Kikinda. Pentru aceastӑ conectare, 

lângӑ întrarea în cimitirul romano-catolic din Sânnicolau-German a fost 

construitӑ o clӑdire specialӑ pentru un transformator electric, în care 

clӑdire a fost integratӑ şi o staţie de condiţionare a seminţelor; aceasta 
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din urmӑ fiind finanţatӑ și suportată de Comunitatea Agricolӑ (Bauern- 

verein) din Sânnicolau-German. Furnizarea curentului a încetat după 

anul 1920, când curentul a fost luat de la moara Prohaska. Pentru acest 

scop fraţii Prohaska şi-au procurat din Elveţia un nou generator electric 

„Winterthur” de mare putere. Şi astӑzi mai existӑ aceastӑ clӑdire de 

lângӑ cimitirul catolic din fosta Comunӑ Germanӑ, dar ea este astăzi 

folosită în alt scop decât cel iniţial. Locul ultimului stâlp metalic de înaltӑ 

tensiune din fosta reţea de curent, care venea dinspre Kikinda, a fost la  

intersecţia şoselei înspre Nerӑu cu calea feratӑ spre Valcani. Ca un 

martor tӑcut dintro altӑ epocӑ, el a fost demontat abia dupӑ anul 1945, ne 

mai având nici-o întrebuințare. 
 

 
Foto: Doru Moldovan 

Clădirea stației de transformare al curentului furnizat de Moara Kikinda până în 

anul 1920 pentru comuna Sânnicolau-German (la întrare în cimitirul romano-

catolic). În clădire a fost integrată o stație de condiționare a semințelor. 

 

-  În anul 1912, ultimul descendent al familiei de nobili sânmiclăuşene, 

contele Sándor III. Nákó (1871-1923), i-a însӑrcinat pe avocatul Viktor 

Schreyer şi pe notarul Adam Russ, cu punerea în vânzare al castelului 

„Nákó” şi a domeniilor familiei sale. El a fost ultimul moştenitor nobil 
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masculin şi ca descendenţi avea doar douӑ fete. Hotӑrârea sa - în afara 

cauzelor personale (fiind obsedat de viciul pasiunii jocului), avea şi 

motive social-politice, presimţiind parcӑ sfârşitul apropiat al Imperiului 

habsburgic .  

 

-   Pânӑ la Primul Rӑzboi Mondial în Sânnicolau Mare au existat o serie 

de instituţii, organizaţii şi unitӑţi economice: Tribunal, Carte funduarӑ,  

Oficiul de poştӑ şi telgrafe, 2 farmacii, 2 tipografii, 2 gӑri, 3 mori, 1 spital,  

câte o fabricӑ de: mobilӑ-, prelucrarea laptelui-, prelucrarea lânii-, oţet-, 

piele-, bere, 1 ţiglӑrie, 2 negustori de lemne, un „Casinò” civic şi o 

bibliotecӑ cu 400 volume pentru intelectuali a fost datӑ în folosinţӑ. 

Primul magazin „Mausz  &  Weber” de mărfuri „Coloniale” a fost deschis 

în anul 1900. În anul 1904 și-a deschis porţile primul gimnaziu (liceu) 

maghiar de stat la colţul strӑzilor V. Babeş/ Calea lui Traian. 

 

-   Acţiunea de organizarea teritoriului (comasare) pe hotarul Sânnicolau-

German a fost începutӑ în anul 1912, ea fiind întreruptӑ din cauza 

Primului Rӑzboi Mondial (1914-1918). Operaţiunea a fost apoi reluatӑ 

abia în anul 1925, când Banatul a aparţinut deja României. Comasarea nu 

a fost încheiatӑ nici pânӑ în anul 1940, din cauza lipsei listelor funciare 

catastrale, care se aflau la Ministerul Agriculturii din Budapesta. Asta 

rezultă dupӑ un manuscris existent de Martin Haas (nӑsc. 1873), membru 

în comisia de comasare. Fratele sӑu Konrad Haas, fiind director-consilier  

în ministerul respectiv de la Budapesta, a sprijinit aceastӑ acţiune de  

comasare, trimiţând listele necesare la Sânnicolau-German, pentru a 

încheia această acțiune cu caracter funciar. 

 

-  Din acelaş manuscris mai sus amintit rezultӑ, cӑ în anul 1937 în 

Sânnicolau-German au existat 365 de case de locuit, cu o populaţie de 

1.556 de locuitori. Printr-un decret oficial, la data de 29 iunie 1942, 

comuna independentӑ „Sânnicolau-German” („Deutsch-Sanktnikolaus”) 

a fost integratӑ în oraşul Sânnicolau Mare. Motivul acestui act de 

încorporare, se spune, cӑ ar fi fost - dupӑ informaţii verbale din bӑtrâni –  

de naturӑ financiarӑ, Sânnicolau-German prezentând un bilanţ financiar 

mai favorabil şi salvator pentru Sânnicolau Mare. 
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Evenimentele şi faptele istorice petrecute cu secole sau numai cu decenii 

în urmӑ, fie întâmplӑri de la „Zent-Miklós” sau „Szerb–Szentmiklós” 

(„Srpski Semikluš”), Nagy-Szentmiklós”, „Deutsch-Sanktnikolaus” 

(„Sânnicolau-German”), sau Sânnicolau Mare, ele sunt proprii acestei 

localitӑţi. Ar fi de dorit, ca istoria Sânnicolaului să-și păstreze trăsătura 

adevărului și caracterul unei autenticități. 

 
Notӑ: Liber dupӑ Sokrates: - Noi ştim, cӑ cunoştinţele noastre privind istoria autenticӑ 

şi realӑ ale meleagurilor sânmicloşene sunt relativ modeste. O parte din ceea ce am 

încercat sӑ descriu aici, privind istoria localitӑţii Sânnicolau-Mare, nu o pot dovedi 

prin documente. Dar majoritatea din cele redate pânӑ acum este o sintezӑ a 

cunoştintelor şi informaţiilor mele dobândite prin citirea multor tratate universale de 

istorie şi a diverselor publicaţii corespunzӑtoare cu caracter istoric. Toate aceste 

cunoştinţe specifice tematicii au fost completate de mine cu informaţii şi relatӑri 

verbale, pe care le-am acumulat din partea generaţiilor vârstnice şi din partea 

propriei mele familii (manuscrisele bunicului Martin Haas). Dar şi explicaţiile şi 

analizele anumitor procese geologice sau ale unor condiţii locale şi alte situaţii 

aferente, dar care pentru mine au constituit legӑturi şi corelaţii logice, au concurat în 

lucrarea mea de fațӑ. Alocuri m-am folosit chiar şi de anumite speculaţii logice, dacӑ 

nu mi-au stat alte surse la dispoziție pentru a explica o anumitӑ stare de fapt. Astfel 

rog şi totodatӑ apelez la înţelegerea şi toleranţa cititorului de a considera lucrarea 

mea mai degrabӑ o savurare istoricӑ decât o jignire ştiinţificӑ (dupӑ o frazeologie 

germană). 

 
 

Spitalul „Berta-Kórház”, o donație al contelui Kálmán Nákó în memoria soției sale 

contesa Berta Nákó. Construcție începută în anul 1883 a fost terminată în anul 

1896. Izlazul din fața spitalului a fost locul târgului anual. 
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6. Aspecte social-istorice şi relaţiile dintre diversele 

etnii din Sânnicolau Mare 

 
O țară tipică de migrațiune preferată de multe alte etnii în Europa de 

astăzi este Germania. Aici, de câţiva ani au loc intense şi interminabile 

discuţii politice contradictorii la nivel de guvern, precum şi între 

partidele politice în privinţa integrӑrii şi asimilӑrii migranţilor ne-

germani din alte ţӑri; problema principalӑ constituind cei de credință 

islamică. Poporul german actualmente este cuprins de frica efectului de 

distanțare sau de înstrăinare a propriei identități germane. Acest lucru 

mӑ determinӑ sӑ arunc o privire în trecutul locului meu natal şi asupra 

felului cum a fost tratatӑ şi rezolvatӑ aceastӑ problemӑ multi-etnică la 

fața locului. Vreau sӑ  încerc o analiza a felului cum am trӑit şi cum am 

convieţuit noi în aşa zisӑ „tigaia de topire” a diferitelor grupări etnice din 

Sânnicolau Mare. Doresc sӑ analizez din propria mea perspectivӑ şi din 

experiența trăită, în mod critic felul cum a decurs viaţa noastrӑ în comun 

în acest mediu înconjurӑtor multi-etnic, sau cum se spune astӑzi, „multi-

culti”. Mӑ voi strӑdui, ca aceastӑ analizӑ sӑ aibe un profund caracter 

obiectiv, cât se poate de realist, fӑrӑ prejudecăți şi sentimente 

naţionaliste, dar şi fӑrӑ excluderi a unor fapte şi adevӑruri poate uneor 

incomode sau jenante. Anturajul primilor 36 de ani trӑiţi de mine în 

Banat - majoritatea din ei în oraşul meu natal Sânnicolau Mare - au lӑsat 

desigur urme şi amprente incontestabile pentru restul vieţii mele. Acest 

fapt m-a format şi m-a înfluenţat în mod pregnant şi sunt recunoscӑtor 

destinului meu, cӑ m-am nӑscut în acel minunat orăşel din pusta 

bănățeană. 

 

Dar sӑ vedem la început cum a trӑit etnia germanӑ din Sânnicolau Mare 

în această localitate alӑturi de celelalte etnii, români, sârbi, maghiari, 

evrei, romi (ţigani) şi alte grupări mai mici. Cum am trӑit noi cu toţii 

laolaltӑ la Sânnicolau Mare? Care a fost comportamentul nostru, al 

germanilor sânmiclăuşeni faţӑ de celӑlalte etniin dar și invers? A lӑsat 

comportamentul german uneori de dorit? S-au manifestat ici-colo şi 

anumite contradicţii şi tensiuni sociale sau chiar nationale interetnice? 

Cum a fost tratatӑ minoritatea germanӑ de celelalte etnii din localitate? 
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Astӑzi îmi pun adeseori aceste intrebӑri şi nu ştiu dacӑ voi găsi la toate 

aceste întrebӑri și rӑspunsuri, respectiv sӑ redau o imagine clarӑ privind 

acel trecut în comun. În aceastӑ privințӑ sӑ nu devenim o jertfӑ al unui 

paralogism, adicӑ a unei concluzii false şi sӑ ne învӑluim întro afirmație, 

cӑ la noi, la Sânnicolau Mare n-ar fi exista uneori şi anumite conflicte sau 

contradicții etnice, şi cӑ ar fi existat în exclusivitate numai „raiul pe 

pӑmânt”, cum s-ar spune. 

 

 

6.1.  Din istoria românilor (fără prejudecată) 

 
Este îndreptӑţitӑ întrebarea, ce are acest subtitlu comun cu istoria 

oraşului Sânnicolau Mare sau cu relațiile între grupurile etnice? Doresc 

sӑ mӑ ocup în acest subcapitol şi de istoria României pe motivul, cӑ 

destinul grupului etnic german din Sânnicolau Mare a fost mult 

influenţat de istoria poporului român. Totodatӑ privesc astӑzi în mod 

ceva mai critic acea istorie a României, care mi-a fost servitӑ în şcolile pe 

care le-am parcurs în perioada comunismului în România. Azi se ştie, cӑ 

adevӑrul istoric a României a fost manipulat dupӑ placul nomenclaturii 

politice şi cӑ istoria adevӑratӑ a românilor nu coincide peste tot cu cea 

oficialӑ de atunci, uneori chiar şi cu cea prezentată actualmente. Multe 

realitӑţi istorice au fost interzise de a fi publicate şi propagate sau de a fi 

predate în şcoli. Literatura mondialӑ şi istoricii europeni de renume, dar 

poate chiar şi o serie de historiografi români contemporani sunt în multe 

puncte cu totul de altӑ pӑrere. O analizӑ criticӑ privind istoria României, 

între anii 1945-1990 nu era permisӑ. Dar cel puţin acum, când este vorba 

de anumite afirmații îndoielnice, mӑcar acum sӑ ne fie permisӑ 

întrebarea: – oare, chiar aşa o fi fost? 

 

Despre provenienţa, existenţa, rӑspândirea şi evoluţia neamului dacic, 

urmat de daco-romanii, apoi valahii şi pânӑ la românii de astӑzi s-ar 

putea discuta mult şi foarte contradictoriu. Pânӑ şi istoricii români ale 

zilelor noastre reclamӑ diverse teorii, care deviazӑ uneori de la relatӑrile 

oficial-dogmatice de stat, privind istoria română. Dar sӑ ne aducem 

aminte sau să vedem care a fost evoluţia sau geneza românilor de azi: 
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Străbunii balcanilor vechi, din care făceau parte grecii antici (achaii), ilirii 

și tracii își au rădăcinile deja în antichitate. Această origine reclamă sau 

pretind atât grecii, albanezii, cât și românii. Neamul „tracilor”, deja din 

naintea erei noastre era stabilit în spaţiul geografic atât la sud, cât şi la 

nord de Dunӑrea inferioarӑ. Odatӑ cu apariţia romanilor în acest spaţiu, 

pentru triburile tracice la nord de Dunӑre, romanii au folosit de prima 

datӑ denumirea de – „daci”. Dacii însuși în mod sigur nu s-au numit așa. 

De atunci aceastӑ denumire al romanilor a fost preluatӑ în istoria 

mondială. Deci, „dacii” sunt din neamul „tracic”. În privința șederii 

neîntrerupte al neamului dacic pe teritoriul României este știut, că între 

istoricii români contemporani se deosebesc douӑ tabere bine distincte: 

Unii care susţin „teza contiunuitӑţii” elementului daco-valahic-românesc 

pe teritoriul de astӑzi a României, adicӑ fӑrӑ întrerupere în timp. Tabӑra 

cealaltӑ favorizeazӑ „teza migraţiunii”, adicӑ acceptӑ o întrerupere de 

câteva secole cauzată de evimentele în urma migrațiunii popoarelor. 

Aceastӑ tezӑ este dealtfel acceptatӑ și de majoritatea istoriografilor 

germani de renume (Strässle, Hösch, Weithmann...). Aceştia din urmӑ 

afirmӑ – cum de altfel și unii istorici români -, cӑ odatӑ cu nӑvӑlirea 

popoarelor asiatice peste teritoriul României de astӑzi, începând din 

secolul al 4-lea (năvălitorii de obicei nu au fӑcut prizonieri), neamul 

daco-roman ar fi fost redus numeric în mod substanţial. Cei care au 

supravieţuit, s-ar fi retras cu turmele lor în munţii balcanici Pindos. Aici 

ar fi supravieţuit şi au trӑit aproximativ 400-500 de ani. Când situaţia la 

nord de Dunӑre s-a liniştit, o parte majorӑ din ei s-ar fi întors iarӑşi la 

nord de Dunӑre. O altӑ parte ar fi rӑmas şi în continuare în acei munţi 

balcanici. Aceştia din urmӑ astӑzi s-au împrӑştiat în toatӑ zona munţilor 

balcanici, numinde-se acum „aromuni” sau „aromâni”. Ba mai mult, unii 

din ei se numesc chiar şi azi încӑ „aromâni” sau chiar „valahi”. Dar de 

unde provine aceastӑ denumire din urmӑ şi pentru cei care s-au întors la 

nord de Dunӑre? 

 

Dar să clarificăm  primadată o expresie arhaică, privind neamul 

românesc. Care este originea denumirii de „valahi”, o denumire al 

elementului românesc, care s-a folosit înaintea Congresului de la Berlin 

din anul 1878? Vechii greci i-au numit pe celţii „vlahos”. Dupӑ studiile 

interprinse de istoricul grec dr. Pampas Theophanes, la un timp nu numai 
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celţii au fost astfel numiţi, ci toate neamurile, care grecilor li s-au pӑrut 

strӑini au fost numite de ei „vlahos”, ceea ce înseamnă „strӑinii”. Această 

expresie grecească, care ar proveni din denumirea corectӑ „volcae”, s-a 

folosit și în cazul triburilor dacice. Unele din ţinuturile daco-romane, 

fiind timp foarte îndelungat şi sub influenţa greacӑ, dela un timp și daco-

romanilor se pare, cӑ le-a fost atribuit şi lor acest „volcae” sau „vlahos”. 

Astfel ei devenind ca popor, „valahii” de mai târziu; asta până la unirea 

celor două principate, Moldova cu Muntenia, dar oficial mai exact până 

la Congresul dela Berlin din anul 1878. 

 

Dacӑ îndrӑznim sӑ le dӑm crezare istoriografilor bizantinici din sec. al 7-

lea, gӑsim la ei indicaţii foarte sfioase, referitor la continuitatea unui 

neam strӑbunic daco-roman, respectiv valahic la nord de alungul 

Dunӑrii inferioare*. Din acest motiv și istoricii români de astăzi sunt 

împărțiți în cele două tabere cunoscute. Unii sunt adepții „tezei 

continuității” existenței neîntrerupte ale daco-romanilor pe teritoriul lor,  

pe când celalaltă tabără susține „teza migrațiunii”. Cei din urmă 

favorizează o re-populare din spre munții balcanici (M-ții Pindos), unde  

neamul daco-roman s-ar fi retras în perioada migrațiunii popoarelor. 

Care din aceste douӑ tabere o avea dreptatea de partea ei, este greu de 

spus. Guvernul comunist din trecut a favorizat „teza continuitӑţii”, 

atribuindu-i chiar calitatea unei dogme de stat. Aceastӑ directivӑ s-a 

respectat în toate şcolile din România drept „unicul adevӑr”, fӑrӑ a 

verifica, respectiv fӑrӑ a supune aceastӑ tezӑ unei analize critice mai 

profunde. Nu s-a admis o altӑ teorie, interesul fiind focusat asupra 

pretenției naționale, cӑ hotarele României de astӑzi sunt istorice din cele 

mai vechi timpuri și fără întrerupere. Acei istorici adepți ai dogmei 

comuniste au neglijat o teorie din experiența vieții: Adicӑ, cu cât se 

susține mai fӑțiş, mai convins şi cu voce mai tare o teorie, cu atât mai 

repede s-ar putea naşte anumite îndoieli și suspiciuni.  

 

Reamintindu-mi unele din cele învӑţate la disciplina de Istorie în şcoala 

elementarӑ şi la liceu, nu-mi aduc aminte sӑ fi învӑţat ceva palpabil de la 

Buerebista şi Decebalus rex încoace şi pânӑ la Glad, Dragoş-Vodӑ şi Bogdan- 

 

* vezi „Dunӑrea – Un fluviu european şi istoria lui de 3.000 de ani” de Michael Weithmann, 
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Vodӑ. Acea perioadӑ şi în amintirea mea apare ca o „patӑ albӑ” în istorie, 

la fel ca și la cronicarii bizantinici al secolelor 6 și 7. Deci anii de dupӑ 

anul 375 (începutul migrațiunii popoarelor) încoace şi pânӑ aproape de  

anul 1000 sau chiar şi dupӑ aceastӑ datӑ se pune întrebarea, ce istorie a 

avut loc şi de cine o fi fost scrisӑ? Pânӑ şi în istoria maghiarӑ, unde este  

redatӑ „Descӑlecarea maghiarӑ” (896 e.n.) şi luptele duse de ei împotriva 

diverselor popoare europene sunt amintiți slavii, germanii, bulgarii, 

italicii, francezii ..., dar nu sunt pomeniți daco-romanii (valahii). Cum  

aşa? – sau unde au fost valahii în acele timpuri? Astfel nu este de mirare, 

dacӑ unii istorici români contemporani tenteazӑ înspre teza unei re-

migraţiuni la nord de Dunăre dinspre „Thrakia” sau Bulgaria de astӑzi, 
respectiv din munţii balcanici. Se pare, cӑ acei istoriografi români 

contemporani care se angajeazӑ pentru mai multӑ obiectivitate şi adevӑr 

în ce priveşte istoria românilor, aceştia sunt în minoritate și aspru 

combătuți de cealaltă tabără. Majoritatea sunt probabil adepţii 

prescripţiei religioase  – „Crede şi nu cerceta!” Meritӑ sӑ fie amintitӑ aici şi 

pӑrerea renumitului istoric român contemporan Neagu Djuvara, legat de 

aceastӑ problemӑ. El spune: „În continuare persistӑ ideia, cӑ istoria scrisӑ la 

noi, trebuie sӑ fie o istorie, care ne glorificӑ şi ne ridicӑ în slӑvi, lӑsând totul 

deoparte, ceeace ne-ar umbri trecutul sau trӑsӑtura noastrӑ naţionalӑ. Asta ar 

putea acvea repercursiuni grave. Istoricii noștrii, chiar cei mari, din acest motiv 

în occident nu sunt luaţi în seamӑ”. O serie de aspecte istorice sunt altfel 

redate de anumiţi istorici universali, decât cele legitimate oficial în 

România. Se poate constata, cӑ unii istorici români cautӑ cu obsesie să 

dovedească întinderea fostei „Dacia ripensis” de la „Nistru şi pânӑ la 

Tisa” (vezi şi Eminescu). Sunt mai multe lucrӑri istorice, care au la bazӑ 

geneza acestui neam de originӑ traco-dacicӑ din sud-estul Europei, dar 

care deviazӑ uneori dela directivele statale oficiale din România. 

Comparând astӑzi cunoştinţele de istorie învӑţate la scoalӑ cu cele citite 

în diverse tratate, se constată unele devieri marcante și fundamentale. 

Cărui grup de istorici sau cărei teze să-i dăm crezare? Ar fi 

recomandabil, ca şi în privinţa „de-ale istoriei” sӑ ne cӑlӑuzim dupӑ 

teorema filozofului universal Immanuel Kant, care a spus: „Sapere aude!” 

Adicӑ pe româneşte: „Sӑ ai îndrӑzneala şi curajul de a te folosi de propriile 

tale capacitӑţi mentale în analiza criticӑ a lucrurilor pӑmânteşti”. În acest sens 
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sunt de părere, să-i lăsăm pe istoricii să-și vadă de treabă, și poate totuși 

cândva vor ajunge la un numitor comun realist și obiectiv. 

 

Cititorul atent sigur nu va trece cu vederea faptul, cӑ mӑ folosesc în 

relatӑrile lucrării de faţӑ şi de expresia „Valahia” sau „valahii”, dar şi de 

„România” sau „românii”. Dar desigur, el nu va trece de asemenea cu 

vedere, cӑ aici se trage o linie de despӑţire distinctӑ ca timp istoric. Pânӑ 

la actul de unire a lui Ion Cuza Vodӑ din 24 ianuarie 1862 a celor douӑ 

principate Moldova şi Muntenia (Valahia), istoria nu a cunoscut încӑ 

denumirea de „România”. Europa secolului al 17-lea a cunoscut numai 

termenul de „Valahia” ca țarӑ şi ca popor deci pe „valahii”. La data de 10 

mai 1866, dupӑ ce Cuza Vodӑ a fost obligat sӑ pӑrӑseacӑ Principatele 

Unite, ca principe pe tronul Principatelor Unite Moldova şi Valahia (Țara 

Românească) a fost instalat Carol I. de Hohenzollern-Sigmaringen. Încӑ în 

timpul Rӑzboiului de Independenţӑ din anul 1877, la care au participat şi 

Principatele Unite, ministrul de externe Mihail Kogӑlniceanu a proclamat 

la data de 9 mai 1877 independanţa Principatelor şi foloseşte pentru 

prima datӑ termenul de „România”. La Congresul de la Berlin din anul 

1878 se recunoaşte atât independenţa Principatelor Unite, cât şi noua 

denumire politicӑ şi geograficӑ „România”, care a fost omologatӑ atunci. 

La data de 10 mai 1881, principele Carol I. proclameazӑ „Regatul 

României”, el fiind totodatӑ întronat de partidele politice ale vremii ca 

regele Carol I. al României. Astfel ziua de 10 mai a devenit pânӑ în anul 

1947 sӑrbӑtoarea naţionalӑ a României. De aici încolo și eu mă voi folosi 

în relatările mele de ecest termen de „român” și „România”. 

 

În cadrul orientӑrii României spre comunism, mai ales în anii dictaturii 

lui Ceauşescu, „teza continuitӑţii” a fost deci ridicatӑ la rangul unei 

dogme a istoriografiei române. Prin asta s-a urmӑrit şi scoaterea vântului 

din velele naţionaliştilor maghiari şi al pretenţiei acestora privind 

Transilvania. Astfel a fost consideratӑ ca sarcina de stat şi pentru 

arheologii români, gӑsirea pe întregul teritoriu românesc actual, urme 

dacice. Dar ce facem cu urmele altor popoare şi neamuri tot pe acest 

teritoriu? Profesorul de liceu de la Sânnicolau şi istoric amator Josef 

Dinyer mi-a relatat întro discuţie purtatӑ cu dânsul, cӑ în anii 1960/1965 a 

fost însărcinat din partea Comitetului Raional P.C.R. Sânnicolau Mare, 
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de a gӑsi şi în înprejurimile Sânnicolaului urme dacice. Dar gӑsind 

predominant cu totul alte urme, interesul acelora care l-au însӑrcinat a 

scӑzut la zero. În mod cert se gӑsesc în Banat şi în jurul oraşului 

Sânnicolau Mare şi urmele dacilor, dar și cele ale celţilor, avarilor, ilirilor, 

goţilor, romanilor, hunilor, bulgaro-slavonilor, maghiarilor şi urmele 

multor altor popoare. Ce facem cu acest amalgam sau conglomerat de 

urme sau cu aceste popoare vecine de astӑzi? Ale cӑror strӑmoşi ne-au 

lӑsat aceste urme și ce fel de concluzii tragem? Ar fi de dorit, ca aceste 

urme să nu fie tratate cu superficialitate și cu o notă patriotică 

unilaterală, atribuindu-le toate în exclusivitate dacilor. 

 

 

6.2.  Relatiile germano-române din Sânnicolau Mare 
 

Evident, cӑ aceste relaţii fac parte din istoria sânmiclăuşanӑ de dupӑ 

etapele de colonizare al locului cu aceste douӑ etnii. Dar dupӑ ce în 

subcapitolul precedent am încercat sӑ arunc o privire criticӑ asupra 

deficienţelor, privind obiectivitatea istoriei, doresc sӑ descriu aspectul 

convieţuirii celor douӑ neamuri învecinate din Sânnicolau Mare. Asta, 

pentru-cӑ românii dupӑ un timp au constituit şi ei - ca la început şi 

sârbii, apoi germanii - majoritatea populaţiei locale şi în timpul când 

Banatul a fost al ungurilor, dar şi când a aparţinut Austriei. Fӑrӑ discuţii, 

între eceste douӑ neamuri – românii şi germanii - au existat de la început 

mari deosebiri atât genetice, cât şi de tradiţie şi de religie. Sigur cӑ aceste 

deosebiri n-au rӑmas fӑrӑ consecinţe pe parcurs. Şi istoricul italian 

Francesco Griselini, ca şi controlorul habsburgic imperial Wolfgang von 

Kempelen, au descris câteva trӑsӑturi ale aşa-zişilor „naţionalişti”, cu care 

cei veniţi din vestul european au fost confruntaţi. A fost o situaţie cu 

totul neobişnuitӑ pentru ambele grupe. Dar trebuie clarificat prima datӑ 

acest termen de „naţionalişti”: Prin acest termen folosit de administraţia 

austriacӑ pentru „valahi” şi „sârbi” nu s-a înţeles nicidecum adevӑratul 

sens de astӑzi al acestei expresi, ci doar cӑ ei au fost de altӑ naţionalitate, 

adică „naționaliștii locului”, fața de elementul nou german. Dar totodatӑ 

nu este de mirare dacӑ lumea bӑştinaşӑ descrisӑ de cei doi istorici 

amintiţi mai sus, adicӑ valahii şi sârbii, au persistat în acea stare de 

letargie în privinţa moralei, de culturӑ, dar şi cu nӑravuri şi obiceiuri cu 
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totul strӑine pentru cei veniţi din vestul Europei. În special cei 164 de ani 

de ocupaţie turceascӑ, și ei au fost pregnanţi în acest sens; dar nu numai 

anii osmanici. Apariţia noului neam germanic desigur nu a rӑmas nici el 

fӑrӑ influenţӑ asupra particularitӑţilor acestor aşa-zişii „naţionalişti”. Ei 

au preluat unul de la altul nu numai practici utile şi obiceiuri casnice, ci 

în mod deosebit şi în privinţa modului de prelucrare al pӑmântului şi a 

creşterii animalelor a avut loc un schimb de cunoștiințe, experiențe și 

delectniciri. Dar acești germani nou veniți au fost nevoiți să se 

obișnuiască prima dată și cu năravurile localnicilor valahi, sârbi și alții, 

care le-au fost cu totul străine.  

 

În domeniul îndelectnicirilor în diverse meşteşuguri a avut loc de- 

asemenea un împrumut şi un transfer foarte avantajos mai ales pentru 

„naționaliștii”, grupul etnic german fiind recunoscut din punct de vedere 

meșteșugăresc. Deseori s-a auzit de la un român exclamaţia plinӑ de 

satisfacţie personalӑ în urma unui lucru reuşit: - „Un lucru ca la neamţu!” 

– ce denotӑ, cӑ a apreciat trӑsӑturile și înclinația acestor „venituri” din 

occidentul Europei în privința ordinei și calității. De asemenea nu 

întâmplător se mai cunoaște și astăzi încă zicala uneori folosită de 

români: - „Ordine, ca la neamţu în şpais!” Asta denotă, că românul 

apreciază mult acest simți și spiritul ordinei și al curățeniei, ca o 

trăsătură tipic germană. 

 

Aceste două etnii, care s-au întâlnit pe meleagurile bănățene – românii și 

germanii - în mod cert au avut trăsături diferite. Asta rezultă și din 

anumite practici poate mai puțin onorabile și lăudabile ale unora. 

Trecutul istoric al zonei Sânnicolau Mare cunoaşte destul de bine spre 

exemplu problema „hoţilor de cai de la Comloş”. În această comună unii 

indivizi cu trăsături sau înclinație cleptomană, au devenit chiar spaima 

țăranilor, înspecial din satele nemțești. Frica acestei poveri sociale 

practicat de bande bine organizate, pânӑ la Primul Rӑzboi Mondial a 

bântuit în special comunele Sânnicolau-German, Cenadul-German, 

Teremia-Mare și -Mică, Gottlob, Tomnatic, Seleuş (sau Nákovo, azi în 

Sârbia). Dar și alte sate pur germane ca Grabați, Biled, Bulgăruș, 

Lenauheim, Jimbolia și Comloșul-Mic, care au constituit zone de pradă 

pentru ei. Şi astӑzi încӑ este cunoscut printre sânmiclăuşenii de baştinӑ 
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vestitul „Drumul hoţilor”, un drum de ţarӑ de la Comloș pe ocolite spre 

Cenad (și invers), care nu trecea prin nici o altӑ localitate. El era drumul 

de refugiu al acestor prӑdӑtori de cai temuți în mod deosebit de țӑranii 

şvabi. Unii dintre oamenii vârstnici din zona Sânmiclăușului susțineau, 

că această pradă de cabaline ar fi fost încurajată, ba chiar sprijinită de 

urmașii nobili a lui Cyrill Nákó din generațiile tardive din Comloșul-

Mare. Aceștia s-ar fi ocupat mai îndeoseb și în stil mare cu negoțul 

european cu cai. Fără îndoială, asta sunt speculațiuni pure, căci dovezile 

concrete lipsesc. Se știe din bătrâni, ca mulți din acești cai prădați ar fi 

luat drumul spre Oltenia, locul de proveniență a multor comloșeni, dar și 

pe domeniile grofului dr. Csekonics dela Jimbolia. Acesta s-a ocupat în 

mod științific cu cai, interprinzând și diverse încrucișări gentice. 

 

Traseul „Drumul hoților” dela Cenad la Comloșul-Mare: Acest drum a 

pornit îndărăt de la Cenadul Sârbesc luând-o înspre sud-vest, traversând 

drumul de țară dela Sânnicolau la Cheglevici; apoi îndreptându-se spre 

hotarul Bucova, unde a traversat actuala șosea Sânnicolau – Dudești. De 

acolo a urmărit direcția sudică, trecând pe lângă fostele odăi (puste, 

sălașe) Șuștreanu și Pălicu, cotind apoi spre est, urmărind în paralel calea 

ferată Sânnicolau – Valcani spre est, până în dreptul fostei odăi 

Marschang. Aici „Drumul hoților” a trecut calea ferată, trecând prin fața 

pustei (odăi) Roos, unde traversa actuala șosea Sânnicolau – Nerău. 

Trecând la nord pe lângă „Hunca lui farca”, a ajuns astfel la drumul de 

țară Sânnicolau – Comloș. Pe acest drum prădătorii au ajuns în sfârșit iar 

la Comloș. 

 

Doresc să specific aici, că această relatare privind unele aspecte al 

trecutul istoric a comunei Comloșul Mare se referă doar la câți-va 

indivizi cleptomani. Nici-decum nu doresc prin această relatare să 

dăunez orgoliul și prestigiul locatarilor actuali din comuna Comloșul 

Mare și precizez, că marea majoritate a comloșenilor și în acele vremuri 

au fost oameni corecți și cinstiți, care au respectat în mod sever cea de a 

zecea porunca a lui Moise.  

 
În toamna anului 1945 şi 1946 a bântuit în Moldova și Basarabia o 

foametӑ crâncenӑ. Mulţi moldoveni și basarabeni („refugiaţii”) au venit 
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atunci şi la Sânnicolau, fiind în special repartizaţi în Comuna Germanӑ. 

Acolo, în urma migrării multor familii germane de frica răboiului, a fost 

un spaţiu locativ disponibil. Pentru noi, copiii germani –, chit cӑ ne 

bӑteam noi bӑieţii de multe ori cu cei nou veniți –, dar am învӑţat de la 

aceşti copii „refugiaţi” câtuşi de puţin şi limba românӑ. Trebuie ştiut, cӑ 

limba vorbitӑ de populația germană din Sânnicolau-German după anul 

1920 a rămas tot limba lor maternӑ, adicӑ limba germană. Pe timpul, 

când Banatul a aparținut Ungariei, folosirea limbii germane în școli a fost 

interzisă. Banatul aparținea în anul 1945 abia de 25 de ani de România, 

timp în care drepturile minorităților etnice în general au rămas neatinse. 

Apartenența etniilor bănățene de Ungaria de-a lungul secolelor, a cauzat 

în mod evident vorbirea și a limbii maghiare de cӑtre diferitele etnii, pe 

lângӑ limba lor maternӑ. În acele vremuri și românii și sârbii vorbeau 

aproape perfect ungurește. 
 

Deci, relațiile tineretului german cu copiii refugiaţilor din Moldova și 

Basarabia a fost deja un mare avantaj pentru copiii germani, deoarece 

abia în clasa 3-a primarӑ s-a început cu învӑţatul limbii române, ca prima 

limbӑ strӑinӑ în școlile germane. Deci, cel puţin noi, generaţia tânӑrӑ de 

atunci am tras un folos deosebit din aceastӑ atmosferӑ de „multi-culti” 

din orӑşelul nostru comun. Pӑrinţii noştri, ca şi generația bunicilor noştri 

nu ştiau decât germana şi limba maghiarӑ. Astfel şi relaţiile lor cu 

elementul strӑin de „refugiat” din punct de vedere etnic a fost ceva mai 

rezervat. Dar nici de partea cealaltӑ nu a fost altfel, ci cam tot aşa. Cu 

toate cӑ – în special românii din Capusat şi sârbii din Sighet și din 

Chindărești - îşi trimiteau copii ori ca slugi pe gospodӑrii ţӑrӑneşti 

germane sau ca ucenici (şegârt) la meşteri germani sau în prӑvӑlii 

(magazine) germane. Toţi acei tineri au învӑţat astfel limba germanӑ, 

respectiv dialectul (graiul) şvӑbesc, dar şi-au însuşit şi multe obiceiuri, 

comportamente sociale și deprinderi profesionale dela petronii lor 

germani. Astfel conversațiile între românii, sâbii și germanii au decurs, 

folosiindu-se în general de limba germană. S-a dezvoltat un schimb de 

avantaje reciproc. Deasemenea de subliniat este faptul, cӑ cei care erau în 

diverse slujbe la patroni germani, purtau o viaţӑ întreagӑ aceastӑ 

amprentӑ cu ei ca un fel de prestigiu personal: „Păi, am învățat meseria la 

un neamț!”. De remarcat este, că în special tineretul masculin din ambele 
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tabere au prestat laolaltӑ şi serviciul militar comun, fie înainte de anul 

1920 la „Honvéd” (armata maghiarӑ), fie începând din anul 1920 în 

cadrul armatei regale române. În urma unor astfel de împrejurӑri s-au 

creiat şi sau fondat relaţii prieteneşti germano-române pentru toatӑ viaţӑ. 

Mulţi din acei tineri care au învӑţat meseria sau practica agricolӑ la un 

german, mai târziu și-au înfiinţat apoi gospodӑrii şi ateliere proprii, sau 

şi-au deschis o micӑ prӑvӑlie, fiind sfӑtuiţi şi ajutaţi şi mai departe de 

fostul lor patron. Legӑturile între gazda şi slugӑ, sau între maistorul şi 

ucenicul sau calfӑ de altădată au rӑmas deci pe viaţӑ relaţii prietenești, 

de ajutor reciproc şi de bună înțelegere. 

 

Sigur cӑ s-au înregistrat uneori şi excepţii, ele fiind mai mult de partea 

germanӑ, dar uneori şi în rândurile celorlalte etnii. Ele s-au arătat atunci, 

când unii consӑteni de nuanţӑ naționalistă se fereau chiar de asemenea 

contacte sau relaţii amicale. Un exemplu ar putea fi dat în privinţa 

cӑsӑtoriilor interetnice. Aici în special nemţii s-au comportat foarte 

rezervaţi. Rare au fost cazurile unei legӑturi conjugale între perechi 

germano-române. Dar totodată şi în familii de români sau sârbi se auzea 

adesea vocea mamei tânӑrului astfel: - „Sӑ nu-mi aduci o nemţoaicӑ în 

casӑ!” Obstacolul principal sigur că a fost religia și tradițiile diferite a 

tinerilor. Dar când dupӑ ultimul rӑzboi nemţii din Sânnicolau au fost 

persecutaţi de organele de stat (Poliţia şi Siguranţa), mulţi prieteni şi 

cunoscuţi români sau sârbi le-au venit în ajutor germanilor, i-au ocrotit 

sau le-au oferit mâna prieteniei prin a-i ascunde pe cei urmӑriţi chiar la 

ei în casă. Un exemplu concret meritӑ a fi amintit: este chiar vorba de 

tatӑl meu, care – cu toate cӑ a fӑcut rӑzboiul în armata regalӑ românӑ - 

dupӑ rӑzboi, fiind german, a fost cӑutat de Poliţie, pentru a fi dus la 

muncӑ silnicӑ. Prietenul (ortacul) său de armatӑ din timpul rӑzboiului, 

Vasile Folea din Capusat, i-a oferit ajutorul sӑu, ascunzându-l câteva zile 

la el în casă, până ce a trecut pericolul. Asemenea exemple pot fi date şi 

cu ocazia deportӑrii germanilor la muncă silnică de reconstrucție în 

Rusia. În ianuarie anului 1945, cu ocazia acestor deportări, unii români 

sânmiclăuşeni în unele cazuri şi-au întins mâna ocrotitoară şi de ajutor, 

salvând unii tineri germani de la această bântuire.  
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Şi aceste aspecte fac parte din istoria localӑ pe care să nu le lӑsӑm pe 

făgașul uitării. Este regretabil, cӑ în majoritatea monografiilor fostelor 

comune germane din Banatul de altădată, care au fost scrise în ultimii 

ani dupӑ exodusul german în Germania, nu se amintește de astfel de 

acțiuni caritative și prietenești de care au profitat unii șvabi bănățeni din 

partea populației române și sârbe. Chiar dacă au fost numai cazuri 

izolate, de dragul obiectivității merită să fie totuși pomenite.  

 

În acest sens o realitate deasemenea significantӑ a fost şi faptul, cӑ ţӑranii 

germani după 1945 erau primii expropriaţi de comunişti, sustragându-le 

astfel ori ce subzistenţӑ materială a familiilor lor. Mulţi ţӑrani români din 

Capusat le-au sӑrit acestora în ajutor (românii fiind ceva mai târziu 

expropriați), oferindu-le din pӑmântul lor ca sӑ-l „lucreze în parte”. 

Astfel subzistenţa familiilor germane pe un timp limitat a fost oarecum 

asiguratӑ. Şi familia mea a profitat de un asemenea ajutor din partea 

unui ţӑran român din Capusat; este vorba de țăranul Pescar Traian (dupa 

poreclă Jumătate Iancăl). Asemenea exemple erau sigur mai multe, dar şi 

multe alte fapte conciliante, care din pӑcate nu sunt pomenite sau mai 

explicit redate în monografiile mai sus amintite. 

 

Începând din anii 1948-1950 au fost aduşi în Banat tot mai multe cadre 

politice şi profesionale cu pregătire superioară pentru diversele ramuri 

economice – în special pentru agriculturӑ - din fostul „Regat”, cu 

pondere din Oltenia. Asta nu pentru faptul cӑ agricultura bӑnӑţeanӑ ar fi 

avut nevoie de sfaturi regӑţene, ci ca o mӑsurӑ politicӑ de stӑpânire a 

maselor şi de pregӑtire al acţiunii de colectivizare forţată a agriculturii. 

Majoritatea din aceste cadre noi nu au ştiut de existenţa neamului 

german în Banat și de potențialul său economic. Chiar mai mult, habar n-

au avut de agrotehnica înaintatӑ aplicatӑ aici în Banat pânӑ la venirea 

lor. Ei au venit ca ingineri agronomi tineri, au fost puşi în funcţii politice 

de conducere şi au cӑutat sӑ punӑ amprenta sovieticӑ pe agricultura 

avansatӑ din Banat. Una din acele amprente a fost semӑnatul 

porumbului „în patrat”, adicӑ doar o plante pe metrul patrat, cu distanţa 

între rânduri şi între plante de 1 m; asta pentru a putea prăși porumbul 

în lung și în lat. O idioţie purӑ! 
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Dar ei au venit și cu alte sarcini concrete „de sus”, în sensul nivelӑrii 

dezvoltӑrii economice uniforme în toate judeţele ţӑrii. Nu era permis, ca 

Banatul sӑ aparӑ şi pe mai departe ca un judeţ cu trӑsӑturi încӑ austro-

ungare și cu o economie mult mai avansată decât restul țării. Înaintata 

dezvoltare al Banatului trebuia astfel reorganizatӑ, ca sӑ disparӑ aceastӑ 

deosebire evidentӑ între Banat şi așa-zisul „Regat”. Activitatea noilor 

cadre a avut în acest sens un caracter destructiv, comparând agricultura 

bӑnӑţeanӑ de înainte de rӑzboi cu aceea propagatӑ de ei. Un coleg din 

rândul acestor cadre, tot inginer agronom ca şi mine, în anii 1970 mi-a 

spus întro dispută urmӑtoarele: - „Mӑi Haas mӑ, noi Oltenii suntem o 

necesitate istoricӑ pentru Banatul vostru!” Astfel a ajuns agricultura 

Banatului, cândva mândria ţӑrii („Banatu-i fruncea!”), la un nivel, ca în 

trecutul mai  recent a fost uneori necesar importul de grâne și altele de la 

vecinii din vest. Şi harnicii şi pricepuţii ţӑrani sânmiclăuşeni au fost 

expropriaţi şi obligaţi sӑ pӑşeascӑ drumul declinului agricol în 

Gospodӑria Agricolӑ Colectivӑ, „Drumul lui Lenin”, care i-a dus în 

sӑrӑcie totală. Dar şi majoritatea Gostaturilor (Gospodӑria Agricolӑ de 

Stat) şi apoi IASurilor (Intreprinderea Agricolӑ de Stat), cu cele mai 

fertile soluri bӑnӑţene expropiate dela țărani au devenit și ele în mare 

majoritate nerentabile, existența lor fiind asigurată doar prin 

subvenționare din partea statului. Aceastӑ dezvoltare meritӑ sӑ fie 

reţinutӑ ca o realitate istoricӑ în urma acelei „necesitӑţi istorice” reclamatӑ 

mai sus din partea acestor cadre noi.  

 

În anul 1945 un număr de 75.000 de femei și bărbați între 17 și 45 de ani, 

deci crema în vârstă din cadrul populației germane din România a fost 

deportat în Uniunea Sovietică pentru reconstrucție. Această acțiune a 

fost o mare „luare de sânge” pentru grupul etnic german din România. 

Aproximativ un procentaj de 25% din ei nu si-au mai revăzut familiile și 

patria. Din Sânnicolau Mare au murit acolo 41 de persoane,mulți copii 

rămănând orfani. Prin aceste deportări și sacrificii din Donbas în vieți 

omenești au fost sancționate pagubele pricinuite de armata română în 

sudul Uniunii Sovietice în timpul războiului?  

 

A urmat în anul 1951 cunoscuta dislocare forțată în pustietatea 

Bărăganului a 35.000 de persoane din cadrul aceluiași grup etnic german 
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din Banat. Cauza a fost stalinismul practicat cu o deosebita perseverență 

de către Partidul Muncitoresc Român și organele lui de execuție. Patria 

acestor cetăteni români, dar de naționalitate germană nu a fost în stare 

să-i ocrotească, sau să-i fereasca de aceste bântuiri. Posibil, că nici nu a 

intenționat acest lucru. La toate aceste fapte regretabile le-a venit în 

ajutor, adicӑ creindu-le avansuri, naţionalismul distrugӑtor, care sub 

mantaua patriotismului socialist în timpul dictaturii ceauşiste a dus la 

tensiuni sociale între români şi alte minoritӑţi etnice. 

 

Dar în ce priveşte minoritatea germanӑ, trebuie remarcat şi faptul, cӑ 

împreunӑ cu majoritatea populaţiei române din Banat ei s-au unit – asta 

în limita posibilitӑţilor de atunci - întro luptӑ ascunsӑ, conspirativӑ 

împotriva acestei ideologii şi ale noi orientӑri comuniste. Din păcate 

trebuie amintit, că în rândul populației române erau foarte mulți adepți 

ai ideologiei comuniste, care au manifestat uneori o antipatie vizibilă și 

simțitoară față de celelalte etnii. Multe posibilități de a ne manifesta 

opoziţia comunӑ nu am avut. Dar cel puţin s-a simţit acel spirit comun al 

respingerii și al refuzului, al solidaritӑţii noastre umane şi patriotice în 

sensul neîmbrӑţişӑrii acestei dictaturi comuniste. Consӑtenii români din 

Sânnicolau Mare pentru acest fapt a poziţiei lor solidare ne-au 

întâmpinat cu simpatie, admiraţie, uneori chiar şi cu un anumit cuatum 

de respect. Mai mult ca atât au fost onorate unele trӑsӑturi tipice acestui 

neam german din vecinӑtate, ca conduitӑ, punctualitate, hӑrnicie şi 

trӑinicia cuvântului. Lăsând excepțiile negative pe făgașul uitării, 

germanii din Banat în general nu au fost întâmpinaţi sau trataţi cu 

duşmӑnie decӑtre populaţia românӑ. Şi dacӑ totuşi s-au înregistrat cazuri 

izolate, dar ele au depins întotdeauna şi de acea parte, care a dat prilejul 

disputei. Patriotismul – ca sӑ nu-i spunem naţionalismul - ambelor pӑrţi 

a jucat uneori un rol mare în anumite situaţii interetnice mai încordate. 

Totuşi îmi permit în rezumatul convieţuirii paşnice între români şi 

germani și celelalte etnii sӑ constat cu toată convingerea mea 

urmӑtoarele: Cu toate etniile din Banat, germanii de-a lungul a mai mult 

de douăsecole au acţionat laolaltӑ la desecarea mlaştinilor, la defrişarea 

mӑrăcinişurilor, au înfruntat unele nӑvӑliri târzii ale turcilor şi viiturile 

Mureşului, şi au suferit împreunӑ din cauza ciumei, holerei şi al 

comunismului distrugător. Asta ne-a unit și ne-a sudat laolaltӑ fӑrӑ 
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duşmӑnie ca consӑteni şi vecini. Toate aceste neamuri etnice din zona 

Sânnicolaului au avut aceeaşi soartӑ şi acelaşi destin. Personal nutresc 

sentimentul unei aprecieri deosebite consӑtenilor mei din alte etnii fӑrӑ 

deosebire ale păturii lor sociale, religiei precum și a provenienţei lor. 

Deasemenea le port colegilor mei români, maghiari, sârbi și de altă 

naționalitate de liceu şi de facultate o profundӑ recunoştinţӑ pentru 

respectul, prietenia şi ataşamentul lor dovedit. 

 

Naţionalismul maghiar sub care strămoșii noștrii au trӑit dupӑ anul 1867 

(Acordul de compensaţie maghiaro-austriac) a fost mult mai consecvent 

în aplicarea restricţiilor privind drepturile minoritӑţilor naţionale, decât 

patriotismul şi naţionalismul românesc din perioada comunistӑ din 

România. Dar uneori Ceauşescu a vrut chiar sӑ-i întreacӑ pe unguri în 

aceastӑ privinţӑ. Coșmarul cel dintâi ne-a lovit pe toţi în mod uniform. 

Ungurii au încercat sӑ stârpeascӑ limbile minoritӑţilor din şcolile 

acestora, limba maghiarӑ devenind unicӑ limbӑ oficial admisӑ. Copiilor 

le-a fost interzis chiar folosirea limbii lor materne în pauzele școlare sau 

în stradă, lucru, care în Banatul de după 1920 nu s-a mai întâmplat. Dupӑ 

cel de al Doilea Rӑzboi Mondial toate ţӑrile din fostul lagӑr socialist au 

expulzat minoritatea germanӑ din ţӑrile lor (vezi URSS, Polonia, 

Ungaria, Jugoslavia, Cehoslovacia); excepţia fӑcând doar România. 

Populaţiei germane i s-a permis sӑ rӑmânӑ pe meleagurile ei natale, sӑ 

înveţe în şcoli cu limba de predare germană, sӑ se califice în universitӑţi 

şi sӑ se foloseascӑ de limba lor maternӑ (să trecem aici cu vedere peste 

unele excepții izolate). I-a fost admisӑ – cum s-ar spune scurt şi concis - 

sӑ rӑmânӑ şi pe mai departe „germani”. Acest privilegiu de nepreţuit ne-

a venit extrem de mult în ajutor, odatӑ cu migraţiunea noastrӑ îndӑrӑt în 

ţara strӑmoşeascӑ, în Germania. Integrarea sau mai bine spus re-

întegrarea noastrӑ nu a întâmpinat greutӑţi, fiindcӑ toţi am vorbit limba 

germanӑ. Personal aduc un omagiu patriei mele şi o deosebitӑ 

recunoştinţӑ pentru acest gest fӑrӑ precedent. Mare pӑcat pentru 

România, cӑ populația germană a fost vândută de Ceauşescu pe valută, o 

stigmă, pe care România o mai simte și astăzi. În privința populației 

germane emigratӑ din România, pentru ei acest început nou a fost un 

proces de îmbunӑtӑțire a situației lor materiale şi spirituale. Azi, ei toți 

trӑiesc într-o deplinӑ libertate și satisfacție materială, chiar dacӑ uneori 
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gândurile lor se mai îndreaptӑ câte odatӑ cu drag, poate uneori și cu dor, 

spre meleagurile natale, înspre prieteni, vecini și colegi de muncă. Asta 

se va schimba la generațiile urmașe. 

 

De ce descriu toate aceste evenimente şi situaţii azi poate greu de crezut 

și de înţeles? Pentrucӑ intenţionez sӑ redau o imagine cât mai realӑ şi 

obiectivӑ generației tinere de astăzi privind convieţuirea noastrӑ paşnicӑ 

între diversele grupuri etnice din Sânnicolau Mare. Sigur, acestea nu 

sunt întâmplӑri spectaculoase din istoria oraşului nostru comun, dar 

sunt aspecte real trӑite între oameni şi meritӑ sӑ fie pӑstrate pentru 

generațiile posterioare și de dragul obiectivitӑții. Asemenea exemple şi 

particularitӑţi ale unei convieţuiri paşnice pot trezi şi în tineretul zilelor 

noastre simţul toleranţei, al respectului și stimei faţӑ de vecinul de altӑ 

limbӑ, altӑ credinţӑ sau de un alt colorit sau pigmentaţie. 

 

 

 

6.3. Anii întunecați al fascismului în România (1933-1945)   

  
După alipirea Banatulu României, relațiile româno-germane erau uneori   

ceva mai încordate, cu toate că germanii la data de 1 decembrie 1918 au 

votat pentru alipirea Banatului și Transilvaniei, României. Cum așa? 

Populația germană din Sânnicolau German și din Sânnicolau Mare s-a 

acomodat foarte greu și numai treptat noilor condiții social-poltice din 

noua lor patrie. România devenise aproape peste noapte un nou 

construct politic și social străin și cu totul neobișnuit pentru ei. Ne mai 

vorbind de problema limbii, cu care germanii au întâmpinat mari 

greutăți. Deodată s-a schimbat și așa-zisa „rânduiala publică” în Banat. 

În viața publică au pătruns noi obiceiuri și practici necunoscute până 

atunci și încrederea în cuvântul dat a început să scadă și corupția a 

început să ia proporții. Morala publică concretizată prin corectitudine, 

sinceritate și ordine, propagată de administrația austro-ungară și trăită și 

practicată de-a lungul secolelor în Banat și Transilvania, a fost neviotă să-

și cedeze locul bacșișului, înșelăciunii și furtului.  
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Dar ceea ce i-a venit în ajutorul populației germane a fost toleranța mare 

a românilor față de noul spirit etnic german („Völkischer Geist”) 

importat din Germania, începând cu anii 1925-1930. Acest spirit a trezit 

și sentimente naționaliste germane necunoscute până atunci. Altfel era 

acest aspect pe vremea ungurilor, unde acest spirit a fost foarte îngrădit. 

Dar noul spirit german după scurt timp a luat forma unor dispute, chiar 

lupte ascunse, între diversele grupări politice din cadrul etniei germane. 

În al treilea deceniu al secolului trecut, în Banat a început să se manifeste 

treptat un anumit naționalism german, ca rezultat al nazismului 

propagat de Germania („Erneuerungsbewegung”, rom. „Mișcare de 

reînnoire”). Treptat această nouă orientare politică a fost îmbrățișată de 

marea majoritate a populației germane din România, inclusiv din 

Sânnicolau German și din Sânnicolau Mare. 

 

Evoluția evenimentelor politice din acea perioadă a fost avantajată și din 

partea guvernului român, care adesea de-a lungul istoriei s-a străduit 

prin diplomație să profite de anumite avantaje teritoriale. Astfel, pe 

tărâm național în acea perioadă s-a manifestat tot mai accentuat visul 

politic înspre „România Mare”. Că Germania devenise după Primul 

Război Mondial, dar mai ales dupa anul 1933 (an, în care Hitler ajunge la 

putere) o mare putere economică, politică și mai ales militară, fapt care a 

fost înregistrat și de către guvernul român. Căci, o confruntare militară 

între cele două puteri, Germania și Uniunea Sovietică în viitorul apropiat 

va fi inevitabilă, asta a știut și Bucureștiul. Tranzacțiile teritoriale din 

estul Europei – întrate în istorie și unoscute sub „Pactul Hitler/Stalin din 

23 august 1939” –,  a răpit României ținuturile Basarabia, o mare parte 

din Bucovina de Nord, precum și așa zisul Cadrilater. Aceste provincii 

au fost alipite Uniunii Sovietice, respectiv Bulgariei. Prin „Dictatul dela 

Viena” din 30 august 1940, România mai pierde și o parte din Ardeal în 

favoarea Ungariei. Convins de victoria germană în cazul unui război 

contra rușilor, România s-a alăturat Germaniei în speranța recuceririi 

teritoriilor pierdute. Dar pentru realizarea planului „Barbarossa” (codul 

secret pentru campania militară împotriva bolșevismului), din răsăritul 

Europei, Germania a avut nevoie de zăcămintele de ulei din Valea 

Prahovei și ajutor militar cu divizii românești. Unități germane de 
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școlarizare au început încă din anul 1938 să pregătească armata română 

pentru această campanie militară din răsărit.  

 

Orășelul Sânnicolau Mare nu a fost scutit de toate aceste dezvoltări 

politico-militare. Și populația germană de aici a fost cuprinsă și a 

îmbrățișat acest spirit naționalist al „Mișcării de reînoire”. Ca urmare, 

populația germană s-a organizat în diverse organizații și grupări de acest 

gen. Astfel la data de 20 noembrie 1940 a luat ființă în România ca 

persoană juridică, „Grupul Etnic German” („Deutsche Volksgruppe”), în 

care a fost cuprins aproape toți germanii din România. Această 

organizație la nivel de țară s-a bazat pe ideologia național-socialistă cu 

tendințe fasciste ale lui Hitler. S-ar putea spune, că „Deutsche 

Volksgruppe” în România a devenit „un stat într-un alt stat”. Purtătorul 

politic a voinței pentru întregul grup etnic german a devenit Partidul 

Național-Socialist Muncitoresc German (NSDAP). Pe baza unei înțelegeri 

bilaterale între guvernul german și cel român, pentru populația germană 

din România a devenit astfel posibil să se înscrie în  partidul NSDAP, 

unicul partid admis în Germania. Încă din anul 1942 mulți tineri din 

Sânnicolau Mare au ignorat ordinul de chemare pentru înrolarea lor în 

armata română, ei înrolându-se voluntar în unitățile germane 

„Wehrmacht” și „SS” („Schutz Staffel”, rom. „Eșalon de Protecție”) din 

Iugoslavia. Acest lucru a fost înlesnit prin mituirea grănicerilor dela 

Teremia și Jimbolia, sau prin trecere frauduloasă de frontieră. În acel 

timp (1941) Iugoslavia era deja ocupată de trupe germane și centrul 

german de recrutare și instruire al tinerilor germani din România și 

Iugoslavia s-a aflat la Becicherecul Mare, azi Zrenjanin în Sârbia.  

 

Acest refuz masiv al tinerilor germani de a se înrola în armata română a 

cunoscut două motive principale: În primul rând spiritul naționalist 

german și apoi și pedeapsa prin bătaie, care încă persista și s-a practicat 

în armata regală. Dar în urma unei convenții între guvernul german și 

cel român încheiat la data de 12 mai 1943 la Berlin între Hitler și 

mareșalul Antonescu, a fost înlesnit tinerilor germani din România să se 

înroleze legal în unitățile armatei germane „Wehrmacht” și „SS”. În total, 

aproximativ 60.000 de tineri germani și-au prestat astfel serviciul militar 

în unitățile germane. Din acest contingent s-au înregistrat în timpul 
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războiului aproximativ 10.000 de victime. Numai din cadrul tinerilor din 

Sânnicolau Mare care erau înrolați în armata germană, s-au înregistrat 

111 victime. Și totuși, o parte însemnată din tinerii germani din România 

au răspuns ordinului de chemare și s-au înrolat și în armata română, 

participând în aceste unități la războiul antisovietic. Ei au luptat cot la 

cot cu soldații români în Basarabia, la Odessa, la Cotul Donului și la 

Stalingrad. Numărul victimelor germane din Sânnicolau Mare 

înregistrate în cadrul armatei române a fost 39. Pierderile în vieți 

omenești din partea etniei române în cel de al Doilea Război Mondial din 

Sânnicolau Mare a fost 84 de morți, pe când în Primul Război Mondial 

au căzut 36 de sânmiclăușeni români. 

 

 Ceea ce a fost desigur jignitor sau chiar revoltător pentru populația 

română din Sânnicolau a fost faptul, că diversele organizații și grupări 

naziste au organizat sub privirile românilor și sârbilor (nemaivorbind de 

populația evreiască) în centrul orașului diverse parade și defilări. Pe 

catargul metalic, care și astăzi se mai află pe turnul castelului Nákó, a 

fost înălțat pavilionul (drapelul) fascist cu zvastica. Sigur, asemenea ieșiri 

de îngâmfare și aroganță din partea germanilor au fost urmărite de restul 

populației negermane umilită sau smerenită cu multă dezamăgire și cu 

mare dispreț. Toate aceste întâmplări au cauzat după terminarea 

războiului numeroase acte de răzbunare fizică și politică îndreptate 

împotriva germanilor sânmiclăușeni. Dar de dragul obiectivității îmi 

permit să constat, că fascismul nu a pătruns numai în rândurile grupului 

etnic german, ci s-a manifestat în aproape toate păturile sociale și ale 

populației române. Acest curent a culminat cu înființarea „Gărzii de fier” 

de către Zelea Codreanu, urmat apoi după asasinarea lui de „Mișcarea 

Legionarilor”, condusă de Horia Sima. Această mișcare politică cu 

caracter fascist a găsit și la Sânnicolau Mare mulți adepți și simpatizanți 

în cadrul populației române. Urmările, prin răzbunarea comuniștilor 

ajunși la putere dupa anul 1945, au fost necruțătoare. Dar despre această 

perioadă întunecată al fascismului românesc, îi învit pe cronicarii români 

din Sânnicolau Mare să se ocupe mai îndeaproape de acest capitol cu 

privire la „Gărzile de Fier” și „Legionarii”. 
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6.4.  Relaţiile germanilor cu alte etnii din Sânnicolau Mare 

 
Stând de vorbӑ cu prieteni şi colegi din alte comune germane din Banat 

pot constata adesea, cӑ lor le lipseşte aceastӑ bogӑţie a unei convieţuiri 

multi-etnice, respectiv inter-etnice ca aceea de la Sânnicolau Mare. Asta 

nu numai din punct de vedere a destoiniciei sau al capabilitӑţii de 

comunicare în limba unui consӑtean dintr-o altӑ etnie, ci aceştia sunt 

dezavantajaţi şi din alte puncte de vedere. De multe ori sunt întrebat de 

ei – „dar tu, cum de şti românește şi puțin ungurşte, sârbeşte sau chiar câteva 

frânturi bulgӑreşti sau ţigӑneşti?” Evident, toţi sânmiclăuşenii de baştinӑ se 

pot înţelege oarecum cu cineva dintr-o altӑ etnie şi într-o altӑ limbӑ decât 

cea maternӑ sau cea oficial vorbită. Aşa şi eu, chiar dacӑ ştiu doar foarte 

puţin ungureşte sau sârbeşte, dar mӑcar pot spune „bunӑ ziua”, „hai 

noroc”, „ce faci?” sau „unde ai fost?” în toate aceste limbi sânmiclăuşene. 

Era normal, ca de Anul nou să-i urez românului un „La mulți ani”, 

ungurului un „Boldog ujévet” și sârbului un „Sretna s novom godinu”. 

Pe vremuri în Sânnicolau s-a afirmat, cӑ un adevӑrat sânmiclăuşan 

trebuie sӑ cunoascӑ cel puţin patru limbi: românӑ, germanӑ, maghiarӑ şi 

sârbӑ. Şi într-adevӑr aşa a şi fost când-va, chiar dacӑ nu la perfecţie, dar 

oamenii au putut purta o conversaţie, chiar câtuşi de modestӑ cu cineva 

dintr-o altă etnie. Asta a fost tezaurul cel mai de preţ pe lângӑ alte 

avantaje social-culturale al orӑşelului Sânnicolau Mare cu acel pronunţat 

caracter multi-etnic. Întotdeauna am admirat pe vremuri ţiganii din 

Sânnicolau Mare, care vorbeau de obicei toate aceste limbi aproape 

perfect. Ei au dovedit o înclinaţie deosebitӑ faţӑ de limba celorlalte etnii. 

Ocupându-mӑ anterior de conviţuirea româno-germanӑ, doresc să mă 

îndrept spre analiza acestei convieţuiri deasemenea mai mult paşnică şi 

fructuoasă şi cu celelate etnii de pe pӑmântul sânmiclăuşan de altӑdatӑ. 

Aceastӑ convieţuire este şi ea o expresie a istoriei noastre comune. 

 

Sârbii:  Sӑ încercӑm sӑ aflӑm ceva şi din istoria acestui neam slavon. 

Este cunoscut, cӑ descălecarea slavilor în Europa a început cam în secolul 

5 e.n. Subgrupa illirică al acestor invadatori, din care se trag sârbii s-au 

stabilit pe plaiurile la sud de Dunăre și la sud de Belgradul de astăzi. 

Asta  se și numește „Serbia veche”. Este deja știut, că între anii 1471-1485 

regele maghiar Mathiás Corvinusz (Matei Corvinul) a colonizat cca. 50.000 
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sârbi în Banatul Mare de altădată (adică la nord și est de Dunăre), care 

era parte integrantӑ al regatului sӑu; asta ca un fel de scut împotriva 

pericolului osman. Astfel, ei fiind colonizaţi în parte şi în jurul cetӑţii 

Temesiensis (Timișoara), în mod cert se poate pleca de la considerentul, cӑ 

sârbii, când au venit în acea vreme şi la „Zent Miklós” (Sânnicolau-

Mare), probabil au gӑsit deja în aceastӑ aşezare, cu totul încă 

neînsemnată, un amestec de câţiva locuitori. Este greu de spus din ce 

neam a fost acest amalgam. Dupӑ date istorice din Wikipedia, cei mai 

mulţi sârbi au fost colonizaţi în comitatele Csanád (deci în zona 

Sânnicolaului), Csongrád şi Békés (azi Ungaria), unde şi astӑzi existӑ 

multe sate sârbeşti. Dar se spune mai departe în diverse surse, cӑ ar fi 

fost nişte supuşi foarte rӑzvrӑtiţi şi renitenţi al regelui. Se spune mai 

departe, cӑ principele maghiar Rákóczy Ferencz din acest motiv a fost 

nevoit sӑ ducӑ chiar o expediţie militarӑ împotriva lor. În apropiere de 

localitate Hodmezövásárhely i-ar fi demenit pe sârbi într-o ambuscadӑ, 

în urma cӑreia, pentru a-şi salva viaţa, sârbii s-ar fi ascuns întro zonă 

mlӑştinoasӑ cu multӑ trestie. Rákózcy, dupӑ cum se pretinde în anale, ar fi 

dat ordin sӑ se dea foc trestiei. Se spune, cӑ cei mai mulţi ar fi cӑzut 

pradă flӑcӑrilor. Din cei care au scӑpat cu viaţa, între anii 1704-1705 mulţi 

s-au salvat peste Mureş şi s-au stabilit în satele unde era deja populaţie 

sârbeascӑ, ca Srpski Semikluš (Sânnicolau), Saravale, Sânpetru-Mare, 

Variaş, Gelu şi altele. Deci unii urmaşi din acele victime ale lui Rákózcy în 

mod cert trӑiesc poate şi azi în Sânnicolau Mare. 

 

Privind relaţiile germano-sârbe după colonizarea germanilor la 

Sânnicolau, ele erau oarecum mai rezervate, mai sfioase decât cele 

româno-germane. Oarecum s-a simţit, cӑ sârbii sunt fӑuriţi dintr-un lemn 

de altӑ esenţӑ - cum s-ar spune. Cu toate cӑ şi sârbii trimiteau tinerii lor 

ori ca slugi la ţӑrani sau ca şegârţi (ucenici) la meşteşugari germani, 

populaţia germanӑ a pӑstrat o distanţӑ totuşi ceva mai mare faţӑ de acest 

neam. Personal cred, cӑ distanţa între germani şi sârbi s-a datorat – nu 

numai faptului cӑ ei slujesc ortodoxiei ruse și sӑrbӑtoresc de exemplu Sf. 

Crӑciun abia în ziua de 7 ianuarie -, ci ei în general s-au comportat 

uneori mai militanţi, mai agitaţi decât românii. Această trăsătură a 

sârbilor își are rădăcinile în lupta lor permanentă pentru independența 

lor față de turci. Această luptă a început odată cu marea bătălie pe 
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Cosovo polje (15 iunie 1389) între armatele unite sârbești și cosovare 

împotriva turcilor. Pe această câmpie istorică sârbii și-au pierdut 

independența, și asta aproape pentru 500 de ani în care au trăit sub jugul 

otoman. Alta era situația la principatele valahice, Moldova, Valahia. 

Printr-o diplomație chibzuită și fructuoasă și ca urmare a unor lupte 

armate, nu au fost cotropiți de turci, ci ei au devenit doar tributare. 

Românii erau deci de o companie mai agreabilӑ și erau mult mai blânzi. 

Aceastӑ realitate ne demonstreazӑ şi marea ceartӑ, sau chiar acea 

încӑierare în interiorul bisericii sârbeşti între sârbi şi români (vezi 

monografia lui Viktor Schreyer). Legat de acest eveniment ceva mai 

deosebit trebuie ştiut, cӑ românii la începutul colonizӑrii lor la 

Sânnicolau nu au avut încă biserica lor proprie, ci ei s-au dus duminicӑ la 

slujbӑ la biserica sârbeascӑ. Bineinţeles, asta nu le-a convenit 

credincioşilor sârbi, care mulți din ei deveniseră între timp mult mai 

înstăriți decât românii. Aceștia din urmă, nu de mult veniţi la Sânnicolau 

de pe meleagurile bihorene, veneau din obişnuințӑ cu şube ciobӑneşti la 

bisericӑ, care în special pe timp de ploaie emanau un miros neplӑcut și 

penetrant. Sârbii, deja mai bine de trei secole stabiliți în acest Srpski-

Semikluš s-au considerat „la ei acasӑ”, şi astfel probabil s-au simțit 

stânjeniți de acest neam nou apărut. Astfel s-a ajuns la această încăierare 

întro duminecă în interiorul bisericii sârbești (vezi procesul cu 

participarea avocatului dr. Nestor Oprean și pag. 61). 

 

Un eveniment, care a împovӑrat relaţiile germano-sârbe, a fost o situaţie 

creiatӑ de întâmplӑrile rӑzboinice din toamna anului 1944 la Sânnicolau 

Mare. Unitățile germane s-au aflat în retragere şi prin împrejurimile 

sânmiclăuşene, unde au fost urmӑrite de partizanii sârbi a lui Tito. Din 

aceste încӑierӑri armate au rezultat victime de partea armatei germane. 

Ştiind cӑ în unitățile partizanilor sunt mulţi tineri sârbi și din Sânnicolau, 

s-a luat hotӑrârea din partea comandanţilor germani în sensul unei 

acţiuni de rӑzbunare împotriva populaţiei sârbeşti din Sighet şi 

Kindӑreşti. A fost vorba – asta din auzite de la localnici mai vârstnici - că 

toţi bӑrbaţii sârbi de o anumitӑ vârstӑ sӑ fie adunaţi la podul peste 

Aranca din str. Comloşului (unii susțin că ar fi vorba de str. Axente 

Sever), unde urmau sӑ fie împuşcaţi. Deja a fost dat ordinul adunării  

victimelor. Numai în urma intervenţiei prevӑzӑtoare a notarului Hans 
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Hansinger din Sânnicolau Mare, execuţia a fost abrogatӑ. Notarul 

Hansinger le-a atras atenţia comandanţilor germani asupra  

repercusiunilor din partea sârbilor împotriva populaţiei germane din 

oraş, dupӑ retragerea armatei germane. Aşa au fost salvate numeroase 

vieţi omeneşti nevinovate din partea populaţiei civile sârbești. Sigur, cӑ 

şi aceastӑ întâmplare a îngreunat relaţiile populaţiei germane de dupӑ 

rӑzboi cu consӑtenii şi vecinii lor sârbi. 

 

De ce amintesc acest eveniment sânmiclăuşan? Pentrucӑ şi el face parte 

din istoria oraşului nostru comun, cu toate cӑ populaţia germanӑ din 

localitate nu s-a fӑcut cu nimic vinovatӑ la aceastӑ acţiune inumanӑ, care 

din fericire a fost revocatӑ. Chiar din contră, un german sânmiclăuşan, 

notarul Hans Hansinger (născut la Gottlob), prin intervenţia sa a 

împiedecat acest masacru cu nimic justificat. Ca reprezentant al unei 

generaţii urmaşe al acestor evenimente umbrite, de dragul obiectivitӑţii 

mӑ simt obligat, de a aduce contribuţia mea personalӑ la prelucrarea 

restantӑ a trecutului.  Asta cu toatӑ sinceritatea şi obiectivitatea și al unor 

astfel de aspecte ale convieţuirii noastre din trecut. Doresc sӑ-mi aduc 

contribuţia la o mai bunӑ înţelegere între etniile sânmiclăuşene şi 

totodatӑ sӑ demobilizez poate unele suspiciuni sau chiar acuzaţii 

ulterioare la adresa populatiei germane din Sânnicolau Mare; asta, chiar 

dacӑ în prezent nu mai locuiesc în oraşul meu natal. Populaţia germanӑ 

din Sânnicolau Mare nu s-a pӑtat cu vină în privința acestui eveniment. 

Totodatӑ îmi exprim speranţa, cӑ consӑtenii mei germani nu mӑ vor 

judeca pentru aceste relatӑri, atât pentru sinceritatea mea privind 

amintirea acestor întâmplӑri, cât şi pentru obiectivitatea demonstratӑ.  

 

O faptӑ foarte regretabilӑ, care sigur a înfluenţat în mod negativ relaţiile 

germano-sârbeşti din Sânnicolau Mare și-a avut rӑdӑcinile tocmai în 

acest eveniment descris anterior. Întâmplarea s-a petrecut printre anii 

1948-1950. Ea a produs în cartierul Sighet – şi nu numai acolo (partea 

sârbeascӑ primind sprijin şi din partea Kindăreștului, cât și din partea 

Capusatului) – o oarecare nelinişte socialӑ. O hărţӑială între tinerii sârbi 

şi nemți a progresat pânӑ într-o confruntare fizicӑ în Sighet. Adversarii 

erau tinerii nӑscuţi printre anii 1928-1933. Tabӑra germanӑ susţinea cӑ 

pricina sau vina ar fi fost de partea sârbilor, pe când sârbii erau de o 
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pӑrere contrarӑ. Personal m-a interesat aceastӑ întâmplare nedemnӑ în 

asemenea mӑsurӑ în timpul copilăriei și tinereţii mele, încât am vrut pur 

şi simplu sӑ aflu adevӑrul acestei încăierări sociale. Astfel am început în 

perioada studenției mele pe cont propriu sӑ interprind unele investigaţii 

în acest sens în cadrul generației în cauză, adunând diverse informaţii. 

Rezultatul a fost, cӑ am reuşit sӑ aflu motivul credzibil al conflictului. 

Cauza declanșatoare a fost lipsa de pietate demonstratӑ din partea 

tinerilor germani, cu ocazia decesului unei fete sârbeşti de 16 ani din 

strada Comorii din Sighet. În noaptea priveghiului sârbesc a defunctei, 

tineretul german ar fi organizat o petrecere cu muzicӑ la o fatӑ germanӑ 

din vecinӑtate. Normal, cӑ acest gest deplasat a fost o jignire fӑrӑ de 

seamӑ pentru familia îndoliată a defunctei cât şi pentru tinerii sârbi, 

prietenii fetei în drum spre veșnicie.  

 

Dar în cursul investigaţilor mele am putut constata, cӑ adevӑratul motiv 

era mult mai profund, şi anume: În timpul rӑzboiului mulţi tineri 

germani din Sânnicolau Mare (şi din Sighet) – cum am arӑtat deja 

anterior - au fost înrolaţi în armata germanӑ şi au luptat în Iugoslavia 

împotriva detaşamentelor de partizani conduşi de croatul Josip Broz Tito. 

În aceste detaşamente în schimb au luptat şi mulţi tineri sârbi din Sighet 

şi din Kindӑreşti. Astfel dupӑ terminarea rӑzboiului în ambele tabere au 

moţӑit sentimente de rӑzbunare; naţionaliştii  înflӑcӑraţi s-au aflat şi de o 

parte, şi de partea cealaltӑ al „frontului” etnic. Aceastӑ stare de fapt în 

mod sigur a jucat și el un rol în aceastӑ atmosferӑ destul de încӑcatӑ în 

primii ani de dupӑ rӑzboi. A lipsit doar o micӑ scânteie pentru 

izbucnirea unor asemenea confruntări. Dar în urmӑtorii ani, sentimentele 

naţionaliste s-au liniştit, astfel cӑ generaţiile urmӑtoare nu s-au mai 

întâmpinat cu duşmӑnie.  

  

Ungurii: Cu populaţia maghiarӑ din Sânnicolau Mare era o convieţuire 

ceva mai puţin problematicӑ, a existat chiar o foarte bunӑ înțelegere, 

deoarece majoritatea nemţilor vorbeau ungureşte şi deasemenea mulţi 

unguri vorbeau nemţeşte. În afarӑ de asta, relaţiile neproblematice s-ar 

putea explica şi prin faptul, cӑ ambele minoritӑţi au fost şi de aceeaşi 

religie romano-catolicӑ. Adesea au avut loc şi cӑsӑtorii germano-

maghiare, fapt, care cu celelalte etnii (românii şi sârbii) nu prea s-a 
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obișnuit, respectiv au rămas doar cazuri foarte izolate. Ceea ce a 

contribuit în mod esenţial la aceste relaţii neumbrite de prejudiciile 

naţionaliste faţӑ de unguri, a fost în primul rând faptul, cӑ atât bunicii cât 

şi pӑrinţii noştrii au frecventat şcolile maghiare și erau destul de aproape 

de o asimilare etnicӑ. Multe familii germane au cӑzut pradӑ acestei 

asimilӑri, schimbându-şi chiar numele în mod voluntar. Ciocniri serioase 

între tineretul celor douӑ grupe etnice, ca și în cazul sârbilor, aproape cӑ 

nu aveau loc. O excepţie era în vara anului 1954, când în urma jocului 

final în cadrul Campionatului Mondial de fotbal de la Berna (Elveţia), 

echipa Germaniei a învins faimoasa echipă a Ungariei de atunci. 

Tineretul german şi-a manifestat bucuria şi mândria în mod mai 

exagerat, chiar înfumurat şi arogant în public pe strӑzi şi în centrul 

oraşului. Ungurii complet dezamӑgiţi şi incapabili de a se consola cu 

aceastӑ realitate sportivӑ, au recurs la o confruntare cu pumnii. Dar în 

general a existat o bunӑ înţelegere cu ungurii sânmiclăuşeni, bӑieţii 

deservind împreunӑ ca ministranţi şi slujba bisericeascӑ.  

 

Evreii: Ei s-au stabilit cu mai bine de 300-400 de ani înaintea colonizӑrii 

masive a populaţiei germane (1752-1786) cât şi a colonizӑrii populaţiei 

române (1785-1790) în Sânnicolau Mare. Dar cum au apӑrut evreii la 

„Zent Miklós”? Dupӑ nӑvӑlirea hoardelor mongolice în anul 1241 în 

Ungaria, regele maghiar Béla al IV-lea a permis colonizarea ţӑrii sale 

devastate cu germani, greci, evrei şi de altӑ provenienţӑ. Este posibil, că 

deja în acei ani sӑ se fi stabilit primii evrei şi în Sânnicolau. Mai târziu, ei 

de obicei au însoţit ca negustori şi oastea otomanӑ cu ocazia diverselor 

nӑvӑliri în Ungaria. Dar mai mult ca sigur, evrei s-au stabilit şi ei pe 

vremea regelui maghiar Mathiás Corvinusz (Matei Corvinul), care şi el a 

înlesnit colonizarea altor etnii pe teritoriul unguresc (vezi sârbii). Se 

presupune, cӑ venirea lor s-a intensificat dupӑ luptele de la Mohács în 

anul 1526, apoi şi în urma primului asediu al Vienei din anul 1529. 

Dovada existenţei lor cu mult înaintea germanilor la Sânnicolau-Mare 

este cimitirul evreiesc din str. Avram Iancu, vis-a-vis de fosta moarӑ 

ţӑrӑneascӑ „Bachmann” din aceeaşi stradӑ. Acest cimitir, pe vremea 

folosirii sale în scop funerar, s-a aflat mult în afara perimetrului 

localitӑţii „Zent Miklós” sau „Szerb-Szentmiklós”. Este știut faptul, că 

limita vestică a loclității în acea vreme a fost actuala str. Gh. Lazăr, unde 
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în colțul cu str. Comloșului s-a aflat vestitul han, „Trombitás”, pe 

nemțește „Zum Trompeter”, rom. „La Trombițarul”. De acolo și până la 

cimitirul evreiesc a fost teren viran. Întemeindu-şi un cartier aparte la 

nord-est de centrul localitӑţii, evreii binînţeles şi-au amplasat un nou 

cimitir în Slatina, mai aproape de cartierul lor de locuit, dar şi mai 

aproape de sinagoga lor. Vechiul cimitir astfel a fost lӑsat în paraginӑ. 

Dupӑ cum am vӑzut, în Sânnicolau Mare au locuit când-va 454 de 

persoane de origină evreiascӑ. În preajma celui del Doilea Război 

Mondial în România au trăit aproximativ 375.000 de evrei. 

 

În Sânnicolaul de mai târziu, evreii aveau o valoare poziţionalӑ deosebitӑ 

şi o împortanţӑ economicӑ şi social-culturalӑ, care meritӑ sӑ fie amintitӑ. 

Ei erau posesori a multor firme comerciale cu amӑnuntul, ateliere 

meşteşugӑreşti (croitori, pantofari, frizeri, măcelari... ), erau posesorii 

primelor fabrici (f-ca. de oţet) şi comerţul cu lemne, cu pene, lânӑ, piei şi 

zdrențe era în mâna lor. Sunt cunoscuți și astăzi încă nume ca Frisch 

(restaurant și hotel), Gross (pietrar), Friedmann (atelier de croitorie și 

magazin de confecții), Iritz (magazin de sticloase), Basch (dentist), 

Goldschmidt (mag. de alimente), Popper (acheziții de păsări), Fried (mag. 

de textile), Jassay (mag. de încălțăminte), Singer (mag. de spirtoase alese), 

Hersch (achez. de fier vechi), Neulinger (colectări de pene), Rosenzweig 

(depozit de lemne), Guttmann (colect. de pene), Hirschenstein (măruntaie 

cărnoase și săpunărie), Fischoff (brutărie), Schönberger (lăcătușerie), Dr. 

Szilárd (medic), Dr. Hirsch (medic), Wiener (tipografie), König (jurist, 

avocat și notar), Lübeck (mecanică fină), Goldstein/Szerényi (mag. de 

cosmetică) si alții. Acest rezumat de mai sus ne arată, că minoritatea 

evreiască din trecutul Sânnicolaului a avut o pondere economică destul 

de însemnată, contribuind și ei foarte mult la dezvoltarea economică a 

orașului. Astfel ei au asigurat şi multe locuri de muncӑ pentru locuitorii 

Sânnicolaului. Dar şi în alte preocupӑri evreii erau dominanţi. Meritӑ 

deasemenea amintite poziţiile lor sociale mai nobile ca medici, avocaţi, 

editori, tipografi, funcţionari în administraţie, bancari etc. Aflându-se 

astfel unii din ei în poziţii sociale mai elitare, aveau nevoie în anturajul 

lor familiar şi de personal de serviciu. Multe fete şi femei de apartenenţa 

diverselor etnii sânmiclăuşene lucrau ca servitoare la familii de evrei. 

Cercul cultural al evreilor a fost cel german sau cel maghiar. Astfel şi 
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copiii lor frecventau de regulӑ ori şcoala germanӑ sau cea maghiarӑ. La 

Sânnicolau Mare au existat şi aşa-zişii evrei „ortodocşi”, aşa fiind numite 

acele apariții curioase dupӑ port – pentru noi copii era ceva 

înspӑimântӑtor –, cu pӑlӑrii negre, înbrӑcaţi în kaftane şi cu perciuni 

lungi şi buclaţi. Frica noastrӑ desigur era neîndreptӑţitӑ, portul acesta 

fiind doar o expresie a credinţei lor mai profunde. Dupӑ cum am aflat 

deja în alt capitol, evreii şi-au construit în anul 1794 o sinagogӑ, care s-a 

aflat în colţ la intersecţia strӑzilor Andrei Şaguna cu Andrei Mureşan. 

Din cauza persecutӑrilor suferite de organizaţia fascistӑ „Garda de fier” 

de către „Legionarii” din timpul celui de al Doilea Rӑzboi Mondial, mulţi 

din ei au fost internați în vestitele lagӑre de concentrare de la Timișoara 

și Turnu Severin, sau au migrat în Palestina. Alţii s-au pierdut în 

anonimatul oraşelor mai mari din România. Dispariția lor din Sânnicolau 

Mare se poate considera foarte regretabilă, sӑrӑcind astfel fostul flair cu 

adevărat „multi-culti” al Sânnicolaului de altӑdatӑ. 

 

Ceea ce este foarte regretabil privind comportamentul României față de 

minoritatea evreiască în timpul războiului în general, este faptul, că 

istoriografii români contemporani evită tratarea acestei probleme foarte 

sensibile. Este știut faptul, că la data de 21 ianuarie 1941 la București a 

avut loc o lovitură armată sprijinită de SS-ul german împotriva „Gărzii 

de Fier” a lui Horia Sima. Cel din urmă a intenționat răsturnarea 

guvernului mareșalului Ion Antonescu. Acțiunea a eșuat. Dar dealungul 

unei furii din partea Legionarilor împotriva evreilor învinovățiți, care a 

ținut trei zile în șir, a avut loc masacrul la abatorul dela Străulești și la 

închisoarea dela Jilava. Apoi la data de 26 iunie 1941 a avut loc pogromul 

împotriva minorității evreiești în capitala Moldovei Iași, organizat de 

ofițerii „Abwehrului” (Contraspionajul german) si executat de organele 

de politie locală. Literatura postbelica amintește de un număr mult peste 

10.000 de victime cu ocazia acestor acțiuni de răzbunare.* Socotind și 

victimele cu ocazia unui alt pogrom împotriva evreilor în Bucovina, se 

vorbește în total de un număr total de victime în România de cca. 50.000.  

Dar cât de modestă ni se pare această cifră de mai sus, în comparație cu 
cele 5-6 milioane de evrei europeni asasinați de naziștii germani dealun - 

* Vezi „Das Dritte Reich und die Juden“ (rom. „Cel deal Teilea Reich și evreii“) de Saul Friedländer 

(pag. 239 și 268).   
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Complexul comercial Alois Friedmann (magazin de confecții și croitorie) din 

centrul orașului în anul 1937, care s-a aflat pe actuala str. Republicii nr. 5 între 

colțul fost „Banatul” și actuala farmacie. Reclama pe vitrina magazinului era scrisă 

în cele patru limbi dominante din Sânnicolau Mare (română, germană, maghiară și 

sârbă). 

 

gul celui de al Doilea Război Mondial în diversele Lagăre de Concentrare 

(germ. KZ-Lager). 
 

În anii dictaturii fasciste din România, populația evreiască din 

Sânnicolau Mare a fost deasemenea discriminată, persecutată și 

învinovățită, averea lor fiind confiscată și imobilele expropiate. Ei au fost 

suspectați, că ar fi fost implicați în răpirea Besarabiei și Bucovinei de 

către sovietici. Totodată au fost acuzați de speculă, dobânzi cămătărești 

și înșăleciune. Astfel și la Sânnicolau Mare au avut loc anumite acțiuni 

de constrângere. Administrația orășenească din Sânnicolau a dispus 

printre altele, ca pe casele evreiești expropiate, să se aplice cu culoare 

neagră de ulei literele C. R. N., ce a însemnat Casa Română 

Naționalizată.* Iată și lista expropierilor avuției cetățenilor evrei din 

Sânnicolau-Mare: 
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Situatia 

proprietarilor evrei cărora li s-au expropiat  
bunurile la 18.03 1941 

1. Iacob Simonovici şi soţia; 
2. Dr. Ürményi Desideriu; 

3. Kanya Adalbert; 
4. Engel Mihai şi soţia; 

5. Maria şi Florica Hirschenstein; 
6. Rosenzweig Iosif; 

7. Rosenzweig Iosif; 
8. Văduva lui Fischoff Leo născut Schlattner; 

9. Văduva lui Grosz Simion; 

10. Paisak Leib; 
11. Ürményi Marcel; 

12. Boroş Samuil; 
13. Singer Zoltan; 

14. Klein Mauriciu; 
15. Com. Biserica evreiască; 

16. Văduva Iritz Mauriţiu născută Bonet Gizela; 
17. Hugo Iaszay; 

18. Goldschmidt Alexandru; 
19. Soţia lui Fischoff Francisc; 

20. Maximilian Urmenyi; 
21. Văduva Ignatie Frisch; 

22. Popper Margareta născută Singer; 
23. Iritz Ludovic şi Iritz Sarolta; 

24. Com Biserica evreiască-ortodoxă; 

25. Moritz Klein; 
26. Văduva Berg Lina; 

27. Frederica Alfred; 
28. Robert Popper. 

 
Începând cu 18 martie1941 populaţia evreiască din oraş a fost obligată de 

autorităţile locale să părăsească oraşul după ce li s-au expropiat bunurile. 

* Aceste informații le-am primit de la consăteanul sânmiclăușan Schönberger Petru în anul 2009, fiul 

lui  Schönberger Ignațiu, un vechi ilegalist din oraș. Lista expropierilor este din arhiva orașului. 

 
 

Ţiganii (romi și sinti) și istoria lor: Sӑ vedem care a fost situaţia, dar în 

special originea lor. Dacӑ bӑştinaşii altor etnii din Sânnicolau-Mare ar 

încerca o retrospectivӑ, în care acest grup etnic nu ar fi fost luat în seamă, 

ar fi o retrospectiva ireală. O imagine al oraşului din trecutul istoric fӑrӑ 

ţigani nu ar fi posibilă. Ei întotdeauna au fӑcut parte din aceastӑ comuni- 

tate localӑ, diferenţându-se în funcţie de cartiere, respectiv zonele 
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Sânnicolaului în care locuiau. Ţiganii din Sânnicolau-German s-au 

considert „țigani nemți”, fiind deobicei și de credința romano-catolică 

vorbeau pe lângă țigănește și limba germană, și bineînțeles și românește, 

ungureşte, mulți din ei chiar și sârbeşte. Majoritatea din ei şi-au însuşit şi 

nume nemţeşti sau ungureşti, ca de pildӑ; Gaudi, Hendl, Müller, Neumann, 

Merzsan, Halal, Bandy ... Cei care au locuit în cartierele Capusat, Bujac sau 

în Slatina, s-au alӑturat populației majore române de acolo; asta şi ca 

limbӑ vorbitӑ şi ca credinţӑ. Cunoaştem la ei nume ca, Lupşa, Prochin, 

Achim, Petrovici, Costici, Ioțin, Mihai, Dina... Ca spaţiu locativ, ei trӑiau 

deobicei în mici colonii, izolat de restul populaţiei şi în zone nu prea 

preferate de restul populației. În curţile din spatele caselor mai domneşti 

din centrul oraşului locuiau şi unii ţigani ungureşti ceva mai nobili; aici 

este vorba în special de vestita familie de muzicieni peste generaţii – 

familia Kolompár (Géza-Bácsi) cu mulți descendenți cu un deosebit talent 

 

 
 
Contesa Berta Nákó la pian în mijlocul ochestrei țigănești al castelului, dirijată de 

vestitul primás al timpului, Puka Janci din Makó (după o fotografie veche). 
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muzical. Unii din ei făceau parte chiar din orchestre simfonice. Dupӑ 

cum ştim, înspecial contesa Berta Nákó, nӑsc. Gyertyánffy de Bobda, o 

pianistӑ remercabilӑ al timpului, a ţinut pentru anumite reprezentaţii 

elitare din castel chiar o orchestră ţigӑneascӑ. Această orchestră 

împreună cu contesa Berta a dat concerte și în Austria, având cel mai 

mare succes la teatrul național de la Budapesta. 
 

Avocatul sânmiclăușan Viktor Schreyer ne descrie din amintirile sale un 

eveniment muzical deosebit de impresionant legat de virtuozitatea 

muzicală a contesei Berta Nákó. Să-l ascultăm: „La „Concertul Magnaților” 

(titlul concertului) dat de contesa la pian în mijlocul ochestrei lui Puka Jancsi 

la Teatrul Național din Budapesta am asistat împreună cu tatăl meu. A fost pri- 

ma mea călătorie la Budapesta. Aceste clipe mi-au rămas neuitate pe veci. 

Avalanșa ovațiunilor dominată de interminabile strigăte „éljen!”, „éljen” 

(rom. „trăiască!”, „trăiască!”) a fost atât de mare, cum nu am auzit niciodată 

cu altă ocazie. Cuprins de această impresie muzicală, publicul a ieșit 

entuziasmat în stradă, și din 3.000 de gâtleje s-a auzit ovațiunea la adresa 

contesei Berta Nákó”. 

 

Dar contesa Berta Nákó, după absolvirea unor cursuri superioare de 

pictură la Viena, și-a cucerit deosebite merite și în domeniul picturii de 

artă. Biserica romano-catolică din Sânnicolau Mare și comuna Tolvădia 

(azi Livezile) adăpostesc câte un mare tablou sacral – „Madonă cu 

copilul”. Castelul din oraș a fost bogat înzestrat cu tablourile ei cu 

motive țigănești și mai ales ale altori corifeie cu renume european ca 

Strotzberg, Amerling, Lenbach ș. a. Contesa a avut o deosebită preferință și 

o mare înclinație privind portrete cu motive țigănești; în mod deosebit 

trăsăturile tinerei țigăncii Piszi Anna, păstrate într-un album de picturi. 

Cu această țigancă, contesa Berta a interprins o călătorie în scop cultural 

la Viena. 

 

În fostele sate germane din Banat țiganii au fost repartizați bine dozați de 

administrația austriacӑ, pentru a exercita anumite funcţii mai inferioare 

din punct de vedere social și de igienă. Printre ele se numără înlăturarea 

cadavrelor animalelor de casӑ, prinderea câinilor hoinari, lipirea 

exterioarӑ a caselor cu lut (chirpici) etc. Se poate spune, cӑ ţiganii în 
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adevӑratul sens al cuvântului au fost o minoritate discriminatӑ de toate 

celelalte etnii. Asta poate datoritӑ faptului, cӑ ei aveau în general o altă 

concepție despre viața socială, erau călăuziți de alte legi și obiceiuri 

moștenite încă din locul lor de origine. Dar uneori aveau şi un 

comportament moral deosebit față de celelalte etnii. Trӑinicia cuvântului 

a fost uneori mai superficial tratată, având şi o altӑ concepție în privința 

celei de 10-a porunci după Moise, decât celӑlalte etnii sânmiclăuşene. 

Evident, că sensibilitatea interpretării concepției privind morala, ea 

diferă dela o etnie la alta, o realitate, care își are rădăcinile desigur în 

geneza diferită al popoarelor dealungul evoluției lor. 

 

Dar sӑ vedem cum şi de unde au ajuns țiganii deja cu secole în urmӑ în 

Ţara Românescӑ, în Ungaria şi în alte ţӑri europene? * Dupӑ surse ma-

ghiare, migraţiunea lor ar fi început cu mai bine de o mie de ani în urmӑ 

din India, mai precis din statul Punjab. Ei se trag din neamul „Dom”, dar 

istoria nu ne spune nimic despre modul sau cauza migraţiei lor. Nu se 

ştie dacӑ şi-au pӑrӑsit în mod voluntar meleagurile lor de origine, sau 

dacӑ au fost rӑpiţi sau duşi cu sila de popoarele arabe islamice. Se 

presupune, cӑ pe la sfârşitul migraţiunii popoarelor asiatice înspre vestul 

Europei, şi ţiganii s-ar fi pus pe drum, cutreierând Persia, Asia-Micӑ (pe 

atunci încӑ Grecia). Aici, cum se spune în sursa amintită, s-ar fi împӑrţit 

în douӑ grupe: Un grup ar fi luat calea înspre nordul Africii, cutreierând 

dealungul câtorva secole toate ţӑrile nord-africane, ajungând pânӑ la 

strâmtoarea Gibraltar. Aici au fӑcut saltul pe continentul european, 

ajungând pânӑ în Franţa în zona Parisului. 

 

Celӑlalt grup migrator, dupӑ ce s-a aclimatizat deja în Grecia (Asia 

Micӑ), i-a reuşit saltul peste strâmtoarea de la Bosporus pe continentul 

european. De acolo s-au împrӑştiat spre nord, ajungând prin Bulgaria, 

Valahia, Ungaria, Austria, Germania..., şi ei dupӑ câteva secole tot în 

Franţa. Acolo s-au împreunat cu tribul frate migrator prin Africa de 

nord. Astfel ţiganii şi astӑzi încӑ sӑrbӑtoresc periodic acest eveniment al 

întâlnirii lor istorice printr-un fel de „Festival ţigӑnesc” în apropiere de 

Paris. Este o caracteristicӑ a acestui neam de origine indicӑ, cӑ peste tot 

pe unde au perindat, au preluat automat şi graiul, adicӑ limba acestor  

*  vezi „Ungaria” – DUMONT; Cӑrţi de voiaj,  
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popoare. Astfel se poate constata, cӑ ţiganii bӑnӑţeni numӑra foarte 

asemănător ca grecii. Aşa se explicӑ faptul, cӑ în România toţi ţiganii 

vorbesc româneşte, în Ungaria bineînţeles ungureşte. Dar au şi limba lor 

ţigӑneascӑ proprie cu multă influență din limba altor popoare. Ţiganii au 

un dar deosebit în a învӑţa o altӑ limbӑ. 

 

Numele lor propriu-zis, ţiganii l-au dobândit în timpul migraţiunii lor. 

Din „Dom”, cӑrui trib în Punjab ei aparţineau, în Asia-Micӑ a devenit 

„Rom”, o denumire originarӑ din vechea limbӑ osmanӑ, însemnând 

„om” (omul). De aici s-a dezvoltat numele propriu al ţiganilor rӑsӑriteni, 

adică  „Roma” (Romii), ceea ce nu are nimic comun cu oraşul Roma. 

Numele de „Țigan” le-a fost atribuit de bizantini, care îi numeau „a-

tsiganoi”, numele unei secte din Asia-Micӑ. Acest „a-tsiganoi” se poate 

traduce în limba română dupӑ înţeles oarecum ca „intangibilii”.  

 

Dar trebiue recunoscut, cӑ ţiganii nu sunt capabili să efectueze în 

exclusivitate numai munci inferioare. Meserii ca cӑldӑrari, împletitori de 

coşuri, dulgheri de albii, ascuţitor de foarfeci, reparator de umbrele, 

argintari, bișnițari cu aur şi multe alte meserii, ele sunt proprii lor. Este 

cunoscută din trecut la Sânnicolau și practicarea „ringhișpilului” (din 

germ. „Ringelspiel”), componenta „Parcului distractiv” cu ocazia 

„Kirvaiului” sau cu ocazia „Târgului de țară”. De remarcat și marea lor 

afecțiune în ceeace privește negoțul cu cai (geambașitul). Așa-zisele 

„contracte comerciale” la ei s-a practicat prin bătutul palmei cu 

partenerul negociant, asta drept unei promisiuni solemne sau al unui 

contract încheiat. O înclinaţie deosebitӑ – cum am amintit mai anterior -  

o au ţiganii pentru muzicӑ.  

 

Dar sӑ nu evitӑm sӑ pomenim totodatӑ şi amintiri bӑnӑţene din trecut 

mai puţin onorabile, atunci, când apӑreau cӑruţele cu ţigani hoinari sau 

cӑlӑtori. Atunci se auzea adesea prin satele bănățene strigӑtul alarmant 

din vecini: „Luaţi rufele de pe funia de uscat!”, sau - „adunaţi-vӑ copii de pe 

uliţӑ! - şi altele. Dar asta nu înseamnӑ, cӑ ţiganii de origine 

sânmiclăuşanӑ nu s-ar fi adaptat noilor condiţii de civilizaţie 

contemporanӑ. Ei s-au înrolat şi ca vecini ordonaţi şi disciplinaţi atât în 

societate, tot aşa cum s-au încadrat şi în diverse procese de producţie.   
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6.5.  Rezumatul convieţuirii etniilor din Sânnicolau Mare 

 
În ceea ce priveşte convieţuirea între grupele etnice din oraşul 

Sânnicolau Mare se poate afirma, cӑ ei nu s-au rezumat numai la faptul 

de a vorbi  de o secietate „multi-culti”;  Sânnicolaul a trӑit această multi- 

etnie în mod paşnic şi cu respect şi toleranţӑ ca ceva normal și de la sine 

înțeles. Cu toţii laolaltӑ am profitat mult din acest anturaj multietnic. A 

grupări etnice din Sânnicolau Mare se poate spune, cӑ convieţuirea 

noastrӑ de-a lungul a mai bine de douӑ secole şi jumӑtate, a fost în gene-  

 

 
 

Conviețuire multietnică trăită la Sânnicolau: Calfele firmei evreiești „Alois 

Friedmann” din Sânnicolau Mare, dela stânga la dreapta; Mirko (sârb), Michael 

(german), Eugen Friedmann (evreu), Sándor (ungur) și Ion (român). 
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ral într-o comunitate paşnicӑ şi fructoasӑ. Trebuie recunoscut, că a fost o 

comunitate complementarӑ pentru toţi în cauzӑ şi o îmbogӑţire al 

deprinderilor şi al obiceiurilor bazate pe reciprocitate. S-au cunoscut şi s-

au respectat diverse obiceiuri, sӑrbӑtoriri sau rituale ale celorlalte etnii şi 

s-a manifestat toleranţă, dacӑ unele aspecte pӑreau strӑine sau cum s-ar 

spune - cam şoade (cum spune bӑnӑţeanul). Prea cunoscute sunt astfel 

constatӑrile verbale – „azi e Kirvai la nemţi”,  sau - „azi e rugӑ la sârbi”, sau 

- „se trage ghebetu la nemţi”(clopotul de rugăciune). Şi chiar dacӑ ni s-au 

pӑrut unele lucruri ciudate şi cu o nuanţӑ strӑinӑ, asta s-a datorat 

faptului, cӑ pe teritoriul sânmiclăuşan s-a întâlnit - asta din punct de 

vedere al credinţei – Bizanţul ortodox, Roma romano-catolică şi 

Ierusalimul israelit. Ceea ce românii au dorit sӑ exprime prin „Colinda” 

lor tradiţionalӑ, acelaşi lucru vroiau sârbii sӑ ne împӑrtӑşeascӑ cu așa 

zisă „Țurca” a lor;  –  bunele urări pentru Noul an! 

 

Dar sӑ nu ne ferim de a aminti şi unele realitӑţi din trecutul nostru istoric 

comun, realitӑţi, care mai puţin ne ridicӑ în slӑvi. Cel de al doilea Rӑzboi 

Mondial, cauzat în exclusivitate de Germania nazistă, a avut şi 

repercursiuni dupӑ terminarea lui și asupra minorității germane din 

România, dar și din Sânnicolau în special. Este un fapt indiscutabil, cӑ şi 

germanii sânmiclăuşeni nu s-au comportat întotdeuna cum poate le-ar fi 

stat bine în acei ani (vezi și cartea „CENAD, Studii Monografice”, de 

Dușan Baiski). Aceste relatări scoase probabil în exclusivitate din 

protocoale de poliție, din cartea sus numită (alocuri ceva exagerate, 

uneori chiar și tendențioasă) trebuiesc doar parțial recunoscute, chiar 

dacӑ doare puţin. Amintesc aici doar perioada fascismului, adicӑ anii 

1933-1945, când comportamentul unora din grupul etnic german a lăsat 

mult de dorit. Pentru asta în primii ani dupӑ rӑzboi, germanii au fost 

mult persecutaţi şi dezavantajaţi materialiceşte şi supuşi diverselor 

presiuni și constrângeri fizice (muncă forțată) și psihice. Dar nu pot fi 

trecute cu vederea nici acele fapte istorice foarte josnice ale expropierilor 

comuniste privind pământul agricol smuls mlaștinilor și posedat din 

strӑmoşi, confiscarea caselor de locuit şi a altor bunuri materiale de la 

germanii sânmiclăuşeni. La aceste acţiuni unii români şi sârbi, mult mai 

„revoluţionari” decât poate ar fi trebuit, nu s-au remarcat prin cinste şi 

prin glorie, mânjindu-se unii chiar pânӑ la coate de necinste şi de 
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dispreţul altora. Totodată se auzea adesea dupӑ rӑzboi la adresa nemţilor 

din Sânnicolau exclamaţia: - „Pӑ-i dacӑ nu-ţi convine, dute la Hitler!”; asta, 

dacă un german a încercat să reclame unele nedreptăți sociale sau 

materiale suferite. Aici trebuie precizat, că germanii emigraţi în 

Germania nu s-au dus la Hitler, ci în țara lor strӑmoşeascӑ, goniți de 

urmările nerespectării promisiunilor statului român dela Alba Iulia din 

date de 1 decembrie 1918.  

 

Cu ocazia unor vizite la locul lor natal Sânnicolau Mare, astӑzi emigranții 

sunt întâmpinaţi în general cu sentimente de simpatie, chiar de prietenie 

şi cu un anumit regret pentru plecarea lor definitivӑ. Neamul germanic 

din Sânnicolau Mare de altӑdatӑ a fost cândva o îmbogӑţire substanţialӑ 

din multe puncte de vedere pentru oraş. Aceastӑ afirmaţie îmi permit s-o 

exprim și chiar să o subliniez fӑrӑ orice prejudecatӑ şi laudӑ de sine. Cei 

plecaţi pentru totdeauna, azi sunt adesea confruntaţi din partea vechilor 

lor consӑteni, colegi şi vecini de altӑ datӑ și din alte etnii cu urmӑoarea 

constatare: - „N-ar fi trebuit sӑ plecaţi!”-,  sau cu întrebarea, la care greu se 

poate rӑspunde – „de ce aţi plecat?” Sunt cuvinte care oarecum te 

încӑlzesc, te flateazӑ şi te copleşesc de bucurie şi satisfacţie sufleteascӑ. 

Dar pe de altă parte îti și dau de gândit; în sensul – „abia acum ni se spune 

asta?  Îmi aduc astfel aminte de titlul unei romanțe românești – „De ce m-

ați dat de lângӑ voi?”Este deasemenea o realitate, cӑ sub regimul comunist 

ne-am apropiat cu toţii într-un refuz comun, privind sistemul comunist 

şi în majoritate ne-am consolat reciproc pentru suferințele materiale, 

psihice, morale și al asupririi politice suferite. În majoritate am fost într-o 

opoziţie ascunsӑ sau camuflatӑ ca fraţi de suferinţӑ, impotriva aceluiaşi 

adversar comun – comunismul cu dictatura sa. 

 

Nicidecum nu am intenţionat în acest subcapitol să reproşez sau să 

lansez o criticӑ la adresa cuiva. Nu, intenţia mea este doar să constat, cӑ 

dacӑ sau ivit uneori anumite divergenţe sau tensiuni sociale între etnii, 

ele au fost adesea dominate atât de prejudecăți, cât uneori şi de mândrie 

naţionalӑ. Ultimul aspect este o trӑsӑtură proprie ale omului dintr-o 

anumită etnie din tigaia „multi-culti”, care poate fi și expresia anumitor 

excrescenţe patriotice. Ar fi de dorit, ca tânӑra generaţie de astӑzi sӑ 

tragӑ concluziile corespunzӑtoare, și sӑ înveţe din greşelile trecutului. 
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Numai astfel poate sӑ-şi fӑureascӑ un viitor, cu adevӑrat „european”, 

bazat pe respectul reciproc, pe toleranţӑ faţӑ de elementul strӑin din 

vecinӑtate şi fӑrӑ duşmӑnie. Astfel se va ajunge la o stare prosperӑ între 

minoritӑţi nu numai la Sânnicolau Mare, ci şi între popoare întregi. Dar 

asta nu însemnӑ cӑ minoritățile nu-şi pot pӑstra propriile lor 

particularitӑţi etnice. 
 

 

 
 

O parte din vechiul centru al orașului Sânnicolau Mare în anul 1937 cu stația de 

autobuze, care în acea vreme s-a aflat în fața hanului „La Vulturul Negru” (la stânga 

de tot). Partea carosabilă al drumului a fost pavată cu piatră brută cubică șlefuită 

începând dela Gara Mică și pâna la Gara Mare. 
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7. Reflecții privind dezvoltarea social-economicӑ 

din Sânnicolau Mare 
 

7.1. Structura socialӑ a etniei germane (șvăbești) 

 
Dacӑ se supune unei analize felul convieţuirii în societӑți omeneşti, 

diferenţiatӑ ca familie, rudenie, neam (trib), categorii profesionale 

(bresle) şi chiar pânӑ la obştea sau comunitatea sӑteascӑ, se vorbeşte în 

general de etica socialӑ. În capitolul precedent acest aspect l-am 

antecipat deja în legӑturӑ cu situația diverselor grupӑri etnice. Dar sӑ 

vedem cum am trӑit noi germanii sânmiclăuşeni aceastӑ eticӑ socialӑ în 

cadrul comunitӑţii noastre. Îmi permit o privire spre începuturile 

strӑmoşilor noştrii şvabi, în noua lor patrie, care urma sӑ devinӑ Banatul 

austriac de atunci. Cum au fost aceşti oameni veniţi dintro mulţime de 

mici state germane cu diferite mentalitӑţi? Care a fost trӑsӑtura lor 

comunӑ şi prin ce s-au deosebit ei dupӑ provenienţӑ? Se poate afirma, cӑ 

în general au fost oameni marcați de sӑrӑcia de la sfârșitul evului mediu, 

cu mulţi copii, care au dus o luptӑ permanentӑ pentru existenţa 

familiilor. În satele provenienţei lor, ei nu au vӑzut nici o perspectivӑ de 

viitor. Majoritatea erau ţӑrani iobagi sӑraci şi dreptul de succesiune 

feudalӑ practicat la ei acasӑ a asigurat numai celui dintâi descendent 

masculin dreptul de moştenire (primogenitor). Restul fraţilor, aşa zişii 

„moştenitori în retragere” (germ. „weichende Erben”) au fost nevoiţi sӑ-

şi caute alte cӑi proprii de existenţӑ. Astfel le-au cântat în strunӑ agenţii 

imperiali de publicitate, care au fost trimişi de Împӑrӑţia austriacӑ în 

aceste ţӑri germanice de a recruta colonişti voluntari pentru Banatul 

proaspӑt smuls de sub ocupaţia turceascӑ. Aceşti agenţi al Împӑrӑţiei au 

fӑgӑduit coloniştilor, cӑ în „Ungaria îndepӑrtatӑ” – cum se numea ţelul 

final al colonizӑrii –  bunӑstarea adoratӑ de ei îi aşteaptӑ cu brațe 

deschise. 

 

Ceea ce i-a deosebit pe aceşti colonişti din diferite zone germane, pe 

lângӑ mentalitӑțile diferite, proprii diverselor neamuri germanice, au fost 

în mod sigur anumite trӑsӑturi ereditare ale individului. Astfel se poate 

aminti starea lui fizicӑ (sӑnӑtatea), stabilitatea sau tӑria de caracter, 
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hӑrnicia, tenacitatea, intelectul, spiritul de afaceri... şi aşa mai departe. În 

plus ei se deosebeau şi dupӑ obiceiuri şi tradiţii, în funcţie de 

provenienţa lor dupӑ trib şi cea geograficӑ. Toate aceste trӑsӑturi urmau 

sӑ joace chiar un rol hotӑrâtor şi la diferenţierea viitoarelor pӑturi sociale, 

care urmau sӑ se cristalizeze dealungul a 250 de ani care vor urma. 

 

Ajunşi la Sânnicolau-German sau în Banat în general, în funcţie de starea 

lor civilӑ în mod diferenţiat au fost înzestraţi cu cele necesare existenţei 

lor de cӑtre Administaţia Cameralӑ. Astfel a primit spre exemplu – cum 

am arӑtat deja - o familie cu copii o „sesiune întreagӑ” („ganze Session”), 

care erau 24 iugӑre teren arabil (încӑ nedesecat şi nedefrişat), 6 iug. 

pӑşuni, 6 iug. fâneţe, 1 iug. loc de casӑ cu grӑdinӑ pentru legume, deci în 

total 37 iugӑre (1 iugӑr = 5.754 m² = 0,5754 ha; sau 1 ha = 1,7379 iugăre)*; 

o familie fӑrӑ copii în schimb a primit numai o „jumӑtate sesiune”. În 

primul caz colonistul a primit în plus patru boi, doi cai şi două vaci de 

lapte. Aceste animale au fost cumpărate de către funcționarii 

Administrației Camerale de la crescătorii latifundiari de animale din 

zonă sau chiar dela țăranii valahici și sârbi. Deasemenea majoritatea au 

primit o casӑ din pӑmânt bӑtut şi acoperit cu stuf (trestie) şi inventar 

agricol mӑrunt. Casele au fost zidite în parte fie de coloniștii însuși, dar 

și de către populația autohtonă din zonă. Cei din urmă au fost 

deasemenea recompensați în bani de funcționarii camerali pentru munca 

prestată. Totodată coloniștilor li s-a acordat o scutire fiscalӑ (impozit) şi li 

s-a mai asigurat şi o scutire dela serviciul militar pe timp de zece ani.  

 

Practicând atletismul în anii tinereţii mele, aceastӑ situaţie descrisӑ s-ar 

putea compara cu cursa de 100 m; adică startul comun, dar cu sosire 

(privind avuția) diferențiatӑ la marca de 100 m dupӑ 200 de ani, adicӑ 

pânӑ la expropriere între anii 1945-1948. Deci, aici a jucat un rol deosebit,  

ceea ce am intenţionat sӑ scot în evidenţӑ cu acele trӑsӑturi ereditare ale 

individului, dar și destinul său personal sau soarta. Ele toate au 

înfluenţat în mod hotӑrâtor și formarea diferitelor grupe sociale. 

 

O serie de boli epidemice mortale în primele decenii, greutӑţi de 

acomodare, dorul de casӑ, precum uneori poate şi anumite viciuri sociale 

*  Dupӑ date furnizate de istoriografa austriacӑ, Dr. Alice Reininger, care a investigat  colonizarea.  
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(alcool, viciul jocului, poligamie...) și-au lӑsat uneori urmele, contribuind 

şi ele la sӑrӑcirea unor familii întregi. Totodatӑ alţii, cu acele trӑsӑturi 

ereditare favorizante și-au majorat avuția prin cӑsӑtorii bine chibzuite, și 

au devenit astfel tot mai înstӑriţi. Prin aplicarea acelui sistem feudal de 

moştenire – primogenitor -, dupӑ o modestӑ despӑgubire, fraţii 

moştenitorului gospodăriei agricole au fost nevoiţi sӑ-şi fӑureascӑ un 

viitor propriu, fie ca slugӑ la propriul frate, zilier agricol, sau sӑ înveţe 

un meşteşug. Astfel dealungul unor decenii s-au format diferite pӑturi 

sociale: ţӑrani bogaţi, ţӑrani mijlocii şi mici, slugi, zilieri agricoli şi 

meseriaşi. Mulţi din ei au fost nevoiţi sӑ pӑrӑseacӑ casa lor pӑrinteascӑ, 

mutându-se treptat în uliţele secundare din „Deutsch-Sanktnikolaus” 

(Sânnicolau German) sau în cartierul Sighet. Acolo intre timp, tot din 

motive sociale, au râmas case pӑrӑsite ale unor familii de sârbi. Dar 

majoritatea din cei plecaţi din Sânnicolau German şi-au construit case 

proprii. Aşa se explicӑ, cum de Sighetul cândva aproape pur sârbesc, a 

devenit mai târziu aproape predominant german. 

 

La meseriaşi situaţia a fost oarecum diferită faţӑ de ţӑrӑnime. Terenul 

arabil atribuit la colonizare, dupӑ ce acesta a fost ameliorat, ori cӑ a fost 

lucrat de meseriaşul pe lângӑ exercitarea meseriei sale, ori cӑ a fost dat în 

arendӑ, ori cӑ a fost vândut. Din banii realizaţi meseriașul şi-a procurat 

scule şi unelte, sau mai târziu chiar maşini meşteşugӑreşti mai 

perfecţionate sau mai moderne. Alţii şi-au mӑrit atelierul prin angajarea 

mai multor calfe şi ucenici, sporându-și astfel producția și venitul. Dar 

au fost şi situaţii în care meseriaşul, fiind mai bolnӑvicios sau mai puţin 

priceput, a fost nevoit sӑ-și ducă traiul cum s-ar spune „de la mânӑ la 

gurӑ”, rӑmânând de unul singur în atelierul lui, fӑra nici o perspectivӑ 

de dezvoltare. Este firesc, cӑ şi aici a avut loc astfel aceeaşi diferenţiere în 

mai multe pӑturi sociale. Asemӑnӑtoare a fost situaţia şi în comerţ cu 

micile prӑvӑlii şi dezvoltarea lor înspre magazine mai mari din centrul 

Sânnicolaului. În concluzie deci se poate spune, Administrația Camerală 

le-a dat coloniștilor germani un ajutor substanțial în privința începutului 

lor în Banat. Dar de acum înainte totul a depins de fiecare individ în 

parte. 
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7.2. Caracteristicile pӑturilor  sociale din Sânnicolau-German 

 
Este evident, ca o astfel de fragmentare socialӑ a dus la o grupare sau o 

asociere diferitӑ între oameni şi la o bazӑ materialӑ diferenţiatӑ în ceea ce 

priveşte interesele materiale şi cultural-spirituale ale grupelor. Asta duce 

aproape automat la o identificare al individului cu una din aceste grupe 

sociale (formaţiuni de caste). Individul a ştiut de care grupӑ socialӑ se 

simte mai mult sau mai puţin atras. Oricât de vӑditӑ ar fi fost aceastӑ 

diferenţiere socialӑ în cadrul grupului etnic german, convieţuirea a fost 

totuşi armonioasӑ şi paşnicӑ. În privinţa dotӑrilor ereditar-intelectuale, 

grupele sociale au fost în mod uniform înzestrate, astfel încât nu se poate 

afirma, cӑ inteligenţa ar fi fost acolo localizatӑ unde era şi avuţia adunatӑ 

grӑmadӑ. Aceastӑ dotare intelectualӑ sigur a fost în mod natural 

echilibrat distribuitӑ, doar, cӑ grupele dispuneau de posibilitӑţi diferite 

de dezvoltare, privind educaţia intelectualӑ prin şcoli. Ce-i drept, au 

existat totuşi anumite disparitӑţi sau deosebiri sociale în privinţa unei 

bunăstӑri, adicӑ al nivelului de trai; asta în toate categoriile profesionale. 

Astfel pӑturile sociale mai sus amplasate, fie în cadrul ţӑrӑnimii, la 

meseriaşi sau la comercianţi (negustori), ele au avut cu totul alte condiţii 

bӑneşti în a da posibilitate copiilor lor, ca sӑ înveţe în şcoli superioare sau 

chiar in cadrul universitӑţilor. Fetele frecventau de obicei şcolile 

superioare speciale pentru fete. Pӑtura mai înstӑritӑ avea deasemenea 

posibilitatea, ca copiii lor sӑ frecventeze cursurile de pian, de vioarӑ, de 

dans sau de canto, ori îşi întemeiau o bibliotecӑ de casӑ sau un stil mai 

modern de locuit. Toate aceste plӑceri sau comfortul civilizaţiei, care s-au 

manifestat în special între cele douӑ rӑzboaie mondiale dovedesc, cӑ 

grupul etnic german în general a ajuns la un înalt nivel de bunӑstare şi 

de culturӑ.  

 

În general se poate afirma, cӑ şi în orӑşelul Sânnicolau Mare în acei ani 

interbelici s-a manifestat un avânt în toate domeniile vieţii sociale, dar 

ceea ce nu exclude şi existenţa sӑrӑciei în multe familii. Dar nu numai 

familiile mai înstӑrite au profitat de aceastӑ prosperitate interbelicӑ. 

Odatӑ cu ei au profitat şi personalul slujitor ale ţӑranilor şi lucrӑtorii din 

ateliere, din fabrici şi cei din comerţ de aceastӑ dezvoltare favorabilӑ tipic 

bӑnӑţeanӑ. Foametea a fost învinsӑ, dar ea urma sӑ reaparӑ odatӑ cu 
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exproprierile comuniste şi propagarea cinicӑ al unei aşa zise „epoci de 

aur ceauşiste”. Aceasta din urmă a fost dominatӑ de foamete, frig şi 

constrângeri de libertate fӑrӑ pildӑ în istoria României. 

 

Dar revenind la situaţia pe care am descris-o referitor la deosebirile între 

grupele sociale din „Deutsch-Sanktnikolaus” (Sânnicolau-German) 

trebuie remarcat, cӑ aceste diferenţe din punct de vedere material nu au 

dus niciodatӑ la anumite tensiuni sau chiar revolte sociale. Cel puţin în 

Sânnicolau-German diferitele grupe sociale au trӑit în mod foarte paşnic 

laolaltӑ. Situaţia se pare cӑ a fost identicӑ şi în celelalte cartiere ale 

oraşului. Cӑ a existat totuşi un anumit separatism între grupe, asta s-a 

manifestat de obicei cu ocazia serbӑrii „Kirvaiului” din Sânnicolau-

German. Astfel ţӑranii se distrau în localul cel mai „nobil” de atunci – la 

„Zum Grünen Kranz”. Personalul acestora (slugii), la o cârciumӑ mai 

micӑ în vecinӑtate, iar aşa zişii „profesionişti” (meseriaşii) s-au distrat 

iarӑşi într-un alt local. Germanii din Sighet ţineau „Kirvaiul” lor aparte 

în  localul „Schreiber”, colțul din str. Comloşului/str. Stadionului. Chiar 

dacӑ totuşi sau  semnalat ici colo anumite invidii, ele erau de obicei 

localizate în exclusivitate în cadrul pӑturii sociale superioare, motivul 

fiind atunci în mod sigur concurenţa dupӑ statusul elitar în cadrul 

acestei grupe. În privinţa diferitelor pӑturi sociale, totuşi fiecare individ 

s-a simţit oarecum „la el acasӑ” în cadrul grupei sale. Individul a ştiut 

unde-i locul sӑu, unde-i acceptat, înţeles şi apreciat. Asta a fost anturajul 

cu care el s-a identificat. 

 

Meritӑ a fi amintit aici, cӑ odatӑ cu colonizarea grupului etnic german şi 

întemeiind comuna independentă Sânnicolau-German, aceştia au adus 

cu ei şi anumite obiceiuri şi tradiţii tipic germane, în special în ce 

priveşte înființarea unor asociaţii, cercuri şi uniuni culturale, sportive şi 

de altӑ naturӑ. Astfel de la început au luat fiinţӑ diverse coruri, grupe de 

teatru, echipe sportive, ca echipa de footbal „FC-Concordia”, „Schmoll-

Pasta - Verein”, Congregaţia catolică de fete („Marien-Mädchen”), 

„Deutsch-Sanktnikolauser Jägerverein” (Asociaţia vânӑtorilor din 

Sânnicolau-German), „Deutsch-Sanktnikolauser Feuerwehr” (Asociația  

pompierilor), „Totenverein” (Asociaţia funerarӑ) şi multe altele. La 

sfârşitul secolului al 19-lea au luat fiinţӑ noi cercuri de reciclare şi de 
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culturalizare unde s-au propagat atât noile orientӑri ştiinţifice în 

agriculturӑ şi în privința desfacerii produselor, dar şi asociaţii cu teme de 

culturӑ generalӑ, de artӑ şi literaturӑ („Lese-Verein”). O situaţie 

asemӑnӑtoarӑ în acest sens a fost sigur şi la românii din Capusat. Astfel 

s-a întemeiat acolo de dascӑlul Gheorghe Cotoşman corul „Doina” deja din 

anul 1858, apoi echipa de gimnaşti „Şoimii” în anii 1930 sub tutela prof. 

Gheorghe Farca ş.a. Au început deasemenea în acea perioadӑ sӑ se 

organizeze calfele şi ucenicii meseriaşilor, apoi muncitorii din primele 

fabrici sânmiclăuşene, la care, cu ocazia întrunirilor lor periodice, se 

discutau anumite revendicӑri sociale, care au culminat pânӑ la urmӑ în 

înfiinţarea primelor partide politice. Toate aceste asociaţii şi cercuri 

social-culturale ale grupului etnic german, dupӑ 1945 au fost interzise şi 

dizolvate de organele comuniste de stat.  

 

 
 

Echipa de dansuri populare germane din Sânnicolau Mare cu ocazia festivității 

Centenarului corului românesc „Doina” din anul 1958 

 

Dupӑ cel de-al Doilea Rӑzboi Mondial (1939-1945) tineretul din Comuna 

Germanӑ încӑ a continuat în primii ani sӑ-şi pӑstreze aceastӑ împӑrţire în 

vechile grupe sociale. Asta s-a observat în special atunci, când un tânӑr 

sau o tânӑrӑ a intenţionat sӑ se cӑsӑtoreascӑ cu un partener sau o 

partenerӑ dintr-o pӑturӑ socialӑ necompatibilӑ. Atunci de-obicei s-au ivit 
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anumite probleme de neconcordanţӑ al „chimismului” social. Aceeaşi 

stare de fapte s-a putut observa cu ocazia diverselor baluri, unde selecţia 

partenerelor s-a fӑcut strict dupӑ aceleaşi criterii sociale. Dar şi adulţii 

sau cei înaintaţi în vârstӑ au purtat şi în continuare relaţii prieteneşti 

numai cu cei însufleţiţi de aceleaşi sentimente sau de aceeaşi provenienţӑ 

socialӑ de altӑdatӑ. Toate aceste comportӑri sunt la rândul lor aspecte 

trӑite ale unei etici sociale atât din Sânnicolau-German, cât sigur şi din 

Sânnicolau-Mare în general. Astfel, personal am considerat încӑtuşarea 

abuzivӑ de către comunism a societӑţii omeneşti din Sânnicolau ca un fel 

de „uniformizare socialӑ”. Dintr-o clipӑ în alta am fost, cum s-ar spune, 

peste noapte toţi uniformi şi egali; chiar dacӑ şi atunci unii au fost mai 

„egali” decât alţii. Dar o asemenea separare în cadrul societӑţii omeneşti 

a existat de când e lumea şi va exista şi în viitor. Chiar şi comunismul, 

aceea societate omeneascӑ utopicӑ, fӑrӑ clase sociale, cum sa susținut, a 

cunoscut deasemenea şi „plebeimea”şi „patricieni”. 
 

Vedere: Castelul Nákó din Sânnicolau Mare văzut din spate în anul 1910 
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8. Din istoria Școlii Agricole Sânnicolau Mare 

 
8.1. Generalități 

 
De când lumea, scoarța globului pământesc a garantat și a fost baza 

exixtenței biologice ale omului și animalelor. Printr-o hărnicie înnăscută, 

perseverentă și o îndemânare profesională, precum și un înalt spirit de 

deschizători de noi drumuri, coloniștii noi ale Banatului, împreună cu 

populația răzleață din câmpia de vest au făcut lucruri mari. Cu toți 

împreună le-a reușit desecarea mlaștinilor și smârcurilor din câmpia 

joasă și l-au transformat după mai mult de un secol dela colonizare într-o 

„grădină înflorită Eden”. Baza acestor realizări l-a constituit finalmente 

fertilitatea stratului arabil al acestor soluri bănățene smulse de sub 

influența apei stagnante la suprafață și posibilitaea aplicării unei 

„agriculturi avansate” (germ. „fortschrittliche Agrikultur”, după 

savantul Justus von Liebig). Școlii Agricole dela Sânnicolau Mare din 

secolul al 18-lea i-au revenit mari sarcini pionierești și și-a însușit rolul 

unui îndrumător profesional. 

 

Adesea se vorbește în unele publicații locale, precum că Școala Agricolă 

dela Sânnicolau Mare ar fi prima școală de acest gen pe teritoriul actual 

al României. Acest lucru este incontestabil. Dar pentru a exclude orice 

mândrie falsă a sânmiclăușenilor, precum că ar fi fost și prima Școală 

Agricolă din Ungaria de atunci, trebuie să rămânem la adevărul istoric. 

Prima Școală Agricolă pe această treaptă în Ungaria istorică a fost aceea 

din orășelul Szarvas (se pronunță Sarvaș). Școala dela Nagy-Szentmiklós 

a fost a doua în succesiunea școlilor agricole din Ungaria; dar prima din 

România actuală. Toate aceste informații de valoare, privind istoria 

susnumitei școli, sunt rezultatul unor studii în analele maghiare 

interprinse de doamna prof. Margret Velcsov.  

 

Nobilul de origine greco-macedoniană, Christoph Nako, mare latifundiar 

în zona Sânnicolau Mare, aflând de întemeierea la Szarvas a unei școli 

specifice preocupării sale, a hotărât urmărirea acestui exemplu, prin 

înființarea unei astfel de școală și la Nagy-Szentmiklós. Primul demers a 
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fost constituirea unui „Comitet de Organizare și Întemeiere” pentru 

traducerea în viață a intenției sale. 

 

 

8.2. Împrejurările constituirii Școlii agricole 

 
„Nagy-Szentmiklósi Mezögazdasági Iskola”, adică pe românește „Școala 

Agricolă din Sânnicolau Mare” a fost fondată prin semnătura de 

constituire al nobilului Christoph Nako la data de 24 septembrie 1799 la 

Sânnicolau Mare. După istoricul grec Pampas Theophanes din Viena, 

numele original al dinastiei Nako este cel de „Nakos”. Se presupune, că 

denaturarea numelui original s-a făcut din motive de asimilare etnică. Ca 

model sau prototip a stat deci Szarvasi Mezögazdasági Iskola dela Szarvas, 

la 80 km nord de orașul Seghedin, întemeiată la rândul ei în anul 1798. 

Ideia acestei instituții școlare se bazează pe concepția pedagogică-

didactică al preotului evanghelic de origine bohemică (astăzi Cehia), 

Sámuel Tessedik din Szarvas. Ideii sale a stat ca model Școala Superioară 

de Agricultură, numită „Georgikon” din orașul Keszthely (se pronunță 

Kesthei), întemeiată și ctituită de groful György Fesztetics la data de 1 

iulie 1797. 

 

Porțile școlii cu nivel de cultură agricolă inferioară din Drumul 

Seghedinului s-au deschis abia în anul 1801 cu cinci elevi germani, patru  

 
 

Primul sediu a Școlii agricole din Drumul Seghedinului în jurul anului 1910 
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elevi sârbi și trei elevi români. Din țărănimea iobagă făceau parte 10 

elevi, unul era un fiu de morar și unul dintr-o familie de zilieri agricoli 

(slugă). Structura etnică a școlii dovedește, că imediat după alungarea 

turcilor din Banat, aproape că nu a existat o minoritate maghiară la sud 

de Mureș și la est de râul Tisa, adică în zona Sânnicolaului. Aceștia s-au 

repatriat în Banat odată cu recolonizarea lor de către nobilimea Nákó, cei 

din urmă având o nevoie accentuată de brațe de muncă pentru cultivarea 

noilor plante tehnice întroduse în asolament ca tutun, bumbac, cânepă și 

plante medicinale. 

 

Pentru scopul didactic, nobilul Christoph Nako a pus la dispozitia școlii o 

suprafață de 13 ha pământ arabil din patrimoniul funciar a domeniei săle 

din vecinătatea școlii. Au fost construite grajduri, remize, magazine, un 

internat pentru elevi și a fost amenajat primul câmp demonstrativ  

experimental . Cel dintâi director al școlii a fost János Intze (1775-1844), 

un tânăr absolvent al Școlii Superioare de Agricultură „Georgikon” din 

Kesthely, care a deținut această funcție până la moartea sa în anul 1844. 

Pentru odihna sa veșnică a fost înmormântat pe unul din cimitirele 

romano-catolice din Sânnicolau Mare. Din păcate nu se știe pe care. 

 

 

8.3. Conducerea Școlii agricole sub tutela familiei Bartók 
 

Născut la Kikinda la data de 24 noembrie 1816, János Bartók, după 

absolvirea gimnaziului dela Seghedin, studiază științele agricole la 

Universitatea agricolă dela Hohenheim lângă Stuttgart (Germania), apoi 

la universitatea dela Berlin,urmând apoi o excursie de studii în diverse 

țări europene. După întoarcere, constatarea sa significantă sună așa: 

„Este minunat să vezi țări străine, dar primadată ai obligația, să-ți cunoști 

propria ta țară. A nu cunoaște, este o necinste, dacă nu chiar un păcat”. 

Interesul său principal l-a acordat agriculturii practicate în Banat în 

general, observând, că haturile țăranilor sunt mărginite de tufișuri și 

boscheți, iar dealungul drumurilor de legătură între sate sunt plantați 

duzi (lat. Morus sp.), asta având o mare influență asupra microclimatului 

arid din pusta bănățeană. Dudul în vremea aceea a fost un arbore 

protejat de Habsburgi, sporind venitul țăranilor prin creșterea viermilor 
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de mătasă. Din acest punct de vedere a vegetației mai abundente de 

pomi și arbuști, astăzi Câmpia bănățeană a devenit un peisaj steril și 

stârpit de vegetație. În altă ordine de idei, János Bartók, cutreierând satele 

valahice din actualul județ Caraș-Severin a constatat, că vina sărăciei 

cumplite al țăranilor de acolo, din cauza recoltelor foarte mici, se 

datorește în mare parte vântului uscat Coșava dinspre Alpii dinarici, 

care bate în această zonă a Banatului. 

 

Activitatea sa de agricultor, János Bartók a început-o pe domeniile liniei 

nobilimii lui Cyrill Nako, mai precis sub domnia grofului Joseph Nákó, 

nepotul lui Cyrill din Comloșul Mare. Apoi, după redeschiderea Școlii 

agricole dela Sânnicolau Mare, după ce școala și-a întrerupt activitatea  

în urma revoltelor sociale din anii 1848/1849, groful Kálmán Nákó l-a 

instaurat ca „Dirigent nocens” la școala din Drumul Seghedinului. János 

Bartók, ca maghiar, a cunoscut toate cele patru limbi dominante din 

Banat, fiind astfel în stare sa țină prelegerile sale în limba fiecărui grup 

etnic al elevilor săi. Soția sa, Matilda Ronkovits din Comloșul Mare, a 

primit ca zestre un pian. Acest pian va juca un rol important două 

generații mai tardive. Directorul școlii Jánós Bartók moare în anul 1877, 

urmând ca director, fiul său Béla Bartók senior. 

 

Béla Bartók sen. este tatăl compozitorului Béla Bartók, și și-a început 

cariera la Gimnaziul piaristic din Budapesta, apoi Academia economică 

dela Kolosvár (astăzi Cluj Napoca), fiind apoi stipendiat la Școala 

Superioară de Agricultură dela Magyaróvár. La numai 22 de ani a 

preluat conducerea Școlii agricole din Sânnicolau Mare în calitate de 

director. În cei 10 ani de activitate agro-pedagogică, a manifestat un 

deosebit angajament profesional, punând amprenta sa personală ca un 

pedagog devotat pe demersul acestei Instituții școlare. Pe motivul unei 

situații financiare mai încordată din cauza construirii spitalului „Berta-

Kórház”, în anul 1887, școala trece din proprietatea dinastiei Nákó în 

proprietatea civică al statului maghiar. Programul analitic pentru 

învățământul acestei trepte școlare, acuma a fost conceput pentru trei ani 

de studii, numărul elevilor a ajuns deja la 50-60 de cursanți.  
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Sub responsabilitatea proprie, în ziarul local „Nagyszentmiklosi 

Közlöny” (rom. „Publicații sânmiclăușene”), redactat de avocatul 

sânmiclăușan Viktor Schreyer, Béla Bartók publică numeroase articole cu 

tee agricole. Acest ziar a apărut și la Kikinda. Béla Bartók sen., ca specialist 

făcea parte și dintr-o comisie de specialiști, care în ziua de 25 noembrie 

1883 a evaluat primul treierat mecanic cu o batoză pentru cereale nou 

concepută de firma de mașini agricole „Marshall” din Anglia. Batoza a 

fost antrenată de un cazan cu aburi. Evaluarea a avut loc pe moșia 

nobilului Ernö Rónay dela Kiszombor. 

 

Directorul Béla Bartók sen. s-a străduit în mod permanent de 

îmbunătățirea situației economice al țăranilor chinuiți, care au prelucrat 

acest pământ abia smuls din mlaștini. Totodată a fost convins de 

importanța pregătirii profesionale, dar mai ales ridicarea nivelului 

cultural al țăranilor și a populației rurale în general, pentru a se debarasa 

și a se autoelibera de mizeria în care trăiau. În anul 1884, Béla Bartók sen. 

scoate revista „Gazdasági Tanügy” (rom. „Știri agro-economice”), o 

redactare unică pentru acel timp. Dar starea sănătății sale nu-i permite 

decât publicarea a numai patru ediții. În anul 1887 este membru fondator 

al Uniunii muzicienilor din oraș, personal învățând cântatul la pian și 

violoncello. Viața acestui pedagog renumit și publicist de valoare 

deosebită, la data de 4 august 1888, la vârsta de numai 32 de ani, mult 

prea din timp a luat sfârșit. Au rămas în urmă fiul Béla jun. (7 ani), fica sa 

Elisabeth (5ani) și tânăra soție, Paula, născ.Voith cu un pian din moștenire. 

Pe acest pian tânărul Béla Bartók, sub îndrumarea mamei sale, care dădea 

și ore de pian pentru asigurarea subzistenței, Béla Bartók va face primii 

pași pe tărâm muzical. Astfel, peste câți-va ani el devenind celebrul 

muzician și compozitor de faimă mondială. Primul său concert oferit 

unui larg public elitar l-a dat în anul 1903 în salonul de muzică din 

castelului Nákó. 

 

Rămășițele pământești ale predecesorilor, adică bunicii și părinții lui Béla 

Bartók, zac în mormântul familiar pe cimitirul romano-catolic din 

Comuna Germană, pe partea dreaptă, imediat în spatele capelei. 

Compozitorul emigrat în anul 1940 în Statele Unite, moare la data de 26 

septembrie 1945. Corpul său neînsuflețit este readus în țară și a fost 
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înmormântat pe cimitirul Kerepes din Budapesta după perioada 

comunistă. Aici Béla Bartók si-a găsit locul de odihnă pe veci. 

 

 

8.4. Perioada postbelică a acestei Instituții școlar-agricole 

 
Urmările Primului Război Mondial, care printre altele au dus și la 

destrămarea imperiului habsburgic, nu au rămas fără influență și asupra 

destinului școlii. Ele au pecetluit pierderea tradiției austro-ungare a școlii 

din punct de vedere organizatoric și financiar. Dar mai mult în urma 

schimbărilor politice după cel de al Doilea Război Mondial, au suferit 

prestigiul profesional și reputația ei recunoscută până atunci. Acuma 

sediul școlii a fost mutat din Drumul Seghedinului în clădirea fostei Școli 

regalo-statale de băieți „Berta”, unde se află și la ora actuală. Declinul 

școlii s-a accentuat în mod deosebit în perioada stalinistă, când diversele 

reforme școlare și experimentări agro-tehnice impuse de noua orientare 

sovietică, au dus la scăderea rapidă al nivelului de pregătire 

profesională. Asta atât din punct de vedere al structurii elevilor, dar mai 

ales în sensul țelului final de pregătire. Orientarea profesională de acum  

 

 
Castelul Nákó, în anii comunismului în mod abuziv degradat în Școală de 

Tractoriști cu toate consecințele unei umilințe arhitectonice și a înzestrării 

interioare 
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înainte a fost pregătirea tinerei generații agrare spre o agricultură 

socialistă, în care proprietatea privată asupra mijloacelor de producție  

și-a pierdut importanța. Promovată câti-va ani în rândul Școlilor Medii 

Tehnice, școala a fost apoi degradată la nivelul unei Școli profesionale. 

Cea din urmă având și o „ramificație” auxiliară a unei Școli de Tractoriști 

(după nomenclatură sovietică), funcțional în castelul Nákó. Majoritatea 

elevilor erau din vechiul Regat. Ei au avut o înclinație și o sensibilitate 

foarte modestă pentru estetica și valoarea artefactelor interioare ale 

castelului. Locul istoric și edificiul școlii din Drumul Seghedinului până 

la Revoluția din 1989, a trezit  privitorului sentimente de tristețe și milă, 

sustrăgându-i profunde gânduri nostalgice. Dar în semn de omagiu la 

adresa întemeietorului și fondatorului acestei renumite instituții a 

agriculturii, Christoph Nako, la data de 1 septembrie 2012, vechea Școală 

Agricolă din Sânnicolau Mare a fost ridicată în rangul unui liceu, 

atribuindu-i și un nou nume, cel de „Liceul Tehnologic Cristofor Nako”. 

Această evoluție funcțională și spirituală a primei școli agricole de pe 

teritoriul actual al României, complementată de succesele contemporane 

a agriculturii bănățene în general, în mod cert va deschide acestei școli 

noi orizonturi și perspective. Astfel ideia întemeitorului școlii, de a 

asigura prin rezultatele ei prosperitate pe aceste meleaguri, va deveni 

realitate. 

 
Fosta Școala Civică de Băieți „Berta” în jurul anului 1900, în care se află actualul 

„Liceu Tehnologig Cristofor Nako” 
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9. Situaţia economicӑ la Sânnicolau Mare 

între cele douӑ rӑzboaie mondiale 
 

 9.1. Privire generalӑ asupra situației din Sânnicolau Mare 
 

Se vorbeşte adesea în istoria contemporanӑ de aşa-zişii „anii aurii al 

deceniului 20”. Este vorba de avântul economic, care dupӑ Primul 

Rӑzboi Mondial (1914-1918) s-a înregistrat în aproape toatӑ Europa. S-a 

simţit un asemenea avânt şi la Sânnicolau-Mare? Sacrificiile de sânge, 

adicӑ în vieţi omeneşti dupӑ acel rӑzboi au fost enorme. Recomand a se 

studia placa comemorativӑ ale victimelor 1914-1918 de la monumentul 

din colțul bisericii ortodoxe române şi de la peretele exterior a bisericii 

ortodoxe sârbe. Sânnicolaul-German a deplâns deasemenea 47 de 

victime (36%), din totalul de 131 de soldaţi germani înrolaţi în armata 

austro-ungarӑ. Situaţii asemӑnӑtoare gӑsim şi la celӑlalte etnii din oraş. 

Ne putem da seama ce a însemnat acest procentaj de victime pentru 

familiile respective, când capul familiei, cel care ar fi trebuit sӑ asigure 

pâinea pe masa familiei sale nu s-a mai întors de pe front. Dar şi din cei 

care s-au întors în familiile lor, majoritatea erau rӑniți şi schilozaţi într-un 

fel sau altul, sau bolnavi psihic în urma celor trӑite pe câmpul de luptӑ. 

Aceştia deasemenea erau handicapaţi în a-şi exercita meseria în atelierele 

proprii, ca salariat la fabrică sau la un meseriaş, sau la munca câmpului. 

În urma acestei situații multe familii au cunoscut o sӑrӑcie cumplitӑ.  

 

Dar în continuare trebuiesc redate şi alte realitӑţi istorice, care pânӑ în 

prezent nu au fost pomenite în nici una din monografiile sânmiclăușene: 

Pe lângӑ aceastӑ povarӑ în urma rӑzboiului, ca o urmare al Tratatului de 

la Trianon din anul 1920, ţinuturile Banat şi Transilvania, ambele 

dezvoltate din punct de vedere economic, au fost luate Ungariei şi alipite 

României. Trebuie recunoscut faptul, cӑ România în acea vreme a fost o 

țӑrӑ subdezvoltatӑ din punct de vedere economic şi mult în urma 

Austro-Ungariei. Noua situație politico-teritorială a însemnat oarecum şi 

un regres economic pentru populaţia din Banat şi Transilvania. Una din 

primele mӑsuri organizatorice din Banat, bineînţeles şi la Sânnicolau-

Mare, a fost eliminarea funcţionarilor maghiari şi germani din instituţiile 
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obşteşti, în special din sectorul financiar, cӑi ferate şi poliţie și înlocuirea 

lor cu personal românesc, cei mai mulți de proveniență regățeană. De 

asemenea s-au înregistrat imediat și însemnate mişcӑri demografice, asta 

pentru a schimba raportul procentual între etniile din Banat în favoarea 

populaţiei române. Astfel şi corupția și obiceiul bacşişului, o moştenire 

regӑțeanӑ de la turci, au fost introduse şi în Banat. Ce a însemnat aceastӑ 

scindare a Banatului istoric pentru Sânnicolau-Mare? În primul rând au 

fost întrerupte legӑturile familiare între diferitele sate, comune şi oraşe 

prin trasarea noilor frontiere între state (România, Ungaria Iugoslavia). 

Multe rudenii sânmiclăușene se aflau peste noapte – cum s-ar spune – în 

Ungaria sau în Sârbia și invers. Mulţi locuitori, în mod deosebit din 

rândul populaţiei maghiare şi germane, dar şi români şi sârbi şi-au 

pierdut rudeniile din fostele sate învecinate, care se aflau acum în ţӑri 

strӑine, adică peste hotare. Din partea unor ştiutori din bӑtrâni s-a 

pӑstrat şi vestea unor tranzacţii financiare intensive din Banat înspre 

fostul Regat. O expresie sau manifestare tipicӑ a unor astfel de tranzacţii 

a fost şi „înghiţirea” comunei independente Sânnicolaului-German la 

data de 26 iunie 1942, de cӑtre oraşul din vecinӑtate, Sânnicolau-Mare. Se 

spune, cӑ Sânnicolau-German, având un bilanț financiar foarte favorabil, 

ar fi fost şantajat cu acceptarea acestei alipiri. Limbile oficial practicate 

pânӑ acum la diversele oficii publice au fost cea maghiarӑ şi cea 

germanӑ. De acum înainte, cum era și firesc, publicul a fost întâmpinat la 

uşile acestor oficii publice cu tӑbliţe cu directive stricte: - Aici se vorbește 

româneşte! sau – Vorbiți românește! -, o limbӑ, pe care o mare parte a 

populației sânmiclăușene nu o cunoştea, cu toate că la 1 decembrie 1918 

la Alba Iulia li s-a promis minorităților folosirea limbi materne. Sigur, 

acest lucru a avut şi un scop educativ, în sensul de a se adapta cât mai 

repede noii situaţii politico-administrative din Banat. Același lucru s-a 

întâmplat și la oficiul stării cuvile, unde copiilor nou născuți ale 

minorităților naționale au fost trecute în certificate de naștere în 

exclusivitate nume similare românești. Deci a avut loc o sustragere a 

identității. Astfel de partea populației germane s-a născut ideia alegerii 

unor nume gremane netradusibile în limba română, cum erau Helga, 

Gerlinde, Gertrude, Hannelore, Walter, Robert, Wolfgang, Ewald, Siegfried... . 

Ambele restricţii, atât cele înainte de Trianon cât şi cele dupӑ Trianon, nu 
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au fost altceva decât o formӑ ascunsӑ de a rӑpi minoritӑţilor din Ungaria, 

apoi și din România identitatea lor etnică. 

 

Este cunoscut faptul, cӑ un important factor economic în oraş înaintea 

Primului Război Mondial l-a constituit familia nobililor Nákó. Ei erau 

posesorii unor mari domenii funciare în zonӑ, dar aveau şi unele ateliere 

meşteşugӑreşti prin care au asigurat multe locuri de muncӑ; deasemenea 

şi brațe de muncă pentru îngrijirea parcurilor, ca şi în cadrul serviciului 

în castel era nevoie de un numeros personal de deservire. În atenția 

nobilimii Nákó a fost recrutarea braţelor de muncӑ din toate grupӑrile 

etnice ale oraşului, asta dupӑ anumite deprinderi tipice neamului 

respectiv. Atelierele domeniei „Nákó” erau amplasate în direcţia nord-

sud, cam acolo, unde se aflӑ acuma termo-centrala blocurilor de la adresa 

„Republicii 10” şi s-au întins în lungime de peste 100 metri. Pe locul 

actualelor blocuri paralel cu Aranca erau construite în mod foarte solid 

magazii de cereale ale Domeniei pe douӑ etaje. Familia nobililor Nákó au 

practicat un comerț foarte intensiv de cereale și de animale cu tot 

Imperiul austro-ungar. De aceste construcții s-a folosit vreo trei decenii 

socialiste şi Gostatul şi I.A.S.-ul din Sânnicolau Mare. Dupӑ moartea 

contelui Sándor al II-lea Nákó în anul 1889 şi recӑsӑtoriei soției sale 

contesei Elisabeth Nákó, nascută de Wittenberg în anul 1892 cu maiorul 

bavarez Maximilian Welzl, a început declinul dinastiei Nákó. Aceastӑ 

evoluţie sigur cӑ a avut şi repercursiuni economice asupra oraşului 

Sânnicolau-Mare. Fiul grofului Sándor II. și al contesei Elisabeth Nákó, deci 

contele Sándor al III-lea (1871-1923) nu a manifestat prea mare interes nici 

pentru castelul familiar şi nici în privința domeniilor funciare. Fiind 

obsedat de viciul jocului, care a solicitat sume tot mai mari de bani, el s-a 

hotӑrât sӑ vândӑ atât castelul din centrul oraşului, cât treptat şi 

domeniile funciare. Negocierile de vânzare au început prin anul 1912 şi 

au continuat pânӑ dupӑ anul 1920. În anul 1923 statul român a iniţiat o 

reformӑ agrarӑ în urma cӑreia tot fondul funciar de provenienţӑ 

nobiliarӑ cu peste 500 ha a fost expropriat. Dar deja dinainte, mulţi ţӑrani 

mai înstӑriţi de toate etniile împrejurimii şi-au cumpӑrat importante 

suprafeţe de pӑmânt din fostul patrimoniul Nákó. Așa a luat sfârşit 

imensa avere a familiei Nákó de Nagy-Szentmiklós. Ca urmare, mulţi 

sânmiclăuşeni şi-au pierdut locul lor de muncӑ.  
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Deodatӑ situaţia din oraş nu a mai fost ca înainte. S-a fӑcut simţitӑ o 

depresiune socială și un declin economic în oraş. Datoritӑ faptului cӑ 

firmele producӑtoare de bunuri de consum şi-au asigurat încӑ înainte de 

anul 1920 o rezervӑ financiarӑ, iar ţӑrӑnimea fiind în general cu datorii 

modeste la diversele bӑnci şi cӑmӑtari, evenimentele financiare mondiale 

din anul 1929 pentru unii au avut urmări mai puțin grave. Se ştie doar, 

cӑ în ziua de vineri, 24 octombrie 1929 a avut loc Crashul financiar la 

bursa din New-York, care este cunoscut în istorie sub denumirea de 

„Vinerea neagrӑ”. Urmӑrile pentru economia oraşului s-a manifestat 

printr-o schimbare în structura diverselor unitӑţi economice. Au dispӑrut 

unele ateliere meșteșugărești, au dat faliment firme comerciale, în 

schimb s-au dezvoltat alte firme industriale şi meseriaşi, ca şi unitӑţi 

comerciale de structurӑ mare. În multe alte familii a întrat o nouӑ sӑrӑcie. 

Deci, toate aceste schimbări politico-geografice, demografice, economice 

și chiar și culturale din Banat, evident că au avut profunde repercursiuni 

sociale și în viața dela Sânnicolau Mare. 

 

Care a fost aspectul exterior al localitӑţii în acea vreme? Aici mӑ refer 

îndeosebi la comuna Sânnicolau-German („Deutsch-Sanktnikolaus”). 

Înainte de Primul Rӑzboi Mondial, majoritatea caselor erau încӑ din 

pӑmânt bӑtut şi acoperite cu stuf sau trestie. Forma caselor a fost cea de 

„casӑ lunguiaţӑ” (germ. „Langhaus”), adicӑ cӑtre stradӑ a fost o camerӑ 

urmatӑ de bucӑtӑrie (de obicei cu coşul deschis), apoi încӑ o a doua 

camerӑ. A urmat scara podului cu un fel de magazie micӑ pentru 

harnaşamente și unelte agricole mici, dupӑ ce au urmat grajdurile. 

Cӑmara – în Banat „şpaisul” -  era de obicei o parte din aşa zisul „gong” 

(coridor deschis) în faţӑ, lângӑ camera de la stradӑ. Dar între anii 1920-

1930 a început în Comuna Germanӑ o intensӑ activitate de construcţie. 

Tot mai mulţi ţӑrani şi meseriaşi şi-au construit aşa zisele „case de-a 

pârcu”, adicӑ case transversale, cu latura lungӑ cӑtre stradӑ şi cu patru 

sau chiar şi şase ferestre cӑtre stradӑ. De la case din pӑmânt bӑtut, acuma 

s-a trecut la case din cӑrӑmidӑ arsӑ, Sânnicolaul dispunând acuma şi de o 

Fabricӑ de Cӑrӑmidӑ şi Şindrilӑ - Fulaytár. Acum au apӑrut şi primele 

case ţӑrӑneşti cu întrarea în curte prin mijlocul casei mari, sub forma 

unei bolte uscate (germ. „trockene Einfahrt”). Astfel s-a schimbat radical 
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aspectul satului atât în Comuna Germanӑ, cât şi în Capusat sau în Sighet, 

unde condițiile erau cam asemănătoare.  

 

Tehnica agricolӑ a suferit în acei ani un avânt considerabil prin 

înzestrarea gospodӑriilor ţӑrӑneşti cu semӑnӑtori de cereale şi de 

porumb, cositori-legӑtori pentru seceriş, dar îndeosebi prin apariţia 

primelor tactoare din Germania (Lanz-Bulldog, Deutz, Hanomag, 

International, Schlüter... ). Dupӑ acea crizӑ economicӑ mondialӑ din 1929, 

s-a înregistrat un avânt economic considerabil în toate domeniile vieţii 

economice și sociale, astfel încât şi Sânnicolaul a început sӑ prospere. 

Agricultura din Banat era pe primul loc din România de dupa 1920, 

astfel încât şi prim-ministrul român s-ar fi exprimat, cӑ ce ar face ţara, de 

n-ar fi ţӑrănimea bănățeană.  

 

Doresc doar sӑ scot în evidenţӑ îndeosebi situaţia ţӑrӑnimii din 

Sânnicolau-German şi din alte comune şvӑbeşti din Banat, documentat 

într-un studiu lansat de Prof. Dr. Münsinger de la Universitatea Agricolӑ 

Hohenheim din Germania în anul 1934. În acel an, un doctorand al 

profesorului Münsinger a fost trimis în Banat şi a fӑcut investigaţii în 

vederea susținerii lucrării sale de doctorat. Aici a adunat datele necesare 

în comunele germane la Orţişoara (Orzydorf), Zӑdӑreni (Saderlach), 

Zӑbrani (Guttenbrunn), Merţişoara (Merzydorf), Variaş (Warjasch), 

Lenauheim, Jimbolia (Hatzfeld), Grabaţi (Grawatz), Lovrin şi Gottlob. 

Chiar dacӑ Sânnicolau-German nu a fӑcut parte din aceste învestigaţii, 

situaţia era aproape identicӑ. Redau aici un scurt extras din raportul 

respectiv, publicat cu ocazia unui simpozium agricol la Universitatea 

Hohenheim în anul 1960. Acel fost doctorand în raportul sӑu atunci 

printre altele a spus: 

 

„Ceea ce m-a impresionat mai mult în Banat a fost nivelul înalt al bunӑstarii şi 

de pregӑtire a ţӑrӑnimii şvӑbeşti. De remarcat este ospitalitatea lor deosebitӑ, 

mai ales dacӑ oaspetele vine din patria mumӑ strӑmoşeascӑ - Germania. Aceastӑ 

bunӑstare îşi are provenienţa şi în fertilitatea solurilor de acolo. Era spre 

exemplu foarte normal, ca gospodӑrii ţӑrӑneşti cu peste 15 ha suprafaţӑ agricolӑ 

sӑ-şi trimitӑ fetele la şcoli superioare de fete, iar fii lor sӑ fie trimişi la gimnaziile 

din Timişoara, Arad, Jimbolia sau Periam. Aici trebuie ştiut cӑ aceste şcoli nu 
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au beneficiat de nici un sprijin din partea statului, ca salariile corpului didactic 

s.a.m.d., ci toate cheltuielile aferente au fost suportate din taxele şcolare. În 

multe case ţӑrӑneşti s-a putut gӑsi un pian, pe care cânta ori gospodina, ori fiica. 

Dar totodatӑ ştia gospodina sӑ cânte şi la ţiterӑ sau la vioarӑ, cum ştia sӑ mulgӑ 

şi vacile. Într-una din comunele şvӑbeşti investigate de mine, doi ţӑrani si-au 

dat doctoratul, opt aveau bacalaureatul, 63% din ţӑrani au frecventat mai mulţi 

ani gimnaziul, iar 74% din gespodine au absolvit şcoala superioarӑ de fete. 

Unde s-a gӑsit în Germania în acea vreme un asemenea nivel de pregӑtire şi de 

culturӑ? Cu toate cӑ forţele de muncӑ erau destul de ieftine şi dotarea cu cai de 

muncӑ deasemenea ieftinӑ, nivelul de înzestrare a gospodӑriilor cu tehnicӑ 

agricolӑ a fost extrem de înaltӑ. La Variaş – spre exemplu (aici este vorba de 

partea germanӑ a comunei Variaş) – în anul 1934 nu s-au mai semӑnat grânele cu 

mâna, şi nu s-au mai recoltat cerealele cu coasa, ci numai cu cositorul-legӑtor. 

În comunӑ existau atunci deja 260 de maşini de semӑnat, 140 de cositori-

legӑtori, 13 garnituri de batoze, 21 de triori, o staţie de condiţionat seminţe, 17 

tractoare şi douӑ autoturisme. Pe lângӑ asta a existat în comunӑ o asociaţie 

agricolӑ şvӑbeascӑ cu 500 de membri. 

 

Toate aceste realitӑţi dovedesc nivelul înalt al venitului net din cauza  

cheltuielilor de producţie reduse pe aceste soluri. Ce s-ar putea realiza în  

asemenea gospodӑrii agricole într-o Europa liberӑ, folosindu-se de cunoştinţele 

agrotehnice înalte de astӑzi, dacӑ aceşti gospodari de altӑdatӑ nu s-ar fi 

împrӑştiat în toatӑ lumea?” 

 

Îmi permit sӑ accentuez, cӑ sigur nu fiecare gospodӑrie țӑrӑneascӑ din 

satele şvӑbeşti sau din Sânnicolau-German au dispus de un pian, 

tablouri de artӑ sau o bibliotecӑ micӑ. Acest nivel de culturӑ sigur a 

existat doar la un procentaj limitat de gospodӑrii. Extrasul de mai sus din 

raportul prezentat de acel doctorand vrea sӑ redea, cӑ în unele sate sau 

în unele familii țӑrӑneşti mai înstӑrite („chiaburii” dupӑ terminologia 

comunistӑ defӑimӑtoare) a existat acel nivel social-cultural. Germania în 

vremea aceea a fost încӑ departe de un asemenea nivel de prosperitate 

materialӑ cum era în Banat. Este un lucru ştiut, cӑ firmele germane 

producӑtoare de tractoare din Germania înainte de cel de al Doilea 

Rӑzboi Mondial au produs şi au livrat tractoarele lor aproape în 
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exclusivitate în Banatul Mare, Bácska şi în alte zone cu o pondere a 

țӑrӑnimii şvӑbeşti. 

 

Legat de prosperitatea și bunăstarea din Banat în general, în Sânnicolau-

German și în multe alte sate cu populație română, sârbă și germană din 

împrejurime au existat asemenea familii mai înstărite, cu un nivel 

economic și cultural mai ridicat, având tablouri sau mobilă de valoare,  

covoare persane, piane etc. Pentru a-i da prioritate adevărului istoric, 

găsesc de cuviință să amintesc, că cu ocazia exproprierilor și al dislocă- 

  

4.  
 
Treieratul cerealelor cu o batoză „Fahr” antrenată de un tractor „Hanomag” într-o 

gospodărie țărănească (mijlocie) din Sânnicolau German în anul 1938 
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rilor în Bărăgan al așa-zișilor „chiaburi”, aceste valori au fost pur și 

simplu confiscate, prădate și au fost însușite de diverse persoane cu 

funcții politice și militare ale timpului. Și azi se mai găsesc piane, mobilă 

de valoare sau altele din acele confiscări frauduloase în diverse locuri, 

fără să se mai cunoască proveniența lor. 

 

În acel timp s-a început şi cu amplasarea aşa numitelor odӑi, sălașe sau 

puste afarӑ în câmp, acolo unde ţӑranii îşi aveau majoritatea suprafeţelor 

agricole. Prin asta au economisit mult timp de mers în gol prin faptul cӑ 

erau scutiți de transporturi îndepӑrtate cu noile maşini, care în acea 

vreme nu erau încӑ pe pneuri. De asemenea a scӑzut considerabil 

pericolul incendiilor pe timp de varӑ cu ocazia treieratului cu ajutorul 

batozelor și al cazanelor cu aburi. Acolo, în acele odăi unii ţӑrani îşi 

ţineau chiar şi animalele în stabulație liberӑ. Aceste odӑi au fost atât de 

plӑcut şi frumos amenajate, împrejmuite cu mulţi pomi şi boscheţi, încât 

erau folosite chiar ca o micӑ reşedinţӑ de varӑ pentru familia ţӑranului. 

Astfel aceste gospodării anexe sau sălașe (odăi) au contribuit atât la 

aspectul plӑcut al meleagurilor, dar prin vegetația bogată de arbori, 

pomi fructiferi şi boscheți, aceștia au contribuit şi la formarea unui 

microclimat favorabil, care a înfluențat frecvenţa precipitaţiilor în aceastӑ 

zonӑ aridӑ a Banatului. Dar odatӑ cu pӑşirea României pe drumul 

socialismului, urmat de exproprierea fӑrӑ scrupulă şi cu nici un fel de 

despӑgubire, aceste odӑi au fost desfiinţate şi dӑrâmate, ele fiind 

rămășițe a unui vechi sistem de exploatare. Cu materialul de construcţie 

recuperat din acele clădiri, pe fostul teren de fotbal al echipei „FC-

Concordia” („Eintracht”) din Sânnicolau-German, a fost construitӑ o 

remizӑ mare de maşini şi atelierele secţiei mecanice ale fostului I.A.S. Şi 

astӑzi se mai cunosc şindrilele de culori şi fabricații diferite ale diverselor 

odӑi de altӑdatӑ pe acoperișul acelei remize. Aceste şindrile sunt martorii 

tӑcuţi a unei greșeli ideologice, urmată de acțiuni de distrugere a unor 

gospodӑrii țӑrӑneşti, care s-au dezvoltat în urma sudorii a unor generații 

de oameni bănățeni harnici și pricepuți. Aceastӑ ideologie a negat 

meritele strӑmoşeşţi acumulate de alungul a mai multor generaţii în 

exclusivitate prin muncӑ cinstitӑ și a împiedecat dezvoltarea economică a 

României. Astfel țara, din punct de vedere economic, a rămas mult în 

urma Europei occidentale. 
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În concluzie se poate deci constata, că datorită trăsăturilor ereditare 

caracteristice ale conglomeratului etnic din Banat, între deceniul doi și 

patru al secolului trecut (1920-1945), foametea, care adesea bântuia și la 

Sânnicolau, a fost învinsă. O constatare, care s-a observat în toate 

domeniile economice, nu numai în agriculturӑ. Dupӑ Primul Rӑzboi 

Mondial s-a manifestat o accentuatӑ „cerere” (dupӑ terminologia 

economiei politice), în special din partea zonelor din aşa zisul „Regat”, 

zone încӑ destul de înapoiate din punct de vedere economic, cât şi în ce 

priveşte nivelul de trai. Ca urmare, în Banat, unde a înflorit în mod 

deosebit meşteşugul şi industria bunurilor de larg consum, mulţi 

meseriaşi sânmiclăuşeni s-au mutat cu atelierele lor la locul „cerinţei”, 

adicӑ aproape de consumatorii din Oltenia, Muntenia şi chiar Moldova, 

deschizând acolo micile lor ateliere. „Oferta” a venit deci din Banat în 

acele ținuturi, unde „cererea” a rămas nesatisfăcută. Acolo, în special 

meşteşugul german a fost foarte căutat și apreciat. Se poate spune, că a 

avut loc un transfer economic din Banat înspre răsăritul țării. 

 

În ce priveste oraşul Sânnicolau-Mare, comerţul şi meşteşugul pânӑ la 

Primul Rӑzboi Mondial erau de structurӑ micӑ şi chiar foarte micӑ. Dupӑ 

rӑzboi şi dupӑ ce criza economicӑ mondialӑ din anii 1929-1933 a fost 

învinsă, aceste structuri s-au transformat în ateliere mai mari, unii luând 

chiar aspectul unei mici fabrici. Dar şi unele prӑvӑlii s-au transformat în 

magazine mari şi moderne. Cu înaltӑ apreciere şi cinste pot fi amintiți în 

acest sens firmele „Furnica” ca o asociaţie comercialӑ care a fost fondatӑ 

încӑ pe vremea ungurilor, cunoscutӑ sub numele de „Hangya”; apoi 

firmele „Roos & Mӑcinic S.A. Steaua” cu mӑrfuri coloniale (en gros); „Kiss 

& Fischoff S.A.” - textile; „Eidl & Stettin - S.A.” cu mӑfuri coloniale; ”Roos” 

– coloniale; „Horváth” – articole fieroase şi chimicale; „Cuteanu” – 

coloniale; „Tinnes” - pantofӑrie; „Belenţan” – textile; „Iritz” – articole 

sticloase; „Raica” – coloniale; „Bayer” – tinichigerie; „Kornelly” – abator și 

fabrica de salam şi mezeluri; „Roos” – fabrica de perii de dinţi; „Korber” – 

fabrica de tӑlpi şi piele; „Prohaska” - morӑrit; „Bachmann”- morărit; 

„Kappel & Hermann” – morărit; „Fulaythár” – fabrica de cӑrӑmizi şi 

şindrilӑ; „Huhn & Wersching S.A.” – transport autobuze; „Leopold 

Ürményi” – atelier de țesӑtorie finӑ... şi multe alte firme evreiești. În afarӑ 

de aceste firme comerciale și economice cu pondere, mai erau multe 
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prӑvӑlii mici în diversele cartiere din oraş. Acest potenţial economic a 

asigurat pe de altӑ parte multe locuri de muncӑ şi de ucenicie în oraşul 

Sânnicolau Mare în perioada dintre cele douӑ rӑzboaie precum şi o 

aprovizionare îndestulӑtoarӑ cu bunuri de larg consum. Dar să nu 

neglijăm contribuția substanțială a țărănimii la aprovizionarea pieții cu 

produse legumicole și fructe, carne, animale și cereale. Prin hărnicia și 

sudoarea lor au asigurat populației un belșug de produse agricole pe 

care Sânnicolaul până atunci nu l-a cunoscut. 

 

 

9.2. Solurile cele mai tipice din împrejurimile Sânnicolaului 
  

Existӑ o explicaţie plausibilӑ care justificӑ cele douӑ rute de călătorie de 

la Seghedin la Timişoara amintite într-un capitol anterior, și anume:  

Râul secundar al Câmpiei Panonice, Tisa (după Dunarea), care în 

apropierea Seghedinului deja a confluat Mureşul, în apropierea fostei 

comune şvӑbeşti Rudolfsgnad (după 1920 sârb. Kničanin), la nord de 

Belgrad (Sârbia) se varsӑ în Dunӑre. Dar pânӑ acolo, în perioada 

viiturilor, ambele râuri, adicӑ şi Mureşul şi Tisa, inundӑ suprafeţe întinse 

din vestul Banatului. Deoarece înclinaţia terenului de la nord spre sud 

este doar de 5 cm/km, viteza de scurgere al ambelor râuri este extrem de 

înceatӑ. Din aceastӑ cauzӑ, de mii de ani aceste suprafeţe au fost un timp 

îndelungat periodic inundate. Aceastӑ situaţie a contribuit - printre 

multe alte cauze - la formarea diverselor tipuri de sol din zona 

Sânnicolau Mare. Pânӑ la construirea digului de partea sânmiclăuşanӑ de 

alungul Mureşului începând din anul 1817, aceste inundaţii periodice au 

produs mari pagube agricole strӑmoşilor noștri. Ele au lăsat în urma lor 

repetate și mulţi ani de foamete. Asemenea ani de inundaţii aproape 

biblice au fost de pildӑ anii 1771, 1777, 1779, 1816, 1879... şi ne mai 

aducem aminte şi de anii mai recenţi (1970) când cu totii am fost 

mobilizaţi pentru protejarea şi îndesarea digului din zona Sânnicolau 

Mare şi Cenad. Meritӑ a fi amintit aici îndeosebi și marea inundaţie din 

anul 1879, când din cele 6.000 de case ale oraşului Seghedin, numai 300 

au rezistat apelor dezlӑnţuite şi distrugӑtoare ale Tisei. Oraşul Seghedin 

a suferit atunci o distrugere de 95%. Numai în urma unei solidaritӑţi din 
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Europa şi Statele Unite fӑrӑ precedent pânӑ atunci, oraşul Seghedin a 

putut fi reconstruit în intregime şi modernizat.  

 

Dar care au fost motivele, pentru care abia din anul 1817 s-a început cu 

construirea digului de alungul Mureşului, şi de ce nu mai înainte? Aici 

trebuie sӑ ne ocupӑm marginal şi de vulcanologia mondială: În aprilie 

anului 1815 a avut loc marea erupţie al vulcanului Tambora în 

arhipelagul Filipinelor (Indonezia). Dupӑ studii recente interprinse de un 

grup de cercetӑtori din Anglia, odatӑ cu aceastӑ erupţie, atmosfera a fost 

atât de încӑrcatӑ cu fum, praf şi cu nori de acid sulfuric, încât acest 

amestec a ajuns chiar pânӑ în stratosfera inferioarӑ. Acești nori eruptivi 

s-au difuzat şi s-au perindat de alungul întregului glob pӑmântesc, 

întunecând în mod foarte accentuat chiar soarele. Ca urmare, întregul 

glob a suferit o insolație foarte redusă, ducând o lipsӑ mare de energie 

solarӑ. Rezultatul a fost o iarnӑ crâncenӑ 1815/1816 astfel, încât îngheţul 

şi zӑpezi abundente au persitat pe tot globul pământesc pânӑ chiar în 

vara anului 1816. Culturile agricole în toatӑ Europa şi America au fost 

îngheţate. Apoi au început sӑ se topeascӑ acele imense cantitӑţi de 

zӑpadӑ, astfel, ca în toamna aceluiaş an 1816 sӑ urmeze o inundaţie fӑrӑ 

precedent. Apele Mureșului s-au scurs chiar și prin centrul Sânnicolaului 

înspre Aranca, care și ea era deja plină. Multe case din pământ bătut s-au 

prăbușit. Atunci oamenii au înțeles, cӑ trebuie fӑcut ceva cu Mureşul: S-a 

început însfârşit cu ridicarea digului în anul 1817, cu un sprijin 

substanțial din partea nobilimii Nákó .  

 

Toate aceste nenumӑrate inundaţii precedente au avut o mare influenţӑ 

şi asupra formӑrii şi evoluţiei solurilor din hotarele sânmiclăuşene, solul 

fiind  principalul factor de producție pentru agriculturӑ. Ele au influenţat 

şi au determinat în mod substanţial şi sărăcia sau bunӑstarea ţӑrӑnimii 

locale. Care sunt tipurile de sol, pe care l-e gӑsim mai frecvente pe 

hotarele din zonӑ? 

 

-   Cernoziomul (germ. „Schwarzerde”, ung. „Feketetalaj”, sârb. „Crna 

zemlea”): Este cel mai fertil sol din zonӑ şi s-a format în acele locuri, care 

au fost ceva mai ridicate ca nivel şi care au suferit mai puțin în urma 

acelor repetate inundaţii. Acest tip de sol s-a format pe un material 
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mineralic lössoid (dela „Löss”), cu proprietӑţi fizice şi chimice foarte 

favorabile şi cu un conţinut de 4-6% substanţӑ organicӑ (humus). Este 

considerat ca un sol cu cel mai înalt potenţial de fertilitate. Are culoarea 

brun-castanie, se lucreazӑ foarte bine şi în condiţii de precipitaţii 

suficiente acest tip de sol dӑ cele mai bune recolte.  

 

-  Lӑcovişte (germ. „Auenboden”, ung.” Szikestalaj”, sârb. „Mlaština”): 

El s-a format de alungul unor epoci geologice foarte lungi şi a fost 

condiţionat de inundarea unor suprafeţe pe timp foarte îndelungat, adicӑ 

un tip de sol ce s-a format sub influenţa al factorului apă. Structura sa 

necorespunzӑtoare din punct de vedere agricol se datoreşte depunerii de 

material de originӑ mineralӑ, ca lut mâlos, argilӑ şi alte particole 

minerale extrem de fine. În perioade în care apa s-a retras şi a putut sӑ se 

dezvolte vegetaţia, aceasta, odatӑ cu o nouӑ perioadӑ de inundaţie, a 

suferit un proces anaerobic de humizare sub apă. Acest proces s-a 

repetat foarte des, astfel, ca dupӑ retragerea apelor în urma desecӑrii în 

perioada de colonizare, acest tip de sol apare ca un pӑmânt foarte 

compact cu o densitate mare, de culoare aproape neagrӑ-brunie. Conține 

multӑ substanţӑ organicӑ carbonizatӑ, care îi imprimӑ aceastӑ culoare 

închisӑ. Fiind foarte dens şi compact, se lucreazӑ greu şi are o accentuatӑ 

proprietate de a-și mări volumul dupӑ precipitaţii, şi de micşorare în 

condiții de secetӑ. Prin urmare, acest fenomen duce adesea la distrugerea 

rӑdӑcinilor plantelor cultivate şi astfel şi la diminuarea recoltei. Acest tip 

de sol se gӑseşte adesea în hotarul Sânnicolaului şi în hotarele învecinate 

(Bӑlӑtanul, Dudeștii Vechi, Keglevici şi Cociohat). 
 

-  Pӑmânt nisipos aluvionar (germ. „Schwemmlandboden”, ung. 

„Homoktalaj”, sârb. „Peškovca”): El se gӑseşte atât în zona din imediata 

vecinătate cu Mureşul, cât şi de alungul Arancӑi. Este un sol mai uşor cu 

un conţinut mare de material aluvionar adus de Mureş şi Aranca, şi 

depus în perioada viiturilor. Conţine un procent ridicat de nisip fin şi 

mijlociu. Fiind un sol foarte uşor, are o porozitate ridicatӑ, conţinând 

mult aer, fapt care duce la un înalt grad de mineralizare al humusului 

prin procese aerobe. Are o fertilitate potenţialӑ cu mult mai redusӑ decât 

Cernoziomul, dar se lucreazӑ extrem de bine. O deficienţӑ al acestui sol 
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este, cӑ are o capacitate micӑ de reţinere a apei, apa devenind pe aceste 

soluri factorul limitator de producție. 
 

-  Soluri saline (germ. „Saliter”, rom. „Sărături”, ung. „Sótalaj”, sârb. 

„Slatina”): Este un tip de sol, care le-a cauzat ţӑranilor pe vremuri 

adeseori probleme, solicitând un simţ profesional deosebit şi o anumitӑ 

pricepere în prelucrarea sa. Acest tip de sol s-a format de obicei în micile 

depresiuni (ochiuri de saline) pe suprafețe relativ netede, dar cu un nivel 

freatic aproape de suprafaţӑ. Sӑrurile minerale dizolvate în apa freaticӑ 

ajungând la suprafaţa solului, unde prin evaporarea apei ele rӑmân ca 

un strat albicios la suprafaţӑ. Aceastӑ pojghiţӑ de sӑruri conţine 

îndeosebi fosfaţi şi sulfaţi de natriu (sodiu) şi carbonat de calciu. 

Deoarece aceste mici depresiuni conţin multӑ argilӑ în subsol, ele sunt 

foarte greu permiabile, apa din topirea zӑpezi se infiltreazӑ foarte încet 

în adâncime. Astfel asemenea ochiuri de saline se pretează primăvara 

abia foarte târziu pentru pregӑtirea terenului. Ele prezintӑ în general 

condiţii neprielnice pentru culturile agricole. Din acest motiv, zonele 

hotarului sânmiclăuşan, unde predominӑ astfel de soluri, au fost 

rezervate de obicei pentru pӑşuni şi fâneţe. Astfel de soluri saline sunt 

pӑşunile înspre Saravale şi Teremia-Micӑ ( numit „Şpiţul mӑgarului”).  

 

Având în vedere astfel de diferenţe de fertlilitate între solurile 

dominante şi calitatea lucrӑrilor agrotehnice, se înţelege de la sine cauza 

bunӑstӑrii ţӑranilor din comunele învecinate ca, Tomnatic, Gottlob, 

Lovrin, Bulgӑruş, Grabaţi, Variaş şi altele, unde predominӑ soluri 

cernoziomice. În schimb meritӑ o deosebitӑ laudӑ şi o înaltӑ apreciere 

pentru prosperitatea lor, satele şi comunele ca Beba-Veche, Kegleviciu, 

Teremia-Micӑ, în parte şi Sânnicolaul şi Cenadul. Ele în bună parte au 

fost în posesia unor mari suprafete de soluri mai greu de prelucrat, dar și 

în privința unei fertilități reduse. Aceste comune și sate printr-o muncӑ 

perseverentӑ şi o înaltӑ pricepere profesionalӑ, complectatӑ de hӑrnicie, 

au reuşit sӑ concureze cu comunele binecuvântate cu soluri cernoziomice 

din Banat. 
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9.3. Caracteristicile „satului şvӑbesc” din Banat 

 
O valabilitate generalӑ, care era proprie și tipică tuturor comunelor şi 

satelor germane din Banat a fost, cӑ ele erau proiectate și amplasate dupӑ 

cunoscutul model „Iosefinic” (dupӑ Împӑratul Josif al II-lea), adicӑ cu 

strӑzi paralele şi perpendiculare. Astfel privit de sus au avut aspectul 

unei table de şah, de aceea în germană s-au numit „Schachbrett-Siedlung”. 

În mijlocul satului era de obicei o micӑ piațӑ dreptunghiularӑ (vezi 

Teremia-Mare şi Teremia-Micӑ, unoeri şi rotundӑ (vezi Şandra), pe care 

era amplasatӑ biserica. Lângӑ bisericӑ era casa parochialӑ. Vis-a-vis era 

şcoala şi tot în acel centru aproape de bisericӑ era cârciuma (birtul) 

satului. În turnul bisericii erau de obicei 4 sau 5 clopote de diferite 

tonaţii. Locuitorii satului, în funcţie de care clopot se trӑgea, deci dupӑ 

tonaţia lui specificӑ au ştiut semnificaţia dangӑtului; de exemplu amiazul, 

rugӑciunea de dimineaţӑ sau de searӑ, chemarea la slujbӑ, mortalitate, 

înmormântare, incendiu, apropierea unei furtuni etc. 

 

De aceste trăsături s-a bucurat și comuna ”Deutsch-Sanktnikolaus” de 

altădată, adică Sânnicolaul-German, doar că n-a avut o piață 

dreptunghiulară și nici rotundă. Avea un aspect exemplar în ce priveşte 

curӑţenia, ordinea în ansamblu, cât şi disciplina şi morala trăită de 

locuitorii săi. Cine ar încerca sӑ nege aceastӑ realitate, n-a cunoscut 

Sânnicolaul-German sau alte sate șvăbești de altӑdatӑ. Aceastӑ tradiţie al 

aspectului exterior a localitӑţii  s-a moştenit de la strӑmoşi şi s-a transmis 

din tatӑ în fiu. Chiar dacӑ strӑzile pe vremuri nu erau încӑ asfaltate, 

curӑţeniei i s-a acordat o atenţie deosebitӑ. În fiecare sâmbătă, porţiunea 

de stradӑ din faţa caselor a fost curӑţatӑ de resturi lӑsate de animale din 

timpul sӑptӑmânii şi de eventualele buruieni. Trebuie ştiut, cӑ în fiecare 

zi au iesit din curţile sӑtenilor vacile de lapte la pӑşunea comunalӑ. Ele, 

de dimineață timpuriu au fost adunate de „vӑcarul” satului prin 

pocnituri dintr-un bici lung cu pleaznӑ la capӑt. În urma vacilor au fost 

scoşi la balta satului şi porcii şi scroafele gestante. Aceştia au fost adunaţi 

de aşa- numitul „porcar”, care faţӑ de „vӑcar” avea în plus o trombiţӑ 

lungӑ din tablӑ zincatӑ, prin care dӑdea semnalul acustic. Astfel lumea 

ştia, cărei specii de animale i-a venit rândul pentru a fi scoasӑ în stradӑ şi 

pentru a merge ori pe izlaz la pӑşunat, ori la balta satului la nӑmol. 
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Acolo au fost pӑzite de îngrijitori specifici, care erau plӑtiţi de 

comunitatea satului. Dar şi mânjii ţӑranilor au fost scoşi la un izlaz 

aparte, pentru asigurarea mişcӑrii atât de necesarӑ mânjilor. Pe izlaz s-a 

aflat o fântânӑ cu cumpӑnӑ cu un vӑlӑu lung pentru adӑpat; cel pentru 

animale mari era mai ridicat, iar vălăul porcilor la capăt mai aproape de 

sol. Îngrijitorii au fost nevoiţi sӑ cunoascӑ fiecare animal cui îi aparţine şi 

trebuiau sӑ raporteze seara proprietarului, dacӑ au constatat ceva 

deosebit la animal (bolnav, rӑnit, semne de împerechiere, gestație etc). 

Aveau și obligația grijei, ca fiecare animal să-și găseacă ulița și curtea.  

Seara animalele veneau dela pășunat  îndӑrӑt în sat, fiecare animal a ştiut 

înspre care stradӑ s-o ia şi care îi este poarta şi curtea de acasӑ. 

Bineînţeles cӑ dupӑ aceste ieşiri şi întoarceri a rӑmas şi balegӑ în stradӑ, 

care trebuia înlӑturatӑ. De aceea și zilnic, dar în mod deosebit în fiecare 

sâmbӑtӑ înspre seară era timpul curӑţirii şi mӑturӑrii generale ale 

strӑzilor. Pentru evitarea prafului cu ocazia măturatului, locatarii au 

stropit cu apă strada din fața locului lor de casă (plaţul). Şanţurile de 

evacuarea apei din precipitaţii au fost periodic curӑţate şi despotmolite 

de locatari, iar capetele podurilor peste aceste şanţuri la întrare în curţi 

au fost vӑruite în alb; la fel şi trunchiul pomilor – de obicei salcâm, sofora 

sau plopi piramidali - din faţa caselor. De două ori pe an faţadele caselor 

(bӑnӑțӑneşte „gheblu”, din germana „Giebel”), primӑvara înainte Sf. 

Paşti şi toamna înainte de „Kirvai”, le-a fost reînnoit aspectul prin 

vӑruire în uşoare nuanţe colorate (deobicei un crem-albicios, gӑlbui sau 

roz), cu soclul în maron. Culori pronunţate (albastru, verde, violet sau 

portocaliu) Banatul din trecut nu le-a cunoscut. În afara ritmului descris, 

curӑţirea şi mӑturarea strӑzii s-a repetat, în cazuri deosebite, dacӑ a fost 

nevoie (după vânt sau furtună), sau dacӑ s-a ştiut, cӑ va trece vreo 

înmormântare înspre cimitir (la morminţ) prin strada respectivӑ. 

Delӑsӑtorii de la aceastӑ disciplinӑ sӑteascӑ au fost imediat traşi la 

rӑspundere. Aspectul curat şi ordonat, asta a fost mândria şi peceta 

fiecӑrei comuni şvӑbeşti din Banat. 

 

Şi astӑzi, ce a mai rӑmas din acea comunitate germanӑ de altӑdatӑ din 

orӑşelul natal al celor peste 3.500 (când-va chiar 4.200) germani din 

Sânnicolau Mare? O rӑmӑşiţӑ micӑ de abia 250 de suflete, pe când 3.257 

de persoane s-au repatriat în ţara strӑmoşeascӑ de origine, în Germania. 
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Acolo, din păcate s-a pierdut pentru totdeuna comunitatea şvӑbeascӑ 

cum a existat ea odatӑ în Sânnicolaul German şi apoi un timp destul de 

îndelungat şi la Sânnicolau Mare. Dar aici se impune şi întrebarea:  Şi ce 

a rӑmas în amintirea locuitorilor, a vecinilor, colegilor de muncă şi 

prietenilor de altӑdatӑ din acel oraş comun, privind conlocuitorii săi, al 

consӑtenilor germani de altӑdatӑ? Le va pӑstra oare cineva o razӑ de 

amintire care i s-ar cuvenii acestui neam al „Şvabilor Dunӑreni” de 

odinioarӑ? Poate istoria scrisӑ al acestui minunat orӑşel din pusta 

bănățeană va prelua acest rol, numai ea fiind în stare să conserveze pe 

veci episodul istoric a coloniștilor germani din secolul al 18-lea și până în 

zilele noastre. Această speranță rezultă și din inițiativa ediliilor actuali al 

orașului, care văd dezvoltarea urbană în viitor sub un moto promițător:  

              

       „Respectăm tradițiile! 

 

                                           Promovăm cultura!  

 

                                               Facem istorie”! 
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10.Prezumțiile care au determinat exodusul 

german  din Sânnicolau Mare 
 

 

Consider, cӑ ar fi deosebit de importantӑ o analiză profundӑ şi cât posibil 

de obiectivӑ, care ar putea da un rӑspuns plausibil titlului acestui capitol. 

Existӑ sau a existat o cauzalitate care a determinat exodusul etniei 

germane din Sânnicolau Mare, din întregul Banat şi din Transilvania? 

Este vorba de acei peste 870.000 de cetӑțeni români de naționalitate 

germanӑ, din care doar aproximativ 20.000 (2,3%) mai trăiesc astăzi în 

România. Aceastӑ întrebare îşi pun desigur atât unii din mulțimea 

grupurilor etnice din Sânnicolau-Mare, dar şi din cei plecaţi definitiv. În 

mod cert, cauzele principale de la care a pornit exodusul german au fost 

douӑ evenimente istorice: Pacea de la Versailles (cu Tratatul de la 

Trianon) dupӑ Primul Rӑzboi Mondial şi urmӑrile celui de- al Doilea 

Rӑzboi Mondial, pricinuit în exclusivitate de Germania nazistă.  

 

Odatӑ cu apropierea frontului germano-sovietic în toamna anului 1944, 

multe familii de frica soldaţilor ruşi, în special familii cu fete adolescente 

şi femei tinere, au luat hotӑrârea refugiului spre vest. Dupӑ terminarea 

rӑzboiului, o parte din cei plecați s-a întors acasӑ, pe când o mare parte 

din cei plecați s-au stabilit definitiv la locul refugiului. Deci, se poate 

spune, cӑ asta a fost deja începutul acestui exodus, care s-a intensificat în 

perioada ceaușistă. Dar sӑ analizӑm şi alte cauze determinante, pe care 

le-au pricinuit urmӑrile ultimului rӑzboi: 

 

1. Armata regalӑ (românӑ), frate de arme cu armatele germane împotriva 

bolşevismului, în urma aşa-zisei „Insurecţii armate” (care a fost de fapt o 

loviturӑ de stat) din 23 august 1944, a ieşit din coaliţia anti-sovieticӑ. La 

data de 25 august 1944, România a declarat Germaniei rӑzboiul. Din acel 

moment şi populaţia germanӑ din România a fost consideratӑ ca o 

minoritate etnicӑ, care a simpatizat cu fascismul german, îmbrӑțişând în 

marea ei majoritate ideologia național-socialistӑ a Germaniei. Ca urmare, 

minoritatea germană a fost tratatӑ cu dușmănie. Sovieticii, sprijinindu-i 

şi influenţându-i pe români ca sӑ iese din coaliţia anti-sovieticӑ, au cerut 

în schimb cca. 100.000 braţe de muncӑ pentru refacerea pagubelor 



 

 

 

 

 

 157 

produse de armata românӑ în timpul rӑzboiului în sudul Rusiei. Ce a stat 

mai aproape la andemână guvernului român fațӑ de condițiile impuse de 

sovietici, ca pentru satisfacerea cerințelor sӑ recurgӑ la deportarea 

germanilor din România. Au fost ridicaţi astfel cca. 75.000 braţe de 

muncӑ, tineri germani între vârstele 18 - 35 ani la femei şi între 17 - 45 ani 

la bӑrbaţi din Banat şi Transilvania. Ei au fost deportaţi în lagӑrele 

sovieticilor, majoritatea în Donbas, în Ucraina. Din Sânnicolau Mare au 

fost deportaţi 140 de persoane, pentru 41 din ei (29%) a fost un drum fӑrӑ 

întoarcere. Cei care s-au întors în anul 1950 dupӑ cinci ani de muncӑ 

silnicӑ din mine şi şantiere ruseşti, erau epuizaţi şi bolnavi. Mulți copii 

au rӑmas astfel orfani. 

 

2.   Comuniştii români între timp ajunși la putere prin înspӑimântare, 

înşelăciune şi prin falsificarea alegerilor („Votați soarele” a fost lozinca 

lor electorală) s-au consolidat până în anul 1948 prin abuz în toate  

 

 
Foto (pus la dispoziție de): Doru Moldovan 

 

Defilarea comunistă prin centrul orașului cu ocazia celei de a 20-a aniversări a așa-zisei 

„Insurecții armate” din 23 august 1944. În centrul fotografiei (în spate stânga) se vede în 

clădirea istorică al hanului „La Vulturul Negru” (germ. „Zum Schwarzen Adler”, ung. 

„Fekete Sas”, sârb. „Crni Orao” ). 



 

 

 

 

 

 158 

domenile vieţii sociale, au trecut apoi treptat la naţionalizarea tuturor 

mijloacelor de producţie fӑrӑ nici un fel de despӑgubire. Apoi s-a trecut 

la naţionalizarea bӑncilor şi subordonarea întregului sistem financiar, 

expropierea unitӑţilor comerciale şi tot ce s-a aflat în proprietate privatӑ. 

Primii expropiați au fost nemții. Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe atunci 

Secretarul General al Partidului Muncitoresc Român (PMR) şi 

Preşedintele statului a intenţionat chiar expulzarea întregii populaţii 

germane din România (cca. 870.000 cetӑţeni români de naţionalitate 

germanӑ), aşa cum s-a procedat dupӑ rӑzboi şi în celelalte ţӑri din 

rӑsӑritul Europei. Planul de expulzare a fost apoi totuşi revocat (se 

presupune, cӑ la intervenţia lui Dr. Petru Groza, menbru al guvernului). 

Dupӑ ce aproape toatӑ supra- şi infrastructura economicӑ s-a aflat în 

mâna statului, s-a trecut la expropierea fondului funciar. În privinţa 

expropierilor, primii au fost din nou germanii. Apoi s-a trecut la 

lichidarea oricărei proprietӑţi private în agriculturӑ. Ţӑranilor germani 

din Sânnicolau le-a fost luat acel petec de pӑmânt, pe care generaţii în şir 

l-au smuls din mlaştini şi mӑrӑciniş şi pe care l-au cultivat cu sudoarea 

hӑrniciei lor. În mâinile populaţiei germane din Sânnicolau Mare era 

concentratӑ pânӑ la expropiere o mare putere economicӑ, care a fost 

acumulatӑ în exclusivitate prin muncӑ perseverentӑ, hӑrnicie şi pe cale 

cinstitӑ. Acest fapt a dat frâu liber și invidiei altor etnii împotriva 

germanilor sânmiclăuşeni. Mai târziu au fost expropiate şi celӑlalte etnii. 

Ţӑranii mai înstӑriți au fost declarați „chiaburi” (exploatatori), cei sӑraci 

şi mijlocii au fost siliţi să intre în aşa zisele Gospodӑrii Agricole Colective 

(G.A.C.), transformate apoi în Cooperative Agricole de Producţei 

(C.A.P.). Au urmat în vara anului 1951 dislocӑrile în pustietatea 

Bӑrӑganului a unei mari pӑrţi ale populaţiei germane (35.000 de 

germani), sârbe şi române de-a lungul frontierei cu Iugoslavia. În final a 

urmat o stӑpânire şi persecutare prin observare totalӑ şi constrângeri 

severe a întregii vieţi sociale de cӑtre organele de Securitate. 

 

 3.   Drepturile ca minoritate naţionalӑ garantate grupului etnic german 

şi celorlalte minoritӑţi de cӑtre guvernul României la Marea Adunare 

Popularӑ la data de 1 decembrie 1918 de la Alba-Iulia, au fost cӑlcate în 

picioare de guvernul comunist. Ceauşescu şi ideologii sӑi au urmӑrit un 

ţel final; integrarea şi asimilarea totalӑ a tuturor minoritӑţilor într-o mare 
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naţiune unitarӑ socialistӑ românӑ. Şcolile elementare şi liceele germane, 

pânӑ atunci autonome, au fost de acum înainte integrate în şcolile 

româneşti, pierzându-și astfel autonomia. Germanii din Banat au 

încercat sӑ se opunӑ acestei rӑpiri a identitӑţii lor etnice, pe care şi-au 

pӑstrat-o timp de 250 de ani, saşii din Ardeal chiar de peste 850 de ani. În 

neamul german s-a format o opoziţie, alegându-şi un moto, care suna 

cam astfel: „Ne-aţi luat moştenirea materialӑ a strӑbunilor noştrii, ne-aţi luat 

libertatea; dar identitatea noastrӑ germanӑ nu ne veţi lua”. Pentru realizarea 

acestei trӑinicii faţӑ de neamul genealogic, populaţiei germane din 

România i-a stat la dispoziţie doar o singurӑ cale de scӑpare: o nouӑ 

migraţiune îndӑrӑt în țara strӑmoşeascӑ. Dar acest drum de data asta 

urma sӑ fie foarte spinos. Odată cu promovarea și stimularea 

naționalismului și șovinismului de către Ceaușescu, s-a declanşat din 

plin exodusul german, adicӑ migrarea îndӑrӑt spre obârşia germanӑ de 

acum 250 de ani, în ţara strӑbunӑ – Germania . 

 

4.   Pentru realizarea acestui ţel final – repatriere în țara de baștină - a 

început lupta de obţinere a actelor legale (pașaportul) de plecare din 

aceastӑ „închisoare comunistӑ”. Bineînţeles, cererile de eliberare al 

acestui document atât de adorat au fost atâta timp respinse, pânӑ ce 

guvernul german, prin cancelarul Helmut Schmidt, a fost de acord cu 

anularea unei pӑrţi din datoriile imense pe care le avea România 

comunistӑ faţӑ de Germania occidentalӑ de atunci. Pentru fiecare 

emigrant german, Germania urma sӑ storneze din datoriile românești 

suma de 8.000 DM (mӑrci germane), iar pentru cei cu pregӑtire 

superioarӑ 12.000 DM de persoanӑ. Unele documente ale Securitӑții din 

arhivele române au fost publicate şi în presa germanӑ („Banater Post”).  .  

 

Dar sumele de 8.000, respectiv 12.000 DM, care cu ocazia vizitei 

cancelarului Helmut Schmidt la Bucureșt nu au fost plătite numai pentru 

acei germani cărora s-a eliberat pașaportul, ci și pentru cei, care au 

părăsit țara pe diverse alte căi în mod clandestin. Numărul foarte mare al 

acelora,  nu se poate estima. După anumite zvonuri greu de verificat, 

aceste sume ar fi fost încasate chiar și pentru acele tentative spre 

libertate, care s-au sortit cu moartea prin împușcare la frontieră. 
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Mai târziu s-a trecut la o metodӑ şi mai mârșavӑ, un procedeu fӑrӑ pildӑ 

pânӑ atunci în lume: Au fost trimişi de cӑtre organe de stat agenţi în sate 

şi comune cu populaţie germanӑ cu sarcini concrete de a încasa de la 

oameni valutӑ, DM sau dolari americani în schimbul promisiunii 

paşaportului. Fӑrӑ nici o chitanţӑ, promiţând eliberarea paşapoartelor de 

plecare. Aceastӑ tranzacţie inumanӑ s-a desfӑşurat în plinӑ stradӑ. Asta 

pe lângӑ convenţia cu Germania cu privire la reducerea datoriilor 

române, care a decurs şi ea în continuare. La acest „gheşeft” în stradӑ a 

fost notat doar numele aceluia care a plӑtit suma cerutӑ. Deci pur şi 

simplu populaţia germanӑ din România a fost vândutӑ: om contra marca 

germanӑ, o afacere, care n-are pildӑ în lumea asta. Nemţii au fost 

vânduţi deci și printr-o convenție interstatală în stradӑ, în mijlocul 

drumului. Aici se pune întrebarea, oare populaţia majoritarӑ din ţarӑ, 

sau chiar acei care ovaţionau în gura mare  „Ceauşescu – PCR” n-au ştiut 

de acel comerţ murdar cu oameni germani reduşi la nivelul unei mӑrfi?   

 

5.  Toate aceste întâmplӑri, cӑreia opinia publicӑ nu i-a acordat nici o 

atenţie, aratӑ, cӑ populaţia germanӑ din România era hotӑrâtӑ la ori ce 

sacrificiu şi sӑ interprindӑ totul pentru a scӑpa de acel coşmar comunist. 

Ei au fost pur și simplu trădați de patria lor, pentru care au votat la 1 

decembrie 1918 la Alba-Iulia alipirea Banatului și Transilvaniei 

României. Nu se ştie ce cale au luat aceşti bani plӑtiţi în stradӑ (şi nu 

numai acolo), pe care oamenii nu le-au avut, ci şi-le-au procurat de la 

rude, de la cunoscuți şi prieteni din Germania, sau fӑcând datorii prin 

intermediari la bӑncile germane. Sau poate totuşi se cunoaşte drumul 

acestor bani...? Asta a fost cel mai mare comerţ într-un stil fără precedent 

cu suflete omeneşti de care se ştie pânӑ acum în istoria mondialӑ. 

 

Ajunşi în Germania, aceşti oameni înjosiţi şi umiliţi nu cunoşteau altceva, 

dacât sӑ-şi achite datoriile faţӑ de creditorii lor, nerefuzând nici o muncӑ, 

oricât de josnicӑ ar fi fost ea. Dar tuturor acestor oameni umiliţi le-a 

reuşit bine de tot integrarea în ţara strӑmoşeascӑ. Astfel este firesc şi 

poate sunt mai uşor de înțeles actualele sentimente nutrite ale unor 

oameni astfel tratați, înjosiți şi osândiți de regimul comunist, când este 

vorba de patria lor România. 
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6.   Cine nu a avut posibilitatea procurӑrii valutei pe cale ilegalӑ, a cӑutat   

sӑ scape de jugul comunist prin trecerea frauduloasӑ de frontierӑ. Sute şi 

sute de morţi (numӑrul lor exact nu se va cunoaşte niciodată) împuşcaţi 

de grӑniceri de-a lungul frontierei cu Iugoslavia. În special la traversarea 

Dunӑrii prin înnot, dar şi în alte zone ale frontierei (între Teremia şi 

Jimbolia, sau zona Stamora-Moravița) s-au înregistrat multe victime. Ele 

au fost sacrificiile dorinţei lor de libertate. Martiriul suferit la pichetele 

de grӑniceri de cei care au fost prinşi de viu, omul normal nu îşi poate 

închipui astfel de metode de torturӑ şi de chin. Sunt încӑ mulți  martori 

printre noi, şi azi încă suferinzi în urma rӑnilor fizice şi psihice dela 

pichete și închisori. Asemenea victime nu se află numai printre populația 

germană din România, ci și foarte mulți români și din alte etnii au suferit 

aceeaș cruzime, căutând drumul spre libertate.  

 

Este totuşi un lucru curios, comparând întâmplӑrile la frontiera cu 

Ungaria în zona Beba-Veche şi Cenad imediat dupӑ terminarea 

rӑzboiului în anul 1945, cu acele întâmplӑri la frontiera cu Iugoslavia din 

anii 1960-1989. În ce sens? Dupӑ rӑzboi mulţi germani din Banat, care au 

fugit de teama ruşilor în toamna anul 1944, sau care au fost înrolați în 

armata germană (conform unui tratat între Antonescu și Hitler), după 

sfârșitul războiului, începând cu anul 1945 au cӑutat sӑ se întoarcӑ acasӑ 

la familiile lor în satele din Banat. Un lucru cât se poate de firesc. La 

trecerea frontierei pe jos în zona Beba-Veche – Cenad, mulţi au fost 

împuşcaţi de grӑniceri, numai pentru faptul, cӑ au vrut sӑ se întoarcӑ 

acasӑ. S-e vorbea atunci, cӑ s-ar fi acordat grănicerilor o permisie de 7 

zile pentru fiecare victimӑ împuşcatӑ. Cimitirul romano-catolic din 

Cenad pӑstreazӑ aceastӑ tainӑ. În care arhivӑ de stat sunt oare 

documentate aceste evenimente inumane? Și în cartea „CENAD” de 

Dușan Baiski se amintește de cei împușcați în zona frontierei de la Cenad, 

autorul cărții numind victimele „contrabandiști”. Ce contrabandă să fi 

făcut acești oameni dornici de a se întoarce la familiile lor? Erau  

bănățeni germani, cu cetățenie română, cu dorința fierbinte în suflet de a 

se întoarce după acel război în patrie, la vetrele și familiile lor.  

 

Apoi, în anii comunismului între 1960-1989 au fost acei germani  

împuscaţi, care au vrut sӑ treacӑ - de data asta în sens invers – adicӑ 
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dintr-o dictatură comunistă spre libertate. Ciudate întâmplӑri, care n-au 

fost bӑgate în seamӑ de opinia publicӑ din țară? Pentru toate aceste fapte, 

nimeni n-a fost tras la rӑspundere. Oare morţii erau vinovaţii? 

Rezumând toate aceste întâmplӑri şi pӑţanii în acea ţarӑ, care a devenit 

patria minoritӑţii germane dupӑ anul 1920, ia devenit patrie în urma 

votului ei - „pentru” - de la 1 decembrie 1918, rezultӑ totuşi o situație 

foarte ciudatӑ? Poate cӑ acuma este mai uşor de înţeles dorinţa 

neînduplecatӑ de a-şi pӑrӑsi definitiv meleagurile natale, de a întoarce 

spatele unei astfel de patrie. 

 

Ca urmare, dupӑ evenimentele din 1989, nimic n-a mai reţinut 

majoritatea populaţiei germane încă „nevândutӑ” pânӑ atunci, de a 

părăsi țara. Abia acuma a început grosul exodusului german din 

România. Foarte mic este numӑrul acelora, care cu toate amintirile triste 

ale trecutului, au rӑmas totuşi locului. Ei sunt „ultimii mohicani” (eroi 

dintr-un roman cunoscut), care au rӑmas fideli apelului scriitorului şi 

poetului bӑnӑţean Adam Müller-Guttenbrunn. Aceşti oameni au rӑmas ca 

un ultim bastion al trӑiniciei pe melagurile natale ale minoritӑtii germane 

din Banat în general şi din Sânnicolau-Mare în mod special. Ei sunt o 

ultimӑ dovadӑ şi ne aduc aminte, cӑ aici cândva au trӑit oameni, care au 

muncit şi au contribuit prin munca lor la prosperitatea acestor meleaguri 

bӑnӑțene. Acestor germani din Sânnicolau, azi foarte puţini, doar cca. 

250 la numӑr, le revine un merit deosebit şi fӑrӑ de seamӑ. Ei meritӑ 

respectul nostru, respectul tuturor celor plecaţi. Lor le aduc un omagiu 

cu cea mai profundӑ închinare.  

 

Este de prisos cӑutarea unor redӑri scrise al acestor evenimente din 

destinul populaţiei germane în monografiile contemporane ale oraşului 

Sânnicolau Mare apӑrute pânӑ acum. Ele nu se gӑsesc niciunde, cu toate 

cӑ şi ele fac parte din istoria oraşului nostru comun, cât şi al 

împrejurimilor sale. Istoriei nu-i stӑ bine nici excluderea evenimentelor și 

faptelor incomode, care credem cӑ ne deranjeazӑ, ne jeneazӑ, dar nu 

suportӑ nici falsificӑri. La toţi ne-ar sta bine o identificare, o confruntare 

cu istoria noastrӑ adevӑratӑ, aşa cum ea a fost şi s-a petrecut cu adevărat. 

Sӑ ne mândrim cu faptele de laudӑ, dar sӑ nu ne ascundem faţӑ de unele 

aspecte care ne umbresc. 
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De ce amintesc şi enumӑr toate aceste bântuiri? Pentru a arӑta tuturor 

acelor neştiutori din actuala populaţie sânmiclăuşanӑ, dar poate 

interesați de acele întâmplări. Mă refer în special la tineretul 

contemporan, pe care poate îl interesează cauzele pӑrӑsirii locului natal 

de cӑtre grupul etnic german din Banat şi din Sânnicolau Mare. Sunt 

convins de faptul, cӑ mulţi localnici n-au cunoştinţӑ de aceastӑ problemӑ 

aşa cum a fost prezentată mai sus. Istoriografilor amatori din Sânnicolau 

Mare le-ar fi stat deasemenea bine, dacӑ ar fi acordat o atenţie mai mare 

şi acestui aspect și capitol din istoria oraşului. Deasemenea le-ar fi stat 

bine o pomenire obiectivӑ privind contribuţia minoritӑţii germane la 

dezvoltarea economicӑ, socialӑ şi culturalӑ al Sânnicolaului. Fraza din 

monografia oficialӑ ca, - „locuitorii germani au adus o oarecare contribuţie la 

dezvoltarea oraşului...” sunӑ ca o jignire nemeritatӑ, tocmai la adresa 

acestei minoritӑţi, o profanare al prestigiului lor. Se ştie doar, cӑ 

gospodӑriile ţӑrӑneşti ale şvabilor au fost exemplare, iar atelierele 

meşteşugӑreşti cu meşterii harnici şi pricepuți erau o mândrie şi un 

prestigiu pentru oraș. Ei toți nu au adus numai o „oarecare” contribuție la 

dezvoltarea orașului, ci au contribuit în mod substanțial și hotărâtor la 

dezvoltarea și prosperitatea orașului. Neamţul din Sânnicolau Mare a 

fost cӑutat, respectat şi apreciat la locul sӑu de muncӑ şi în comunism. Se 

pare că această realitate s-a scӑpat din vedere în monografiile apӑrute 

pânӑ acum. Sau prezintӑ acest adevӑr actualmente vreo problemӑ 

incomodă pentru publicitate?  

 

De altfel sunt de asemenea convins, cӑ majoritatea cetӑţenilor relativ noi 

în Sânnicolau Mare, pânӑ la venirea lor pe aceste meleaguri n-au ştiut de 

existenţa unei populaţii germane în Banat. Personal am fost întrebat – 

„cum de dumneata eşti neamţ şi spui cӑ te-ai nӑscut aici la Sânnicolau Mare?” 

Cu ocazia diverselor vizite la Sânnicolau dupӑ evenimentele din 

decembrie 1989, am fost adesea întrebat, de ce am plecat noi germanii de 

aici? Ce-i drept, acest exodus, în afara bântuirilor suferite şi descrise 

anterior, a fost în plus în mod pregnant înfluenţat şi de bunӑstarea 

materialӑ şi libertatea personalӑ garantată de Germania. Patria română 

între anii 1945 – 1990 nu a fost capabilă să asigure populației sale aceste 

depturi firești ale omului: libertatea cuvântului, bunăstare materială, 
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libertatea călătoriilor în străinătate, respectarea și cultivarea tradițiilor și 

al identității etnice culturale. Toate aceste fapte enumerate au dus la un 

efect sinergetic, care a cauzat o nouă migrațiune germană, dar de data 

asta în sens invers, adică din Ardeal și Banat în Germania strămoșească. 

A plecat într-adevӑr cca. 97% din populaţia germanӑ. Au plecat, pentru-

cӑ le-au fost suprimate roadele muncii a mai bine de douӑ secole ale 

liniilor strӑmoşeşti de-a lungul a șapte generații. Din toate aceste cauze 

nu au mai binevoit să rămână în această țară, pentru care au votat la 1 

decembrie 1918.  

 

Dar au şi lӑsat ceva în urmӑ: Au lăsat în urmă mormintele acestor 

strӑmoşi ale cӑror spirit de pionier, de deschizӑtori de noi drumuri şi 

orizonturi, făuritorii unui belșug material fӑrӑ precedent în acest pustiu 

bӑnӑțean. Acest spirit astăzi stă strajӑ deasupra mormintelor şi veghează, 

ca să nu răpeascӑ nimeni amintirea care le cuvine. Dar cei care au plecat 

au şi luat ceva cu ei: Au luat cu ei amintirile inexstingibil de frumoase a 

unei copilӑrii şi al anilor tinereţii. Doresc să subliniez aici, că ultima frază 

nu stă în contradicție cu cauzele migrației descrise antecipat, pentru-că 

oricât de severe ar fi fost constrângerile, în retrospectivă, ori ce copilărie 

sau tinerețe pare frumoasă. Deasemenea au luat desigur cu ei şi 

amintirile plӑcute şi recunoştinţa nestrӑmutatӑ la adresa tuturor 

prietenilor, colegilor, vecinilor şi consӑtenilor ataşaţi şi de bunӑ credinţӑ 

din toate etniile rӑmase locului. Aceştia au fost tot atât de suferinzi și 

dezamăgiți în urma acestei ideologii utopice comuniste. Ei sunt poate 

acei, care azi deplâng sincer acest exodus german. Tot ce nu se poate 

încadra în acest capitol al amintirilor plӑcute precum şi al regretului, sӑ 

fie date uitӑrii. Dar este de asemenea foarte regretabil, dacӑ cetӑţenii 

relativ noi din Sânnicolau-Mare nu ştiu cine a construit aceste case în 

care locuiesc ei acum. Poate este şi un deficit, lipsa de  informaţii mai 

largi privind trecutul istoric al localitӑții împreunӑ cu acest neam german 

de altӑdatӑ şi contribuţia lui la dezvoltarea economicӑ, socială şi 

culturalӑ a oraşului Sânnicolau Mare. Numai printr-o obiectivitate, un 

respect reciproc şi un patriotism înfrânat, moderat și într-un nou gând 

european, se poate fӑuri o punte spre un viitor comun în spiritul unei 

înţelegeri între popoare. 
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Ajuns la sfârşitul acestui capitol, îmi amintesc de cuvintele marelui 

Johann Wolfgang von Goethe, redate la începutul Capitolului 3 (pag. 32) 

din aceastӑ lucrare. Înapoierea populaţiei germane din Banat înspre 

vatra strӑmoşeascӑ de acum mai mult de 250 de ani nu a decurs din nou 

pe apele Dunӑrii, ci de data asta prin mijloace moderne de transport – cu 

trenul şi avionul.  Salvele din arma automatӑ la frontiera de la Teremia 

au fost trase şi asupra autorului acestor relatări cu intenţia de a pune 

capӑt și vieții sale şi de a stârpi și dorinţa lui de libertate. Am avut noroc, 

gloanţele grӑnicerului din foişor nu m-au nimerit, rӑmӑnând astfel 

printre cei vii. Numai datorită acestui fapt pot scrie aceste rânduri. Fie, 

ca sacrificiile aduse prin victimele omeneşti din toate etniile dornice de 

libertate din România înregistrate de-a lungul frontierei cu Iugoslavia 

sau Ungaria, sӑ nu fie uitate şi sӑ le închinӑm omagiul nostru etern. 

 

 
                                                            Foto: Erwin Gallmann 

Statuia Sfântului Johannes von Nepomuk (rom. Ioan de Nepomuk) dela biserica 

catolică 
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11. Cuvânt de încheiere 

 
„Paradisul este abia atunci ca atare perceptibil, când suntem alungaţi din el”. 
                                                                                                    

Aceastӑ înţelepciune filozoficӑ a lui Gerhart Hauptmann, poet german şi 

posesor al Premiului Nobel, o accept pe deplin. Adicӑ, cu alte cuvinte, ea 

poate fi transferatӑ şi sentimentelor mele. Asta cu toate, cӑ nu am fost 

alungat de nimeni din locul meu natal, ci am plecat de voie bunӑ şi 

nesilit de nimeni. Abia acuma, în retrospectivӑ a propriei mele 

maturizӑri biologice constat, cӑ sentimentele care mӑ leagӑ de acel loc 

sunt acum parcӑ mult mai intense şi mai profunde decât în tinereţe. 

Cred, că asemenea sentimente sunt proprii vârstnicilor în general. Sunt 

convins, cӑ unii dintre consӑtenii mei germani plecați şi ei din Sânnicolau 

Mare nu vor împӑrtăși aceleaşi gânduri cu mine, sau nu vor accepta 

sinceritatea mea.  

 

Aruncând o privire în oglinda autocunoaşterii mele constat, cӑ deja din 

anii copilӑriei am fost curios faţӑ de tot ce mi-a fost strӑin şi foarte 

receptiv la tot ce era nou în anturajul meu social. În viaţa mea nu m-am 

dedicat niciodatӑ idealismului, adică nu am urmărit niciodată țeluri 

utopice. Totdeauna am îmbrățișat realismul, adică am fost un adept al 

realitӑții, al obiectivitӑţii şi al adevӑrului. Atât în clasele primare, cât apoi 

şi la liceu am observat, cӑ tot ceea ce a avut un caracter istoric, m-a 

interesat în mod deosebit. Cum a viețuit societatea omeneascăn în trecut? 

– asta mi-a suscitat interesul. O trӑsӑturӑ, care nu m-a pӑrӑsit nici pânӑ în 

prezent. Este cert, cӑ ce-i scris în lucrarea de faţӑ nici decum nu reclamă 

şi nici nu pretind, cӑ ele ar fi culmea adevӑrului. Nu, este doar o 

îndrӑzneaţӑ încercare de a aduce o contribuţie modestӑ la trecutul 

locului meu natal, privit prin prisma mea personalӑ. În majoritatea 

încercărilor monografice privind localitatea Sânnicolau Mare răsfoite, am 

făcut următoarea constatare: Autorii au redat trecutul fie sub influența 

unei anumite ideologii, fie că au descris evenimentele trecutului cu o 

evidentă trăsătură patriotică, focusată doar asupra unui singur grup 

etnic (cel numeric major) din polietnia sânmiclăușană. Deasemenea se 

constată o înclinare înspre evitarea întâmplărilor neplăcute, care ar 

stânjeni orgoliul național. Există pe această lume un neam sau un popor 



 

 

 

 

 

 167 

al cărui trecut istoric îl ridică în exclusivitate numai în slăvi? Până și 

vremea cunoaște doar și ea zile cu soare, dar și zile cu nori. Să nu ne 

ferim să aruncăm o privire și asupra acestor zile din urmă și din istoria 

locală. În strӑduinţa de a reda în general întâmplӑrile istorice cât mai 

aproape de adevӑr se constatӑ adesea, cӑ unele fapte ale trecutului 

aţipesc oarecum crispat şi unilaterali în convingerea noastrӑ. Dar între 

timp sper cӑ am parcurs cu toţii un important proces de maturizare şi am 

dobândit totodatӑ atâta curaj civic de a accepta şi alt adevӑr decât cel 

impus de anumite autoritӑţi politice sau ideologii ale trecutului. 

Evenimentele istorice sunt ireversebile, fie cele care ne mândresc, fie cele 

neplăcute. Ele nu pot fi corectate, oricât ne-am strӑdui sau cât de 

dureroase ar fi ele. Curajul obiectivitӑţii în aprecierea şi evaluarea criticӑ 

al acestor evenimente ne duce mult mai departe, decât sublinierea 

preponderentă, uneori chiar exagerate a virtuților etnice.   

 

Este demnӑ de apreciat poziţia edililor actuali al oraşului Sânnicolau 

Mare, care spre deosebire de unii predecesori ai lor, au o cu totul altӑ 

poziţie și opinie faţӑ de trecutul istoric în general și în special în privința 

orașului Sânnicolau Mare. Este lăudabilă poziția lor privind respectarea   

valorii tradițiilor tuturor etniilor de pe aceste meleaguri. Dar nici sӑ nu 

tӑgӑduim, cӑ sunt încӑ mulţi printre noi care ţin de unele neadevӑruri ca 

orbul de bâtӑ, neacceptând un alt adevӑr decât acel neadevӑr cӑruia ei au 

jurat credință cu decenii în urmă. În aceastӑ privințӑ nu fac excepție nici 

unii din acei sânmiclăuşeni de altӑdatӑ, care și-au părăsit locul lor natal.  

 

Ajuns la sfârşitul prelegerii mele istorice, privind oraşul meu natal, 

Sânnicolau Mare, doresc să subliniez, că nu mă consider istoric și  

lucrarea mea de față nu pretinde a fi considerată ca un tratat istoric. Ea 

reclamă doar a fi interpretată ca o complectare la tot ce a apărut până în 

prezent din punct de vedere istoric, privind orașul Sânnicolau Mare. Este 

regretabil faptul, că multe din evenimentele istorice locale știute și trăite 

de generațiile antecedente s-au pierdut pentru totdeauna în taina 

eternității. În încheiere îmi permit totuși câte-va întrebӑri:  

 

 Am reuşit oare sӑ împӑrtӑşesc cititorului mӑcar în parte cunoştinţe noi, 

suplimentare privind trecutul oraşului, faţӑ de cele pe care le-a ştiut până 
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în prezent, sau pe care le-a aflat poate unilateral sau eronat din diverse 

publicații anticipate? 

 

 Acest cititor, are el impresia, cӑ unele aspecte privind trecutul istoric al 

neamului românesc şi al acestui oraş bӑnӑţean i-au fost tӑinuite pânӑ în 

prezent sau prezentate într-un alt stil strict dogmatic după prescripții și 

directive statale?  

 

 Acest cititor, este el pӑtruns de convingerea, cӑ i-am servit o descriere 

lipsitӑ de intenţia unei jigniri sau vӑtӑmări ale orgoliului și demnității 

sale, dar servind realitӑţii şi obiectivitӑţii istorice? 

 

Comentariul rostit alocuri de mine, privind unele întâmplӑri sau pӑţanii 

redӑ doar pӑrerea mea strict personalӑ, fӑrӑ vreo intenţie de a discredita 

prestigiul unor etnii, neamuri, persoane fizice, instituţii sau organizaţii 

sânmiclăuşene. În altă ordine de idei cred, că la relatarea anumitor 

întâmplări am demonstrat și puțin curaj, un atribut propriu numai unui 

adevărat istoric, chiar dacă personal eu nu mă consider istoric. 

Interpretez scriptul meu ca o complectare, în unele locuri chiar şi ca o 

corectare pe care am gӑsit-o necesară, privind datele istorice editate de 

alţi autori amatori locali din trecut. Deseori am încercat sӑ mӑresc 

transparenţa voalului, alocuri impenetrabil al istoriei noastre comune. 

 

Nu pot şi nici nu doresc sӑ închei contribuţiile mele privind istoria 

orașului Sânnicolau Mare, fӑrӑ o remarcӑ elogicӑ: Adresez cele mai 

sincere mulţumiri şi o deosebitӑ recunoştinţӑ și respect tuturor acelor 

concetӑţeni, consӑteni şi prieteni adevӑrați de altӑdatӑ, care prin 

comportamentul lor au manifestat simpatia lor faţӑ de grupul etnic 

german local, contribuind la o convieţuire paşnicӑ, plină de toleranță și 

acceptanță, îmbogățind astfel umanismul european. Sentimentele pe care 

le nutresc pentru acest oraş cu populația lui sunt nestrӑmutate şi 

manifestate cu cea mai mare sinceritate.  

 

Ajuns la postfața lucrării mele, doresc să aduc soției mele Gerlinde cele 

mai sincere și profunde mulțumiri, pentru sprijinul ei încurajator în 

realizarea acestei documentații. Pe parcursul redactării ea de multe ori a 
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dat dovadă de o sensibilitate remarcabilă în ceea ce privește alegerea 

cuvintelor sau ale frazelor în redarea faptelor istorice. Îi mulțumesc 

totodată pentru răbdarea ei privind redactarea lucrării, renunțând 

adeseori la agreabilul nostru anturaj familiar.  

 

Recunoștință nemărginită doamnei Dietlinde Huhn, sprijinitoarea ideii 

necesității scrierii unei documentații istorice redată prin prisma etniei 

germane din oraș, precum și corectoarea acesteia. Multe recomandări și 

impulsuri, sfaturi și sprijin moral mi s-au oferit din partea dânsei. 

Deseori m-a îmboldit și a fost necesară munca de convingere privind 

necesitatea unei complectări la documentațiile istorice anticipate în 

folosul generației tinere. Bogăția ideelor ei mi-au fost de un mare folos. 

Aceleaș mulțumiri și doamnei prof. Sidonia Bruder, care mi-a acordat 

deasemenea sprijinul moral în redactarea lucrării, îndrumându-mă din 

punct de vedere gramatical și ortografic.   

 

Pentru realizarea versiunii în limba română a acestor contribuții istorice, 

privite prin prisma etniei germane, în folosul anturajului multicultural 

din oraș, m-a încurajat și stimulat în mod deosebit domnul primar Dănuț 

Groza. Prezentându-i cuprinsul provizoriu a lucrării, dânsul a manifestat 

un mare interes, subliniind necesitatea completării și îmbogățirii 

monografiilor deja existente cu noi cunoștințe și date nepublicate până în 

prezent. Pentru acest lucru îi exprim domnului primar Dănuț Groza o 

profundă apreciere și mult respect. Iar tuturor acelora din anturajul 

multicultural al orașului, care îmi vor citi rândurile, le spun în limbajul 

dominant din orașul Sânnicolau Mare : „Mulțumesc”; „Dankeschön”; 

„Hvala lepo”; „Köszönöm szépen”...! 

  

Tuturor locuitorilor oraşului Sânnicolau-Mare, cât și celor din 

împrejurime, le doresc pentru viitor o dezvoltare plinӑ de prosperitate, 

bunӑstare materială şi sӑnӑtate.                                                           

                                                                                         

 

                                                       Hans Haas                                                                    
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                                            Autorul 
 

Hans Haas, născut în anul 1939 la Sânnicolau-

Mare, Banat/România, mărturisește înclinația sa 

înspre istorie. Chiar dacă s-a dedicat după liceu 

studiului științelor agrare și și-a exercitat apoi cu 

un mare devotament meseria aleasă, istoria i-a 

rămas și pe mai departe un domeniu preferat. La 

diversele școli agricole în Germania a activat cu o 

mare competență profesională, bazată pe o vastă 

experiență practică acumulată în agricultura 

Banatului. Iar pe baza cunoștințelor teoretice însușite printr-un studiu 

complementar în Germania, astea toate i-au asigurat aprecierea unanimă 

al elevilor săi. Prin„excursii” istorice în prelegerile sale didactice, care 

aveau drept scop și lărgirea orizontului elevilor în domeniul culturii lor 

generale, Hans Haas a câștigat respectul și recunoștința a multor 

generații de elevi. 

 

Publicarea lucrării sale „Contribuții la istoria localității urbane 

Sânnicolau-Mare” a entuziasmat pe toți acei cititori, care au o înclinație 

spre adevăr și spre obiectivitate. Este o lucrare fără înfrumusețări sau 

prezentări într-o lumină exagerat de favorabilă, dar bogat documentată 

cu o analiză convingătoare și evenimente istorice interpretate în mod 

obiectiv. Cititorul cu mare plăcere se dedică citirii acestei cărți. 

Publicațiile sale istorice culminează în mod complementar prin cartea sa 

„Nobilii Nákó de Nagy-Szentmiklós – Ascensiunea și declinul unei 

dinastii de conți”, care permite o privire asupra destinului acestei familii 

de nobili din Sânnicolau-Mare.   
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