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Motto: 

DACĂ NOI, CEI DIN ULTIMA GENERAŢIE A 

SUPRAVIEŢUITORILOR, NU LĂSĂM MĂRTURIE 

DESPRE ADEVĂRUL CRUNT CE  L-AM TRĂIT, NIMENI 

NU O VA MAI FACE 

ŞI POSTERITATEA NU VA ŞTI CĂ AM TRĂIT ÎN 

ANTECAMERA MORŢII. 

AM STRÂNS ÎN ACESTE RÂNDURI TOATĂ 

AMĂRĂCIUNEA UNEI COPILĂRII ŞI TINEREŢI 

DISTRUSE. 

 

MAROȘI EMERIC MIKI 

Fragment din volumul:  

DOMICILIUL FORȚAT, FORMĂ PREGĂTITOARE A SOLUȚIEI FINALE, lucrare 

apărută cu sprijinul și sub egida Centrului de Studii Iudaice din cadrul Universității de Vest 

„Vasile Goldiș” din Arad - Volum distins cu premiul Iakov Groper la Universitatea Ebraică 

din Ierusalim. 
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ARGUMENT 

 

 

… pentru a supravieţui în istorie „omul cultural” trebuie să devină un reper 

de masă, adică un mod de viaţă capabil să instaureze valori şi să facă 

posibilă creaţia de valori care-i resemnifică înzestrarea primordială. Unii 

numesc „socializare” această aventură din devenirea individualităţii într-

un orizont al istoriei. Astfel, comunităţile îşi fac intrarea în istorie nu numai 

prin reflexele unei imaginaţii colective (cum se acreditează astăzi ideea), ci 

şi printr-o realitate culturală prodigioasă: prin forţa sa de a institui valori, 

pe care individualitatea le ia drept pavăză a identităţii sale. Alţii numesc 

„educaţie” pur şi simplu, acest efort de subzistenţă culturală. De aceea, nu 

apar popoare sau naţiuni „rele” în sine, ori „demne de dispreţ”. 

Comunităţi sau mulţimi precare, ce adoptă răul subteran au apărut 

prăbuşindu-se în abisul „ne-istoriei”, dar nu erau nici seminţii, nici 

popoare, nici naţii…„  

(Marius Grec, „Zamolxis, realitate si mit in religia geto-dacilor”, Editura Institutul 

European, Iasi, 2009, Argument, p.15) 
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CENTRUL DE STUDII IUDAICE din ARAD  

THE JUDAIC STUDIES CENTER FROM ARAD 

“Academician Nicolae Cajal” 

 

 

MARIUS GREC 

Universitatea de Vest VASILE GOLDIȘ din Arad 

e-mail: marius_grec@yahoo.com 

 

Summary 

The Judaic Studies Center from Arad has become an important 

priority of the academic community, especially the ones who revolves 

around “Vasile Goldiş” Western University. The important mutations that 

take place at the level of the collective mentalities in the contemporary age, 

the junction that has taken place on the level of the most recent historical 

and philosophical concepts, between Judaism and Christianity, have 

managed to shadow the millennia old prejudices. Currently, the amplitude 

of the history of the Jewish people is recognized. Jews have adopted Jesus 

as the one who, out of their ranks, came forth bearing a message for the 

Jews and all humanity, and the Great Churches of today’s world (orthodox, 

catholic, protestant) have accepted Jesus the Jew as a representative of an 

exceptional culture. The historical investigation of the Bible, in this 

situation, is necessary for a profound understanding of the existence. It is a 

very clear and profound signal, which marks the transition from inter-

culture to multi-culture.  

The initiative of founding the Judaic Studies Center from Arad also 

comes to meet the trends manifested by the Ministry of Education, which 

supports the research focused on some crucial issues of contemporary 

history, the Holocaust being one of them. We musn’t forget that this 

genuine disease of humanity’s history is an inexhaustible source of 

teachings, both for our contemporaries, but also for the generations to come. 

Taking into consideration the fact that the higher education must set 

the tone regarding the development of a country or a region, in all respects, 

mailto:marius_grec@yahoo.com
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“Vasile Goldiş” Western University has molded itself according to a new 

vision of the entrepreneurial University. The university is not only the most 

important catalyst of the community’s life, it is also an open book for those 

who wish to be included in the community to which they pertain, it is the 

conscience of the community. This explains the numerous initiatives 

developed on the cultural realm, coming from the academia. 

In this context, the necessity of establishing a Center of Judaic 

Studies at Arad had become a priority of the academic community, 

especially the one revolving around “Vasile Goldiş” Western University. 

The important mutations that take place at the level of the collective 

mentalities in the contemporary age, the junction that has taken place on the 

level of the most recent historical and philosophical concepts, between 

Judaism and Christianity, have managed to shadow the millennia old 

prejudices. Currently, the amplitude of the history of the Jewish people is 

recognized. Jews have adopted Jesus as the one who, out of their ranks, 

came forth bearing a message for the Jews and all humanity, and the Great 

Churches of today’s world (orthodox, catholic, protestant) have accepted 

Jesus the Jew as a representative of an exceptional culture. The historical 

investigation of the Bible, in this situation, is necessary for a profound 

understanding of the existence. It is a very clear and profound signal, which 

marks the transition from inter-culture to multi-culture. 

The initiative of founding the Center also comes to meet the trends 

manifested by the Ministry of Education, which supports the research 

focused on some crucial issues of contemporary history, the Holocaust 

being one of them. We musn’t forget that this genuine disease of humanity’s 

history is an inexhaustible source of teachings, both for our contemporaries, 

but also for the generations to come. In fact, the goal that the Center from 

Arad has set out to achieve, is clearly summarized in a few, but generous 

words, in the preamble of the Center’s Program: “… involvement in its 

activities of as many people as possible from as varied domains as possible, 

in order to know, understand and deepen the civilization and history of the 

Jewish people, from ancient times until today”. The Judaic Studies Center 

has a Scientific Council composed of the members from the Department of 

History from the Political, Administrative and Humanities College (Marius 

Grec, Sorin Bulboaca, Simona Stiger, Stelean Boia), alongside whom have 

been recruited as collaborators: Francisc Schneider (Member of the Medical 

Academy), Speranţa Milancovici (Department of Modern Languages), 
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Ladislau Klein (Economics College) or from abroad: Halmos Sandor 

(Debrecen), Marosi Emeric Miki (Israel). 

The Jewish community from Arad played an important role at the 

opening of the center, especially its chairman, eng. Ionel Schlessinger, who 

responded with great pleasure to our university’s invitation. The festive 

opening, a mere formality, but with a great emotional and cultural load, was 

honored by the presence of numerous personalities of the local cultural and 

political life, both national and international. The most excited person form 

the festivity turned out to be Israel’s Ambassador in Romania, Miss 

RODICA RADIAN GORDON. Born in Romania, she leaves the country at 

a young age (6 years) only to return in her native country in a major 

diplomatic position. 

Accepting the invitation made by “Vasile Goldiş” Western 

University, his Excellency visits for the very first time the western are of the 

country, on which occasion we recorded the following confession: 

 “… I am very excited and wish to thank the entire academic 

community from VASILE GOLDIŞ Western University, for the reception I 

was given … I heartily congratulate you for the inauguration of the Judaic 

Studies Center …”  

From then until now our center has also been visited by the 

following ambassadors of Israel: DAVID OREN and DAN BEN ELIEZER. 

The messages we received at the inauguration, from leading figures 

of the Romanian and European cultural life, were extremely honorable for 

us:  

 

“… Dear Prof. Grec, I am very glad that you have also managed to 

establish at the University from Arad a center of Judaic studies … I hope 

that I will have the privilege of knowing the center’s activity and that we 

will find the opportunity to collaborate. Best of luck, Leon Volovici” (Univ. 

of Jerusalem)  

 

“… Dear Prof. Marius Grec …  

… I wish you and your colleagues to be successful.  

Good luck!  

Best wishes,,  

Andrei Oişteanu” (Univ. of Bucharest)  

 

“Dear Director Dr. Grec,  
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It is a joy for me to know that a Judaic Studies Center will be opened in 

Chorin’s city…allow me to convey our availability to help you, as much as 

we can, but first I would like to assure you that the action you undertake is 

of crucial importance in identifying the Judaic component of the Romanian 

space, in its reformist coloring. I congratulate you, wish you good luck in 

all your endeavors … and La mea esrim to your school.” (Ioan Chirilă, 

Dean – Faculty of Theology from Cluj-Napoca). 

 

In the beginning, the center did not have its own headquarters; it was 

temporarily established in the Humanities College building. This was also 

one of the first objectives that we tried to solve: creating a proper 

headquarters. Due to the understanding and excellent collaboration we have 

with the Jewish community from Arad, on 11th October 2004 we 

inaugurated our offices, located in Arad’s Jewish community’s building 

(Tribunul Dobra St., nr. 10, first floor), arranged by the university, under the 

Center’s administration and at the disposal of Arad’s inhabitants. We 

managed to open these headquarters precisely when, in the whole country, 

legally, for the first time, based on a decision of the Parliament, the 

Holocaust Day was being commemorated. Thus, Monday, October the 1st 

2004, after participating at a moving commemorative event at the Old 

Jewish Cemetery, together with the few Jewish citizens of Arad’s 

Community, a second event followed, filled with numerous meanings: the 

inaugural ribbon cutting. 

The hall which hosts the Center (which has 45 seats, its own library, 

the necessary equipment to use a computer database) proved to be too small 

for everyone who wanted to see and hear the speeches of those present at the 

presidium table: Arad’s Archbishop, Arad county’s prefect, the vice-

president of the County Council, Arad’s vice-mayor, the founding rector of 

“Vasile Goldiş” Western University, the deputy school inspector, the 

Chairman of Arad’s Jewish Community… 

The guest of honor of this event was Otto Adler – Chairman of the 

Association of Jews from Romania, victims of the Holocaust. He said, in a 

meeting that we had after the inauguration of the center: 

 “My visit to Arad comes after a hiatus of 40 years, in which I did 

not visit it. Even if the city did not chance much in general, I did notice a 

few changes that simply astonish me. My first encounter with Arad’s 

citizens was … in a cemetery, where I listened to some thoughts, where I 

talked to some people who had me hooked from the very beginning. Our 
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second encounter was at a sort of formal inauguration of a hall. Well, at this 

formal meeting, I met other people who talked in a way which simply 

excited me. And then, we met again yesterday, at the first working session 

of this Judaic center. I can say that I was full of enthusiasm. Not only for 

what had been done, but also for the general atmosphere that existed, an 

atmosphere of mutual understanding. An atmosphere of humanity … I may 

be making a silly exaggeration if I say that for me, Arad represents a point 

of origin of an absolutely modern and necessary for our age spiritual 

movement, of understanding between people; of course that for now, it is on 

a small scale, but it starts from a city with a great, great heritage and with 

extraordinary people and I am convinced that it will have a continuity in the 

most beautiful sense of the word. I have met clerics of an exceptional value, 

from a young chaplain up to a bishop, of completely different rites. I have 

met university academics from a university that has achieved some 

absolutely incredible feats. Apart from being able to gather a group of 

extremely valuable teachers, ensuring the “soft” of the university, it also 

ensured its “hard”. Some old buildings which have undergone some 

changes, both literally and figuratively. I have seen top notch classrooms in 

a building that I think was older than one hundred years, I have seen a pub 

transformed in a library, I’ve seen things that literally overwhelmed me. I 

leave this place truly delighted; I cannot wait to tell my friends … that I 

have seen some miracles, in a good way. These are my general impressions 

of Arad. May God grant me strength, both physically and mentally, so I can 

revisit Arad and see the progress it has made …” (original interview 

conducted by yours truly).  

The second day, October 12th, at 17:00 hours, the first activity was 

organized at the Center: the commemorative session dedicated to the 

Holocaust Day, followed by a round table on the same topic. It was attended 

by university and highschool teachers, students, pupils, representatives of 

Arad’s Jewish community, a large audience. The event was of a very high 

level, the communications presented covering a wide array of issues. (Aurel 

Ardelean, The Holocaust’s Lesson for the 21st Century; Stelean Boia, The 

Holocaust in the 21st Century’s Historiography (points of view); Marinca 

Grec, Psychosocial Mechanisms of the Attitudes regarding the Holocaust; 

Sorin Bulboacă, The Jew’s Status in Medieval Europe (considerations); 

Nicoleta Huszarik, Pavel Huszarik, The Jews from Nădlac from 1752 till 

today; Paula Dărău, Jewish Children are Children as Well.) 
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The round table that followed focused on discussing issues with 

historical connotations, the international complex conjecture neither being 

spared. The special guest of this event, Otto Adler, as a survivor of the 

Auschwitz, evoked to those present meaningful moments from his detention 

period, which made it crystal clear that one cannot blame entire peoples for 

what transpired there, but only individual. 

In a volume that I recently published (“Zamolxis, Reality and Myth 

in the Geto-Dacians’ Religion”, European Institute Publishing House, Iasi, 

2009, Argument, p. 15), I emphasized:  

“… We all know that in order to survive throughout history, “the 

cultural man” must become a mass reference, i.e. a way of life capable of 

establishing values and of enabling the creation of values which re-signify 

his primordial endowment. Some brand this adventure of becoming a 

horizon of history from individuality as “socialization”. Thus, communities 

make their entry into history not only through the reflexes of a collective 

imagination (as credited today), but also through a prodigious cultural 

reality: through its force of establishing values, which the individuality takes 

as a shield of its identity. Others plainly brand this cultural subsistence 

effort as “education”. That is why there are no “bad” or “despicable” people 

or nations per se. Precarious communities or mobs, that take upon them the 

subterraneous evil have emerged plummeting into the abyss of “non-

history”, but they were neither tribes, nor peoples or nations…”  

 

Our Center’s program is ambitious, but also realist. The coordinate 

we have in mind is a pragmatic one. We want to combine our research with 

more popular actions. Therefore, each member of the Scientific Council has 

established – according to his or her own competences – the analysis of the 

Judaic phenomenon from a historical, social, political point of view …; this 

is followed by the popularization of the results, which will be made via at 

least two channels: “Studia Iudaica Aradensis” – the center’s magazine, the 

second channel being meetings, round tables, conferences or the individual 

or collective published volumes …  

Other provisions of the center’s program include: the gradual 

introduction of optional subjects in the academic curricula, particularly at 

the Humanities College (the study of the Holocaust was introduced as an 

optional subject, starting with this year), the preparation of training aids for 

teaching the Holocaust theme in highschools, the certification of the center 

to support training courses regarding the Holocaust (for highschool 
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teachers); the creation of opportunities for those interested of receiving 

scholarships in Israel – in order to improve their Judaic studies; launching a 

contests over the internet, based on Judaic themes – with the possibility of 

publishing some of the best works … We musn’t forget the MA in Judaic 

history, culture and civilization – approved by the Ministry of Education.  

 

 

 

Centrul de Studii iudaice din Arad a devenit o prioritate a 

comunităţii academice, în special a celei care gravitează în jurul 

Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Importantele mutații care se produc la 

nivelul mentalităţilor colective în epoca contemporană, joncţiunea care s-a 

realizat, la nivelul celor mai recente concepţii filozofice şi istorice, între 

iudaism şi creştinism, a condus la trecerea în penumbră a prejudecăţilor de 

milenii. În acest moment este recunoscută amplitudinea istoriei poporului 

evreu. Evreii l-au preluat pe Isus ca pe cel care, ieşit din rândurile lor, a 

venit cu un mesaj pentru evrei și pentru întreaga umanitate, iar Marile 

Biserici ale lumii actuale (ortodoxă, catolică, protestantă) şi l-au asumat pe 

Isus evreul, ca exponent al unei culturi de excepție. Investigaţia istorică a 

Bibliei, în acestă conjunctură, se impune pentru o înţelegere profundă a 

existenței. Este un semnal destul de profund și clar, care marchează trecerea 

de la inter-culturalitate la multi-culturalitate.  

Iniţiativa înfiinţării Centrului de Studii Iudaice de la Arad, vine şi în 

întâmpinarea tendinţelor manifestate la nivelul Ministerului Educaţiei, care 

sprijină cercetările axate pe unele probleme cruciale ale istoriei 

contemporane, problema Holocaustului fiind una dintre acestea. Nu trebuie 

uitat ca această adevărată maladie a istoriei umanităţii este o sursă de 

inepuizabile învăţăminte, atât pentru contemporanii noştri, dar şi pentru 

generaţiile care vor urma.  
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Inaugurarea Centrului de Studii iudaice din Arad, în prezența Ambasadorului Statului 

Israel, RODICA RADIAN GORDON, alături de Președintele Universității, AUREL 

ARDELEAN și Arhiepiscopul Aradului, TIMOTEI SEVICIU. 

În primăvara anului 2004, la 29 martie, într-un cadru festiv a avut loc 

deschiderea CENTRULUI DE STUDII IUDAICE din Arad, in cadrul 

Facultatii de Stiinte umaniste. Având în vedere că învăţământul universitar 

este cel care trebuie să dea tonul în ceea ce priveşte dezvoltarea unei ţări sau 

a unei regiuni, din toate punctele de vedere, Universitatea de Vest "Vasile 

Goldiş" s-a pliat pe o nouă viziune: Universitatea nu este doar cel mai 

important catalizator al vieţii comunitare, este o carte deschisă pentru toţi 

cei care doresc să se regăsească în comunitatea căreia îi aparţin, este 

conştiinţa comunităţii. Aşa se explică numeroasele iniţiative dezvoltate pe 

tărâm cultural, venite dinspre mediul universitar.  

În acest context, necesitatea înfiinţării la Arad a unui Centru de 

Studii iudaice a devenit o prioritate a comunităţii academice, în special a 

celei care gravitează în jurul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. 

Importantele mutații ce se produc la nivelul mentalităţilor colective în epoca 

contemporană, joncţiunea care s-a realizat, la nivelul celor mai recente 

concepţii filozofice şi istorice între iudaism şi creştinism, a condus la 

trecerea în penumbră a prejudecăţilor de milenii. În acest moment este 

recunoscută amplitudinea istoriei poporului evreu. Evreii l-au preluat pe Isus 

ca pe cel care, ieşit din rândurile lor, a venit cu un mesaj pentru evrei și 

pentru întreaga umanitate, iar Marile Biserici ale lumii contemporane 
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(ortodoxă, catolică, protestantă) şi l-au asumat pe evreul Isus, ca exponent al 

unei culturi de excepție. Investigaţia istorică a Bibliei, în acestă conjunctură, 

se impune pentru o înţelegere profundă a existenței. Este un semnal destul 

de profund și clar, care marchează trecerea de la inter-culturalitate la multi-

culturalitate.  

Iniţiativa înfiinţării Centrului vine şi în întâmpinarea tendinţelor 

manifestate la nivelul Ministerului Educaţiei, care sprijină cercetările axate 

pe unele probleme cruciale ale istoriei contemporane, iar problema 

Holocaustului este una dintre acestea. Nu trebuie uitat ca această adevărată 

maladie a istoriei umanităţii este o sursă de inepuizabile învăţăminte, atât 

pentru contemporani, dar şi pentru generaţii le care vor urma. De altfel, 

scopul pe care Centrul de la Arad și l-a stabilit pentru a fi urmărit, este 

sintetizat foarte clar în puţine cuvinte, dar generoase în chiar preambulul 

Programului Centrului:„...antrenarea în activităţile sale a cât mai  multe 

persoane din domenii cât mai variate, pentru cunoaşterea, înţelegerea şi 

aprofundarea civilizaţiei şi istoriei poporului evreu, din cele mai vechi 

timpuri şi până astăzi”. Centrul de studii iudaice are un Consiliu Ştiinţific 

format din membri Departamentului de istorie de la Facultatea de Ştiinţe 

Umaniste (Marius Grec, Sorin Bulboacă, Simona Stiger, Stelean Boia), 

alături de care au fost cooptaţi, în calitate de colaboratori: Francisc 

Schneider (Membru al Academiei medicale), Speranța Milancovici 

(Departamentul de limbi moderne), Ladislau Klein (Facultatea de Stiinte 

economice) sau din străinătate: Halmos Sandor (Debrecen), Marosi Emeric 

Miki (Israel). 

La deschiderea centrului un rol important l-a avut Comunitatea 

evreilor din Arad, în special Preşedintele acesteia, ing. Ionel Schlessinger, 

care a răspuns cu mare plăcere iniţiativei Universităţii noastre. Deschiderea 

festivă, un gest formal, dar de o mare încărcătură emoţională şi culturală, a 

fost onorată de prezenţa a numeroase personalităţi ale vieţii culturale şi 

politice locale, naţionale şi internaţionale. Cea mai emoţionată personalitate 

aflată la festivitate s-a dovedit a fi Ambasadorul statului Israel în 

România, doamna RODICA RADIAN GORDON. Născută în România, 

plecată din ţară la o vârstă fragedă (6 ani), se reîntoarce în ţara natală într-o 

importantă funcţie diplomatică.  
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La invitaţia Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Domnia Sa vizita 

pentru prima dată, zona de vest a ţării, prilej cu care am înregistrat 

următoarea mărturisire:  

„... sunt foarte emoţionată şi mulţumesc întregii comunităţi 

academice de la Universitate de Vest VASILE GOLDIŞ, pentru 

primirea făcută ... Vă felicit din inimă pentru inaugurarea Centrului de 

Studii iudaice...”  

 

De atunci şi până astăzi centrul nostru a fost vizitat şi de următorii 

ambasadori ai Israelului: DAVID OREN şi DAN BEN ELIEZER. 

 

 

Ambasadorul statului Israel DAVID OREN, alături de Președintele Universității, AUREL 

ARDELEAN, Preşedintele Comunităţii, IONEL SCHLESINGER şi Directorul Centrului, 

MARIUS IOAN GREC. 
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Ambasadorul statului Israel DAN BEN ELIEZER, încadrat de Președintele 

comunității evreilor din Arad IONEL SCHLESINGER (dreapta) și Directorul Centrului de 

Studii iudaice MARIUS GREC (stânga) 

Deosebit de onorante, pentru noi, au fost mesajele pe care le-am primit, 

la inaugurare,  de la personalităţi de marcă ale vieţii culturale 

româneşti şi europene: 

„... Stimate Domnule prof. Grec, mă bucur mult că aţi reuşit să realizaţi  şi 

la Universitatea din Arad un centru de studii iudaice... sper că voi avea 

prilejul să cunosc activitatea centrului şi că vom găsi posibilitatea de a 

colabora. Cu urări de succes, Leon Volovici” (Univ. din Ierusalim) 

„... Stimate domnule conf. Marius Grec... ... Vă doresc succes 

dumneavoastră şi colegilor. Să fie într-un ceas bun ! Cu cele mai bune 

gânduri, Andrei Oişteanu” (Univ. din Bucureşti) 

„Mult stimate domnule director dr. Grec,  

Pentru mine este o bucurie că în oraşul lui Chorin se va deschide un Centru 

de studii iudaice... vă transmit disponibilitatea noastră de a vă ajuta, după 

puteri, dar mai întâi aş vrea să vă încredinţez că acţiunea pe care o 

întreprindeţi este de o importanţă majoră în sensul identificării 
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componentei iudaice a spaţiului românesc, în coloratura sa reformistă. Vă 

felicit, vă doresc spor în toate ... şi La mea esrim şcolii d-voastre.” (Ioan 

Chirilă, decan – Facultatea de teologie din Cluj-Napoca)   

În momentele de început, centrul nu dispunea de un sediu propriu, 

acesta fiind stabilit provizoriu în clădirea Facultăţii de Stiinţe Umaniste; 

acesta a fost şi unul dintre primele obiective pe care am încercat să-l 

îndeplinim: amenajarea unui sediu propriu. Prin înţelegerea şi datorită 

excelentei colaborări pe care o avem cu Comunitatea evreilor din Arad, pe 

data de 11 octombrie 2004, ne-am inaugurat sediul, care se află în incinta 

clădirii Comunităţii evreilor din Arad (str. Tribunul Dobra, nr. 10., et. I.), 

amenajat de Universitate, fiind în administrarea Centrului şi pus la 

dispoziţia arădenilor. Am reuşit inaugurarea acestui sediu tocmai în 

momentele în care în întreaga ţară, pentru prima dată, în mod legal, pe baza 

unei hotărâri a Parlamentului țării, se comemora ZIUA 

HOLOCAUSTULUI. Astfel, luni 11 octombrie 2004, după ce am participat 

alături de puţinii concetăţeni evrei ai Comunităţii din Arad şi de oficialităţile 

reprezentative ale oraşului la Cimitirul Evreiesc Vechi (neolog) la un 

moment comemorativ emoţionant, a urmat al doilea moment, încărcat de 

numeroase semnificaţii: tăierea panglicii inaugurale.   

Sala care găzduieşte Centrul (acesta dispune de 45 de locuri, 

bibliotecă proprie, dotarea necesară pentru a utiliza o bază de date 

informatică) s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru toţi cei care doreau să 

vadă şi să audă alocuţiunile celor prezenţi la masa prezidiului: Episcopul 

Aradului, Prefectul judeţului Arad, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, 

viceprimarul Aradului, rectorul fondator al Universităţii de Vest „Vasile 

Goldiş”, inspectorul şcolar adjunct, Preşedintele Comunităţii evreilor din 

Arad ...  

Invitatul de onoare al acestor manifestări a fost Otto Adler – 

Preşedinte al Asociaţiei evreilor din România, victime ale Holocaustului. 

Acesta, declara intr-o întrevedere pe care am avut-o după inaugurarea 

centrului: 

 „Vizita mea la Arad este după o întrerupere de peste 40 de ani, de 

când nu am mai fost la Arad. Și dacă în general orașul nu s-a schimbat, am 

constatat niște schimbări care pur și simplu mă uluiesc. Prima mea întâlnire 
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cu arădenii a fost … într-un cimitir, unde am ascultat niște vorbe, unde am 

strat de vorbă cu niște oameni care de la bun început m-au cucerit. A doua 

întâlnire a fost la un fel de inaugurare formală a unei încăperi. Ei bine la 

aceast lucru formal am întâlnit alți oameni, care au vorbit într-un fel care 

pur și simplu m–a entuziasmat. Și pe urmă ne-am întâlnit din nou, ieri, la 

prima ședință de lucru a acestui centru de iudaism. Pot să spun că am fost 

entuziasmat. Nu numai pentru ce s-a făcut, ci pentru atmosfera generală care 

a existat, o atmosferă de înțelegere reciprocă. O atmosferă de omenie … 

poate fac o exagerare stupidă dacă spun că pentru mine Aradul reprezintă un 

punct de origine a unei mișcări sufletești absolut modernă și necesară epocii 

noastre, de înțelegere între oameni, sigur că e deocamdată o scară mică, dar 

pornește dintr-un oraș cu mare, mare vechime și cu niște oameni 

extraordinari și eu sunt convins că va avea o continuitate într-un sens, cel 

mai frumos al cuvântului. Am cunoscut clerici de o valoare excepțională, 

începând de la un episcop și cotinuând cu un tânăr capelan, de rituri complet 

diferite. Am cunoscut cadre universitare dintr-o universitate care a realizat 

niște chestii absolut de necrezut. Pe lângă faptul că a reușit să strângă un 

colectiv didactic deosebi de valoros, deci a asigurat “softul” universității, 
dar a asigurat și “hardul” universității. Niște clădiri vechi, care au suferit 

niște transformări și la propriu și la figurat. Am văzut niște săli de curs 

ultramoderne într-o clădire care cred că trece bine de sută de ani, am văzut 

un birt transformat în bibliotecă, am văzut niște lucruri, care pur și simplu 

m-au covârșit. Plec de aici cu o încântare, abia aștept să le povestesc 

prietenilor mei … că am văzut niște miracole, care sunt miracole de bine. 

Astea sunt impresiile mele generale despre Arad. Să dea Dumnezeu să mai 

rexist fizic și psihic să mai viu și altădată la Arad să văd și progresele care s-

au înregistrat...” (interviu inedit realizat de subsemnatul)  

A doua zi, 12 octombrie, la ora 17,00 la sediul Centrului s-a 

organizat prima activitate: Sesiunea comemorativă dedicată Zilei 

Holocaustului, urmată de o masă rotundă pe aceeaşi temă. Au participat 

cadre didactice din învăţământul universitar, din învăţământul 

preuniversitar, elevi, studenţi, reprezentanţi ai Comunităţii evreilor din 

Arad, un public numeros. Manifestarea a fost de un nivel deosebit de înalt, 

comunicările prezentate acoperind o largă problematică. (Aurel Ardelean, 

Lecţia holocaustului pentru secolul XXI; Stelean Boia, Holocaustul în 

istoriografia secolului XX (puncte de vedere); Marinca Grec, Mecanisme 
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psiho-sociale ale atitudinilor faţă de holocaust; Sorin Bulboacă, Statutul 

evreului în Europa medievală (consideraţii); Nicoleta Huszarik, Pavel 

Huszarik, Evreii din Nădlac de la 1752 până astăzi; Paula Dărău, Şi copiii 

evreilor sunt copii.) 

Masa rotundă care a urmat s-a axat pe discutarea unor probleme cu 

conotaţii istorice, nefiind ocolită nici complexa conjunctură internaţională. 

Invitatul special al acestui moment, Otto Adler, în calitatea sa de 

supravieţuitor al Lagărului de la Auschwitz, a evocat celor prezenţi 

momente pline de semnificaţii ale perioadei de detenţie, care au subliniat 

foarte clar că nu se pot culpabiliza popoare, ci doar indivizi, pentru ceea ce 

s-a întâmplat. 

Într-un volum pe care l-am publicat relativ-recent („Zamolxis, 

realitate si mit in religia geto-dacilor”, Editura Institutul European, Iaşi, 

2009, Argument, p.15), am subliniat:  

„…Ştim cu toţii că pentru a supravieţui în istorie „omul cultural” 

trebuie să devină un reper de masă, adică un mod de viaţă capabil să 

instaureze valori şi să facă posibilă creaţia de valori care-i resemnifică 

înzestrarea primordială. Unii numesc „socializare” această aventură din 

devenirea individualităţii într-un orizont al istoriei. Astfel, comunităţile îşi 

fac intrarea în istorie nu numai prin reflexele unei imaginaţii colective (cum 

se acreditează astăzi ideea), ci şi printr-o realitate culturală prodigioasă: 

prin forţa sa de a institui valori, pe care individualitatea le ia drept pavăză 

a identităţii sale. Alţii numesc „educaţie” pur şi simplu, acest efort de 

subzistenţă culturală. De aceea, nu apar popoare sau naţiuni „rele” în sine, 

ori „demne de dispreţ”. Comunităţi sau mulţimi precare, ce adoptă răul 

subteran au apărut prăbuşindu-se în abisul „ne-istoriei”, dar nu erau nici 

seminţii, nici popoare, nici naţii…„  

Programul Centrului nostru este ambiţios, dar şi realist. Coordonata 

pe care o avem în vedere este una pragmatică. Dorim să îmbinăm cercetarea 

cu acţiunile de popularizare. Astfel, fiecare membru al Consiliului ştiinţific, 

şi-a stabilit – la nivelul competenţelor pe care le are – studierea fenomenului 

iudaic din punct de vedere istoric, social, politic ...; urmează mai apoi 

popularizarea rezultatelor, care se va face prin cel puţin două canale: „Studia 

Iudaica Aradensis” – revista centrului, al doilea canal fiind reuniunile, 
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mesele rotunde, conferinţele sau volumele colective sau individuale 

publicate ... 

 

 

Important premiu atribuit CENTRULUI DE STUDII IUDAICE. 

 



 Comunitatea arădeană și atitudinea față de holocaust         

(1940-1944): culegere de studii. Coordonator: Marius Grec. 

 

 22 

     Alte prevederi ale programului Centrului se referă la: introducerea 

treptată a unor discipline opţionale în curricula academică, în special la 

Facultatea de Ştiinţe Umaniste (din acest an s-a introdus ca disciplina 

optionala Studiul Holocaustului), pregătirea de materiale auxiliare în 

vederea predării temei Holocaustului în învăţământul preuniversitar; 

atestarea Centrului în vederea susţinerii de perfecţionării în studiul 

Holocaustului (pentru profesorii din învăţământul preuniversitar); crearea 

unor oportunităţi pentru cei interesaţi de a primi burse în Israel – în vederea 

perfecţionării în studii iudaice; lansarea unui concurs, pe teme iudaice, pe 

internet – cu posibilitatea de a publica cele mai bune lucrări ... Nu trebuie să 

uităm de Masteratul în Istorie, cultură şi civilizaţie iudaică – aprobat de 

Ministerul Educaţiei. 

 

LIA BENJAMIN invitata Centrului de Studii Iudaice, alaturi de MARIUS GREC, 

Directorul centrului. 

Într-o epocă în care integrarea europeană a devenit realitate, un astfel 

de centru nu poate face altceva decât să devină un liant al înţelegerii şi 

cunoaşterii reciproce.   

 

    



 Comunitatea arădeană și atitudinea față de holocaust         

(1940-1944): culegere de studii. Coordonator: Marius Grec. 

 

 23 

 

Activitate cu studenţii la sediul centrului. 

 

 

Hary Kuller, Ionel Schlesinger, Stelean Boia și Marius Grec – inaugurarea unei expoziții de 

desene ale elevilor pe tema HOLOCAUSTULUI. Locația: Liceul de Artă SABIN DRĂGOI 

din Arad 
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Deschiderea unei Expoziţii de artă fotografică la sediul Centrului, cu un subiect incitant: 

Realităţi din Israel, în alb şi negru.   

 

Afişul expoziţiei şi dezbaterii.   
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Diploma “Prieten al Centrului de Studii Iudaice”, cu nr. 1, a fost acordată Preşedintelui 

Comunităţii evreilor din Arad, ing. Ionel Schlesinger 

 

La 10 ani de la înfiinţare, Centrului de Studii Iudaice i s-a atribuit - prin Hotărâre de Senat - 

numele „Academician Nicolae Cajal”. 
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COMEMORAREA HOLOCAUSTULUI LA ARAD. Centrul de Studii Iudaice a organizat 

o întâlnire cu Președintele Asociației Supraviețuitorilor Holocaustului din România, dl. 

Liviu Beriș (2012). 

 

Lansarea volumului intitulat „Domiciliul forţat, formă pregătitoare a soluţiei finale”, scris 

de Emeric Miki Marosi, profesor originar din Reşiţa - apărut la editura Vasile Goldiş 

University Press - la sediul centrului, în prezenţa unui numerous public: elevi, studenţi, 

masteranzi, membri ai comunităţii evreilor (2008). 
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In fotografie (2014) la sediul Centrului de studii iudaice Academician Nicolae Cajal al 

UVVG), de la stanga la dreapta: Ionel Schlesinger, Preşedintele comunităţii evreilor din 

Arad; Marius Grec, Director al Centrului de Studii iudaice; Dan Ben-Eliezer, 

ambasadorul statului Israel în România; Aurel Ardelean, Preşedintele UVVG din Arad; 

Aurel Vainer, Preşedintele Federaţiei Comunităţilor evreieşti din România; Raymundo 

Santos Rocha Magno, ambasadorul Braziliei în România. 

Fragment din LAUDATIO, cu prilejul acordării titlului de DOCTOR 

HONORIS CAUSA:  

In numele Comisiei de analiză a activităţii profesionale a celui care 

foarte curând va deveni un coleg al nostru, membru al comunităţii noastre 

academice – Excelenţa Sa, DAN BEN-ELIEZER, ambasadorul Israelului în 

România, îmi revine o misiune deosebit de dificilă, dar în acelaşi timp foarte 

onorantă, de a vă prezenta activitatea unui profesionist de excepţie, pe 

tărâmul DIPLOMAŢIEI.  

Se spune – şi pe bună dreptate – că principala caracteristică a fiinţei 

umane, cea care face distincţia între oameni şi toate celelalte vieţuitoare, 

este capacitatea omului de a comunica, comunicarea. Atunci când 

Dumnezeu a fost nevoit să-i pedepsească pe oameni, pentru trufia lor (a se 

vedea povestea Turnului Babel), nu a făcut nimic altceva, decât le-a afectat 

capacitatea de a comunica. De atunci, oamenii se află permanent în faţa 

acestei provocări divine: ce poate face omenirea pentru a păstra un echilibru 

între diferitele comunităţi, de diferite limbi, culturi, religii… astfel încât să 

se poată realiza un regim universal al PĂCII SOCIALE – cea mai mare 

provocare a umanităţii.  
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În acest context s-au născut DIPLOMAŢII. Aceştia, au menirea de a 

media între comunităţi, la cel mai înalt nivel, în momentele cele mai 

importante. A fi Diplomat, nu este suficient să înveţi, este necesar să te 

naşti.     

Excelenţa Sa, Dan Ben-Eliezer, face parte dintre cei care s-au format 

ca şi Diplomat, pentru că s-a născut a fi Diplomat, şi nu oriunde, ci s-a 

născut în Israel, la Tel Aviv (26 febr. 1953), într-un loc binecuvântat de 

Dumnezeu, dar în acelaşi timp mult râvnit şi de alţii. Este căsătorit cu Hedva 

şi are două fete. 

Nu este uşor să îmbrăţişezi cariera de Diplomat în sânul unui popor 

şi într-o ţară, care de când există omenirea, nu face altceva decât să lupte 

pentru supravieţuire, prin toate metodele şi mijloacele posibile, prin forţa 

diplomaţiei sau când aceasta dă greş, prin mijloace militare. Domnul Dan 

Ben-Eliezer, a ales metoda Diplomaţiei, deşi – după obiceiul locului – a 

efectuat serviciul militar în perioada: 1972-1977. Studiază şi se 

perfecţionează, mai apoi, în ştiinţele politice, la principalele universitaţi din 

Israel: cea din Tel Aviv şi cea din Ierusalim.  

Încă din timpul studiilor este acceptat să lucreze în cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe, lucrând în poziţii din ce în ce mai 

importante în diverse colţuri ale lumii, acolo unde era nevoie: ataşat al 

Ambasadei de la Bonn (1981-1983), secretar al Ambasadei din Atena 

(1983-1986), al Ambasadei din Insulele Fiji (1988-1990), plecând mai apoi 

în SUA (1990 – 1992), îndeplinind la Los Angeles funcţia de Consul pe 

probleme de informare şi presă, poziţie în care a putut din plin să-ţi valideze 

calităţile de comunicator.  

Perioada imediat următoare a activităţii domnului Dan Ben-Eliezer, 

este axată pe exercitarea unor atribuţii, în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe, care au avut rezultatul de a-l introduce în problemele economice 

ale ţării, pentru a putea face faţă unor provocări diplomatice legate de 

cooperarea economică internaţională (1992-1993 ; 1993-2001).   

In perioada 2001-2003, îndeplineşte atribuţii importante în cadrul 

ONU, în domeniul, poate cel mai important al epocii actuale – respectarea 

Drepturilor Omului.   
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Toată pregătirea menţionată mai sus îl propulsează pe Dan Ben-

Eliezer, în funcţia de Ambasador al Israelului în Nepal (2003-2005), un stat 

aflat într-o zonă greu accesibilă, în sudul Asiei, în inima munţilor Himalaya, 

situat la cea mai mare altitudine, între două state gigant : India şi China 

(Tibet). O misiune deosebit de dificilă, misiune care ne arată caracterul 

puternic al celui care astăzi reprezintă interesele statului Israel în România. 

In perioada imediat următoare (2005-2008) îl intâlnim pe Dan Ben-

Eliezer, instalat în funcţia de Consul General al Israelului într-o zonă cu un 

statut privilegiat faţă de China: Hong Kong şi Macao.  

Toată această experienţă dobândită, în diferite colţuri ale lumii, în 

zone aflate la mii de kilometri unele de altele, zone cu regimuri politice 

diferite, cu conflicte specifice extrem de diverse, fac din Dan Ben-Eliezer un 

Diplomat cu viziune. 

Funcţiile ministeriale sunt legate de fluctuatile guvernamentale, dar 

vocaţia de bază a Domnului Dan Ben-Eliezer este cea de diplomat de 

carieră. După un scurt popas într-o funcţie diferită faţă de cele de până 

atunci: reprezentant special al ţarii sale la Stockholm, pe lângă Preşedinţia 

Uniunii Europene (2009), funcţie deţinută de Suedia, conform protocoalelor 

Uniunii Europene timp de 6 luni. 

Din 2010 şi până în prezent, Dan Ben – Eliezer deţine funcţia de 

Ambasador Extraordinar şi plenipotenţiar al statului Israel în 

România, misiune pe care – până acum a îndeplinit-o cu un desăvârşit 

profesionalism. Incă de la începuturile misiunii în România, Excelenţa Sa 

declara: "Datorită asemănărilor dintre cele două popoare, fiindcă avem o 

comunitate aşa de mare de israelieni proveniţi din România, cred că pot fi 

de folos ca ambasador...” 

Iar, mai apoi, într-o altă declaraţie, făcea următoarea mărturisire:  

"În orice loc te poţi simţi bine, poţi promova interesul şi prietenia 

între popoare. Dar, aici, în România, există ceva care-mi place foarte 

mult, din punct de vedere profesional, datorită relaţiei speciale dintre cele 

două guverne, dar şi din punct de vedere personal,  datorită originii mele. 

Ma simt foarte ataşat… ". 
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„...În Iaşi mă simt ca acasă, fiindcă mama s-a născut la Iaşi. A 

părăsit ţara în 1944, iar bunica a plecat în 1949. Nu ştiam nimic despre 

bunicul meu până să vin aici. Din fericire, am putut afla unde este 

mormântul bunicului meu, în Cimitirul Evreiesc din Iaşi ...” 

Nu este prima vizită pe care Excelenţa Sa o face la Universitatea de 

Vest VASILE GOLDIŞ. 

 

 Astfel, la câteva luni după preluarea mandatului de ambasador – la 

începutul anului 2011 – una dintre primele vizite efectuate în ţară a fost la 

Arad, la Universitate şi la Centrul de Studii Iudaice al universitatii. Cu acest 

prilej, în semn de înaltă apreciere faţă de Statul Israel şi comunitatea 

evreiască din România, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul fondator al 

Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” i-a acordat, în numele Senatului 

Universitar, Excelenţei Sale Dan Ben Eliezer, Medalia de Argint a 

Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” – 20 de ani de istorie instituţională. Cu 

acest prilej, acesta declara: 

 

„Universitatea noastră este preocupată de cultura poporului iudaic 

având şi un masterat de Cultură şi Civilizaţie Iudaică. Vrem să întărim 

relaţiile de colaborare academică cu universităţi din Israel şi prin 

intermediul domnului ambasador, să putem să ne întâlnim cât mai curând 

cu cercetători ştiinţifici din domeniul ştiinţelor vieţii din Israel şi cu alte 

universităţi cu care să realizăm protocoale de colaborare academică. Vizita 

d-lui ambasador Excelenţa Sa Dan Ben Eliezer a fost una deosebit de 

reuşită pentru universitatea noastră”. 

 

Cu prilejul acelei vizite, Excelenţa Sa, Dan Ben Eliezer, 

Ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, declara că vizita la Universitatea 

de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost una foarte importantă pentru 

viitoarea colaborare cu universităţi şi instituţii de cercetare din Israel. 

 

„Centrul de Studii Iudaice este deosebit de important pentru tinerii 

care au rădăcini evreieşti, deoarece că aici pot afla mai multe informaţii 

despre ceea ce a însemnat Holocaustul. Studiile vor fi, bineînţeles şi despre 

Israelul contemporan. Există un mare potenţial în ceea ce priveşte 

colaborarea dintre diversele institute de cercetare ştiinţifică din Israel şi 

Universitatea de Vest Vasile Goldiş, începând de la nivel bilateral până la 
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programe cu implicaţii multilaterale la nivel internaţional. Voi depune toate 

eforturile necesare pentru a consolida relaţiile dintre Universitatea de Vest 

„Vasile Goldiş” din Arad şi alte universităţi din Israel. Am fost impresionat 

îndeosebi de nivelul de cercetare ştiinţifică, laboratoarele şi echipamentele 

de care dispune universitatea şi vă pot spune că, vom găsi cu siguranţă, 

posibilităţi de a crea legături de comunicare între instituţii de cercetare din 

Israel şi cele din cadrul Universităţii „Vasile Goldiş”. 

 

Amintesc şi vizita pe care Excelenţa Sa a facut-o la Filiala 

Universităţii de la Satu Mare, unde domnia sa a participat la un simpozion 

cu tema „Holocaustul din România. Evreii sătmăreni fără morminte” şi la o 

expoziţie „Evreii din Satul Mare”, organizată de Filiala Satu Mare a UVVG, 

prin Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative. 

Anul trecut (2014) Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" şi 

Comunitatea Evreilor din Arad au sărbătorit, două evenimente importante 

ale comunităţii evreieşti: 10 ani de existenţă a Centrului de Studii Iudaice 

din cadrul Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" şi 180 de ani de la 

înfiinţarea Sinagogii Neologe din Arad. Manifestările ştiinţifice 

internaţionale au fost onorate, la cel mai înalt nivel, de autorităţile locale, 

centrale şi diplomatice, precum Ambasadorul Statului Israel în România, 

Excelenţa Sa, Dan Ben-Eliezer, Ambasadorul Braziliei la Bucureşti, 

Excelenţa Sa, Raymundo Santos Rocha Magno - Doctor Honoris Causa al 

Universităţii de Vest "Vasile Goldiş", deputatul Aurel Vainer, 

reprezentantul Comunităţii Evreilor în Parlamentul României, prof. George 

Legmann - important om de cultură brazilian, reprezentatul UVVG în 

Brazilia, Ionel Schlesinger - preşedintele comunităţii evreieşti din Arad, 

membri ai comunităţilor evreieşti şi invitaţi din marile centre universitare 

din România. Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad a fost 

reprezentată de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii - 

rectorul fondator al UVVG. Cu acest prilej Excelenţa Sa, Ambasadorul 

Statului Israel la Bucureşti, Dan Ben-Eliezer a fost distins cu Diploma de 

"Prieten al Centrului de Studii Iudaice". 
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Ambasadorul Dan Ben-Eliezer alaturi de autoritatile locale in Sinagoga neologă 

(2014) 

 

DOAMNELOR SI DOMNILOR, 

ONORATĂ ASISTENŢĂ, 

Este o mare onoare şi bucurie să avem privilegiul de a acorda 

Excelentei Sale, DAN BEN ELIEZER, înaltul titlu academic de DOCTOR 

HONORIS CAUSA al Universităţii de Vest “VASILE GOLDIŞ”, la 

propunerea Consiliului Ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi 

Administrative.  

Am inceput şi va trebui să închei, prin a arăta, încă o dată, 

dificultatea de a prezenta, în câteva pagini şi puţine cuvinte, complexitatea 

unei astfel de personalităţi, un fin cunoscător al realitătilor politice şi 

diplomatice internaţionale. De altfel, presa românească a reflectat pe larg 

pozitiile pe care Domnia Sa le-a luat împotriva derapajelor politice, atât în 

ceea ce priveşte anumite atitudini ale diplomaţiilor străine, cât şi în ceea ce 

priveşte unele mesaje ale politicienilor români, care au dovedit că nu cunosc 

suficient de bine trecutul – exemplul Holocaustului – şi dacă nu-l cunosc    

s-ar putea să ajungem în situaţia de a se repeta greşelile trecutului, ceea ce ar 

fi deosebit de periculos.  
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Acesta este şi unul dintre motivele pentru care în Universitatea 

noastră funcţionează un Centru de Studii iudaice, înfiinţat la iniţiativa 

Preşedintelui universităţii, într-o strânsă colaborare cu Comunitatea evreilor 

din Arad şi Facultatea de Ştiinţe Umaniste – specializarea istorie.   

 În numele comisiei de analiză, Domnule Ambasador DAN BEN-

ELIEZER, vă felicit pentru acordarea celei mai înalte distincţii a 

Universitatii noastre, cea de DOCTOR HONORIS CAUZA. 

FELICITĂRI! 

În numele Comisiei de analiză, 

Prof. univ. dr. MARIUS GREC 

Director al Centrului de Studii Iudaice Academician NICOLAE CAJAL 
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Fragment din LAUDATIO, cu prilejul acordării titlului de DOCTOR 

HONORIS CAUSA, politologului American, evreu de origine română, 

Edward Nicolae Luttwak: 

 

Festivitate de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA.  

EDWARD NICOLAE LUTTWAK, alături de Comisia de analiză. 

EDWARD NICOLAE LUTTWAK, s-a născut în 1942 într-o 

familie evreiască înstărită din Arad, fiind cel mai mic dintre cei trei fraţi, 

locuind pe o stradă în apropiere de piaţa Teatrului. Mama sa, Clara, era din 

Timişoara; vorbea foarte bine limba franceză şi era pasionată de literatură şi 

de jocul de tenis. Tatăl său, Iosif, era din Arad. Mai târziu, avea să deschidă 

prima fabrică de mase plastice din Europa, la Palermo, în 1949. Familia a 

părăsit România în noiembrie 1947, după victoria comuniştilor, cu unica 

navă românească de pasageri – Transilvania, pe traseul Constanţa-Napoli. 

Urmează şcoala elementară la Palermo, de unde, la vârsta de 11 ani, pleacă 

în Maria Britanie. Aici va urma Carmel College şi Quintin Grammar, iar 

apoi London School of Economics, obţinând o licenţă în economie analitică, 

în 1964; ulterior îşi va desăvârşi pregătirea în Statele Unite ale Americii.  
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Asociat senior la Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale 

din Washington DC, îşi va publica prima carte, „Lovitura de stat. Ghid 

practic”, la o vârstă tânără, de numai 26 de ani. În ultimele patru decenii a 

adus contribuţii remarcabile - în multe cazuri profund originale - în 

numeroase domenii academice, dintre care menţionez: strategia militară, 

istoria Imperiului Roman, istoria Imperiului Bizantin, relaţiile internaţionale 

sau ştiinţele economice. Vorbeşte fluent în cel puţin opt limbi: engleză, 

franceză, ebraică, italiană, spaniolă, coreeană, chineză; este căsătorit cu 

Dalya Luttwak, sculptoriţă, născută în Israel. Este interesat de fenomenul 

politic global, în special din perspectiva securităţii internaţionale prin 

prisma “zonelor fierbinţi” ale globului.  

Apreciază epoca contemporană mereu prin raportarea la faptele 

trecutului. O dovadă în acest sens este imensa bibliotecă din biroul de lucru 

acasă, unde pereţii sunt înţesaţi de rafturi cu volume din clasicii latini, 

biografii ale lui Winston Churchill, lucrări de istorie militară şi strategie, 

culegere de informaţii, artă bizantină, atlase vechi, decoraţii şi plăci gravate 

din partea guvernelor străine cu care a colaborat de-a lungul timpului.  

Activitatea analistului-politolog Edward Luttwak, ca strateg la 

nivel înalt şi consultant în intelligence pentru Departamentul Apărării al 

SUA, Consiliul Naţional de Securitate, Departamentul de Stat precum şi 

pentru principalele instituţii militare americane (Office of the Secretary of 

Defense, National Security Council, US Navy, US Army, US Air Force), 

pentru guvernul japonez sau ministerele Apărării şi serviciile de informaţii 

ale altor ţări din Europa, Asia, America Latină, şi Orientul Mijlociu, inclusiv  

pentru Coreea de Sud şi China – este remarcabilă.  

In ceea ce priveşte activitatea didactică, are calităţi de excepţie, 

fiind un foarte bun comunicator; Edward Luttwak a susţinut şi susţine 

cursuri la multe universităţi de prestigiu, precum: Bath University, John 

Hopkins University, Georgetown University, fiind deasemena invitat în 

multe alte universităţi şi academii militare din Statele Unite ale Americii, 

Marea Britanie, Brazilia, China, Israel, Japonia, etc  

Edward Luttwak ascultă, atât în activitatea de teoretician, precum 

şi în cea didactică sau în acţiunea practică, în primul rând de acele cutume 

ale gândirii – formate în timp printr-o bogată şi variată lectură - care au 

făcut din el unul dintre experţii strategici cei mai străluciţi ai Americii, 
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capabil să înţeleagă într-un mod extrem de original, penetrant şi 

contraintuitiv necesităţile psihologice şi practice care stimulează acţiunea 

umană; încearcă – în acelaşi timp să transmită mai departe concluziile la 

care ajunge, chiar şi atunci când acestea nu sunt agreate de cel căruia îi sunt 

destinate. 

Un alt intelectual de marcă al gândirii contemporane, deasemenea 

evreu - născut în România, cu o prodigiaosă carieră în afara României – 

psihologul Serge Moscovici, în lucrarea Epoca Maselor, spunea: 

 „Omul este o oaie gânditoare. Credul şi impulsiv, se repede 

înspre lucruri pe care nici nu le vede, nici nu le cunoaşte. Aflat la bunul 

plac al ordinelor pe care le primeşte, se apleacă sau se înalţă, se afundă 

trup şi suflet în mulţime şi se lasă acoperit de ea până la a deveni de 

nerecunoscut...” (parafraza după G. Tarde, L’opinion et la foule...). În nici 

un caz nu poate fi vorba de un portret care să i se potrivească lui Edward 

Luttwak, cel care este mai degrabă exponentul unui alt prototip, creionat în 

câteva cuvinte de acelaşi Serge Moscovici, în prima parte a următoarei 

afirmaţii: „... Oriunde ne vom afla vom regăsi distincţia dintre o categorie 

de oameni care au vocaţia de a inventa, deci de a dirija, şi o altă categorie 

de oameni, a majorităţii de astă dată, care sunt sortiţi să imite, să fie aşadar 

conduşi...”  

 

Edward Luttwak, alături de Coralia Adina Cotoraci – Rectorul UVVG. 
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Vocaţia de a inventa, se bazează la Edward Luttwak pe dorinţa 

acestuia de a cunoaşte cât mai mult din vasta experienţă a umanităţii, fiind 

dotat – în acelaşi timp - cu un remarcabil simţ de a sesiza circuitele ascunse 

ale realităţii profunde, care scapă nedetectate de cele mai multe ori. Îşi 

bazează reuşitele pe experienţa acumulată de predecesorii noştrii, chiar dacă 

aceştia au trăit cu sute de ani sau chiar cu mai mult timp înainte.  

Doar în acest fel îl putem înţelege pe cel care a publicat numeroase 

cărţi şi articole, multe dintre ele fiind traduse în peste 20 de limbi străine, 

lucrări care se numără printre titlurile de referinţă în domenii vitale pentru 

epoca în care trăim, o epocă plină de conflicte majore şi acumulări de 

tensiuni care îndreaptă lumea spre un nou război rece, dacă nu vom fi în 

stare să gestionăm prezenta realitate. O voce care încearcă să facă acest 

lucru, este vocea strategului, specialistului în geopolitică, specialistului în 

geoeconomie şi istorie militară, Edward Lutwak. Numeroasele sale 

conferinţe, articolele şi volumele publicate, au meritul unanim recunoscut de 

a fi în acelaşi timp lecturi accesibile şi instructive pentru un public mult mai 

larg decât cel al specialiştilor; activitatea multi-specialistului Ed. Luttwak se 

extinde şi în domeniul susţinerii unor publicaţii de prestigiu, ca membru în 

consiliile editoriale ale acestora: Geopolitique, La Revista de Estudios 

Estratégicos, The European Journal of International Affairs sau Washington 

Quarterly. 

Când a fost vorba de a acţiona practic, nu a ezitat să o facă, atunci 

când negocierile nu au avut rezultat şi au fost înlocuite cu lupta efectivă în 

vârtejul confruntării militare; amintesc aici înrolarea lui Ed. Luttwak în 

armata Israelului, ca voluntar, în perioada 1967-1972.  

Părerile lui Edward Luttwak pot părea, la prima vedere şocante, dar 

dacă le analizăm, cu răbdare, în linişte, ne dăm seama de profunzimea 

acestora. Pentru a ilustra cele afirmate îi dau cuvântul lui Ed. Luttwak: 
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EDWARD NICOLAE LUTTWAK, DALYA LUTTWAK – în vizită la Centrul 

de Studii iudaice. 

 “Kissinger, la 88 de ani, scrie broşuri pentru Kissinger Associates. Ultima 

sa carte despre China este o asemenea lucrare, scrisă de personalul de la 

Kissinger Associates. Este concepută astfel încât să intre în graţiile 

autorităţilor chineze şi nimic altceva.” “Îl cunosc personal foarte bine pe 

Kissinger ... Deşi mi-am petrecut multă vreme vorbind cu el, nu am absolut 

nici o idee despre cine e cu adevărat. Cartea lui se încheie cu un imn înălţat 

prieteniei SUA-China şi cu ideea că toate ţările trebuie să se acomodeze cu 

această relaţie...” 

“ ... orice dictatură creează un mediu nefiresc, analog cu acela în 

care iei ţăranii de la câmp şi-i pui într-o armată, unde li se dau uniforme, 

sunt formaţi şi supuşi unei discipline. Dictaturile încearcă să transforme 

populaţii întregi în regimente disciplinate. Regimul nord-coreean duce 

încercarea asta la extrem, antrenând efectiv toată populaţia în cadrul unor 

regimente.” 

“ ... O mică parte dintre egipteni sunt occidentalizaţi, prin urmare 

au întors spatele Islamului, indiferent de credinţa lor personală. În rest 

însă, nu este loc pentru civilizaţie în Egipt alta decât cea islamică, ... “ 
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“ ... pentru o scurtă perioadă, de mai puţin de doi ani, Bush şi 

Administraţia Bush au avut mare chef să promoveze democraţia. Au luat un 

târnăcop şi s-au năpustit la un zid, aparent făcând impresie, şi poate că au 

cauzat şi nişte daune structurale. Războiul din Irak, cu înfrângerea, 

umilirea şi execuţia unui dictator, a fost o mare lovitură de târnăcop...” 

“ ... Obama nu diferă cu nimic de majoritatea administraţiile 

anterioare care vin, la instalare, cu soluţii de-a gata pentru conflictul 

arabo-israelian. Jimmy Carter a fost primul, şi planul său a fost redactat de 

Zbigniew Brzezinski. Planul a dus la călătoria lui Sadat la Ierusalim, pentru 

că avea strălucita idee de a-i supune pe egipteni şi pe israelieni la un 

condominiu sovieto-american – era o idee groaznică, aşa că Sadat şi-a 

creat propria lui realitate... “ 

  “ ... Succesul Israelului ca stat a devenit posibil graţie 

ameninţărilor arabe de diferite tipuri. Violenţa arabă sau ameninţările cu 

violenţa fac parte din meniul israelian ... Lenin a spus: „Puterea este masa 

înmulţită cu coeziunea”. Violenţa arabă generează coeziunea evreiescă. 

Coeziunea transformă masa în putere. Israelul a avut o masă foarte mică şi 

o coeziune foarte mare. Dacă palestinienii ar fi înţeles asta, i-ar fi atacat pe 

evrei cu flori...” 

 

EDWARD NICOLAE LUTTWAK primeşte Diploma de PRIETEN AL CENTRULUI DE 

STUDII IUDAICE 
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DOAMNELOR ŞI DOMNILOR, 

ONORATĂ ASISTENŢĂ, 

Este o mare onoare şi bucurie să avem privilegiul de a acorda 

Domnului profesor dr. EDWARD LUTTWAK înaltul titlu academic de 

DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii de Vest “VASILE 

GOLDIŞ”, la propunerea Consiliului Ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe 

Umaniste, Politice şi Administrative. Am inceput şi va trebui să închei, prin 

a arăta, încă o dată, dificultatea de a prezenta, în câteva pagini şi puţine 

cuvinte, complexitatea unei astfel de personalităţi, cum este cea a 

profesorului, analistului politic, specialistului în intelligence, istoricului, 

strategului ... Edward Luttwak. 

În încheiere aş pătrunde, din nou, în logica strategulu, de excepţie, 

care este Ed. Luttwak, prin propriile lui cuvinte:  

“Logica paradoxală a strategiei contrazice logica vieţii de zi cu zi, merge 

împotriva tuturor definiţiilor noastre normale ale inteligenţei. Strategia 

are sens pentru cineva doar dacă înţelege dialectica. Dacă vrei pace, 

pregăteşte-te de război. Dacă vrei război, dezarmează şi vei avea parte de 

război. Elitele virile şi belicoase înţeleg instinctiv acest tip de gândire.” 

 În numele comisiei de analiză, Domnule Profesor EDWARD 

LUTTWAK, vă felicit pentru acordarea celei mai înalte distincţii a 

Universitatii noastre, cea de DOCTOR HONORIS CAUZA. 

FELICITĂRI! 

În numele Comisiei de analiză, 

Prof. univ. dr. MARIUS GREC 

Director al Centrului de Studii Iudaice ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL 
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CUVÂNT EDWARD LUTTWAK 

Poate că strategia a fost întotdeauna ocupaţia şi pasiunea mea 

deoarece m-am născut în Arad, în acea parte a Transilvaniei care aparţinea 

României (în urma Dictatului de la Viena n.t.), în timpul celui mai mare şi 

sinistru dintre războaie. Acesta este un cuvânt puternic folosit pentru un 

subiect care este slab definit şi suspectat că ar încuraja războiul. Totuşi, 

interesul meu intelectual principal a fost să definesc strategia, iar profesia 

mea a fost practica strategiei atât pe timp de război cât şi pe timp de pace, 

deoarece logica strategiei poate fi de folos atât pentru a păstra pacea cât şi 

pentru a declara război. 

Diferitele domenii de cercetare pe care am încercat să le urmez de-a 

lungul anilor, atât cele analitice cât şi cele istorice au fost inspirate de 

scopul de a descoperi logica universală care condiţionează toate formele de 

război şi, de asemenea, atitudinile conflictuale ale unor naţii aflate în pace. 

Toate lucrurile care pot fi făcute de oameni, oricât de absurde sau 

autodistructive, de magnifice sau sordide, au fost efectuate atât pe timp de 

război cât şi în diplomaţie şi nu se poate detecta nicio logică în faptele ca 

atare. Dar logica strategiei este evidentă în rezultatul lucrurilor făcute şi 

nefăcute şi doar prin examinarea acelor consecinţe neintenţionate se poate 

înţelege natura şi meandrele acestei logici. 

Această misiune poate fi privită cu mult scepticism. Ştiind că 

războiul şi pacea sunt evenimente prea greu de explicat de o ştiinţă în sine, 

şi anume prin intermediul unor teorii care pot anticipa, teorii care pot fi 

corecte pentru că pot fi combătute – se poate suspecta că logica războiului 

poate genera doar banalităţi şi elaborări fără sens ale unei pseudo-ştiinţe. 

Totuşi logica strategiei nu este nici ştiinţă, nici pseudo-ştiinşă, căci explică 

trecutul foarte bine, chiar dacă nu poate prezice viitorul, pur şi simplu 

deoarece există prea multe variabile de controlat când vine vorba de 

conflictele umane. Trebuie să las pe seama altora sarcina de a examina 

„logica mea paradoxală a strategiei” şi să îi determine atât meritele 

intelectuale şi chiar pe cele practice, cât şi neajunsurile ei. 

Ceea ce avea să devină o călătorie captivantă nu a început cu un 

scop atât de ambiios. Citind literatura dedicată istoriei militare, în special 

studiind Imperiile Roman şi Bizantin, dar de asemenea în activitatea mea 

profesională ca analist militar într-un birou comfortabil sau pe teren în 
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diferite războaie din diferite ţări, eu, ca mulţi alţii înaintea mea, am crezut 

iniţial că fiecare experienţă a unui război este unică – produsul unei 

convergenţe irepetabile de ţeluri politice, emoţii efemere, limite tehnice, 

mişcări tactice, scheme operaţionale şi factori geografici. Dar totuşi, de-a 

lungul anilor au început să apară nişte continuităţi ispititoare, formând 

tipare din ce în ce mai bine definite, unele clarificate de literatura de 

specialitate dedicată strategiei, îndeosebi cea a lui Clausewitz (toate 

lucrările mele sunt doar adnotaţii la realizările inegalabile ale acestuia), în 

timp ce altele au rămas neobservate. Ceea ce a făcut această călătorie 

captivantă a fost că aceste tipare nu se conformau unor aşteptări obişnuite: 

ele nu au fost ordonate de nicio logică cunoscută de natură cauzală. 

În timp, mi-am conturat o viziune asupra strategiei, născută din 

umbra cuvintelor citite, a problemele investigate şi din trăirea de facto a 

experienţei războiului şi am descoperit că aceasta nu reprezintă o simplă 

banalitate, ci paradox, ironie şi contradicţie. Mai mult decât atât, logica 

strategiei părea să se dezvăluie în două dimensiuni: disputele „orizontale” 

ale adversarilor care caută să îşi opună, să devieze şi să întoarcă mişcările 

unui altuia – iar acest lucru este ceea ce face strategia paradoxală; şi 

interacţiunea „verticală” pe diferite nivele de conflict, cel tehnic, tactic, 

operaţional şi strategic. Aceasta este concepţia prezentată în diferite feluri 

în lucrările mele, inclusiv întreaga expunere teoretică din cartea mea 

„Strategia: Logica Războiului şi a Păcii”, o carte care m-a făcut foarte 

antipatizat de către ofiţerii militari seniori care sunt obligaţi să o citească 

la academie în diferite ţări. 

Desigur, sunt foarte onorat de distincţia care mi-a fost oferită şi de 

primirea mea în oraşul şi ţara în care m-am născut. Unchiul meu Adam 

trăia fericit în Bucureşti, în timp ca părinţii mei trăiau bine în Arad până 

când s-a instalat antisemitismul ca politică de stat. Din diferite motive, 

unele exclusiv personale, altele frivole, tatăl meu a adorat muzica populară 

românească, ca mine, de altfel – ei preferând România în faţa Ungariei 

când Hitler a împărţit Transilvania. Din această cauză, ei au supravieţuit, 

ca majoritatea evreilor din Arad. Acum istoria se repetă deoarece în 

Ungaria mulţi au schimbat gândirea politică cu ura. Cât despre mine, sunt 

foarte bucuros să adaug această experienţă şi această mare onoare 

legăturilor mele româneşti, care sunt destul de puternice încât să pot să îi 

urez ţării mele natale un viitor fericit. 
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Perhaps it is because I was born in Arad, in Romania's Transylvania 

during the greatest and most sinister of wars that strategy has always been 

my occupation, and also my passion. That is a strong word for a subject 

both poorly defined and suspect as an encouragement to war. But to define 

the meaning of strategy has been my chief intellectual interest, just as the 

practice of strategy in war as well as in peace has been my professionfor the 

logic of strategy can serve to preserve peace just as much as to make 

war. All the different lines of research I have tried to pursue over the years 

both analytical ad historical were driven by the aim of uncovering the 

universal logic that conditions all forms of war as well as the adversarial 

dealings of nations even in peace. Whatever humans can do, however 

absurd or self-destructive, magnificent or sordid, has been done in both war 

and statecraft, and no logic at all can be detected in the deeds themselves. 

But the logic of strategy is manifest in the outcome of what is done or not 

done, and it is by examining those often unintended consequences that the 

nature and workings of the logic can best be understood.  

This quest may legitimately be viewed with much skepticism. 

Knowing that the events of war and peace are too irregular to be explained 

by science in its only proper meaning, namely by theories that can actually 

predict, theories that may be correct because they can be refuted - one 

might suspect that the logic of war can yield only empty platitudes and the 

pointless elaborations of pseudo-science. But the logic of strategy is neither 

science nor pseudo science, for it does explain the past very well, even if it 

cannot predict the future, simply because in human conflict there are too 

many variables to be controlled. I must leave it to others to examine my 

“paradoxical logic of strategy” and determine its intellectual, and even 

practical merits, or shortcomings.   

What became a long journey to a compelling destination began with 

no such ambitious purpose. In reading the literature of military history, in 

studying more particularly the  Roman and Byzantine empires, but also in 

my professional work both as a military analyst in comfortable offices, and 

also in the field in various wars in various countries,  I, like others before 

me,  initially believed that each  and every experience of war was unique-- 

the product of an unrepeatable convergence of political aims, transient 

emotions, technical limits, tactical moves, operational schemes, and 
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geographic factors. And yet, over the years, tantalizing continuities began to 

emerge, forming patterns more and more definite, some clarified by the 

literature of strategy chiefly the works of  Clausewitz (all my writings are 

just annotations on his unsurpassed achievement), while others had 

seemingly remained undetected. What made the investigation compelling 

was that these patterns did not conform to commonsense expectations: they 

were not ordered by any familiar, straightforwardly causal logic.  

As a vision of strategy emerged out of the shadows of words read, 

problems investigated, and warlike events actually experienced, I found that 

its content was not the prosaic stuff of platitudes, but instead paradox, 

irony, and contradiction. Moreover, the logic of strategy seemed to unfold 

in two dimensions: the “horizontal" contentions of adversaries who seek to 

oppose, deflect, and reverse each other's moves-and that is what makes 

strategy paradoxical; and the “vertical” interplay of the different levels of 

conflict, technical, tactical, operational, and strategic. That is the 

conception presented in various ways in my works, including the full 

theoretical exposition in my book Strategy: The logic of War and Peace a 

book that has made me very unpopular with the senior military officers who 

are forced to read it in their academies in a variety of countries.  

I am of course greatly honored by the degree conferred upon me and 

by my reception in the town and country where I was born. My uncle Adam 

lived happily in Bucuresti, as my parents lived well in Arad, until the arrival 

of state anti-semitism. For all sorts of reasons, some purely personal, some 

frivolousmy father adored Romanian folk music as I do--they favored 

Romania over Hungary when Hitler divided Transylvania. Because of that, 

they survived, as Jews mostly did in Arad. History repeats itselfnow also 

many in Hungary have replaced political though with hatred. As for myself, 

I am very glad to add this experience and this great honor to my Romanian 

affiliations, which are strong enough to wish a happy future for my native 

country. 

Edward Luttwak   
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MAROȘI EMERIC MIKI 

DOMICILIUL FORȚAT, FORMĂ PREGĂTITOARE A SOLUȚIEI 

FINALE 

Îngrijire editorială și cuvânt înainte de Speranța Sofia Milancovici 

Prefață de Marius Grec 

- lucrare apărută cu sprijinul și sub egida Centrului de Studii Iudaice din 

cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad - 

CUVÂNT ÎNAINTE 

În data de 14 mai 2009, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, 

Politice şi Administrative a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 

avea loc lansarea volumului Pagini din istoria evreilor la Reşiţa, semnat de 

Emeric Marosi, cu o prefaţă de conf. univ. dr. Marius Grec şi în îngrijirea 

editorială a subsemnatei.  

Importanţa şi calitatea volumului au fost atestate prin ecourile în 

presa momentului, prin interesul comunităților iudaice din zona de vest a 

României și a universitarilor de specialitate, precum şi prin acordarea 

prestigiosului premiu Iakov Groper, care i-a fost decernat autorului în cadrul 

unei ceremonii desfăşurate la Casa Belgia a Universităţii Ebraice din 

Ierusalim, în luna noiembrie 2008. 

Prima lansare a avut loc la Reşiţa, în cadrul Muzeului Banatului 

Montan, în prezenţa unor oameni de cultură şi a oficialităţilor locale, cu atât 

mai mult cu cât autorul și soția sa Maria au pus şi bazele Asociaţiei 

Culturale „Marosi – Muzeul Reşiţa”, al cărei scop este susţinerea copiilor 

talentaţi la desen, printr-o bursă specială, acordată în memoria primului 

profesor de geometrie şi desen din Reşiţa, prof. Armin Marosi, bunicul 

autorului. 

În ceea ce priveşte volumul în sine, notam, la data apariției lui, 

faptul că acesta are o certă valoare documentară, susţinută de autenticitatea 

trăirii transpuse în text şi de documentele reproduse, acestea având menirea 

de a lumina oarecum anumite conuri de umbră ale istoriei, lăsate, voit sau 

din ignoranţă, neexplorate. 
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Oferind o imagine de ansamblu asupra implicaţiei pe care a avut-o 

existenţa unei comunităţi a evreilor pe meleaguri reşiţene, documentul se 

deschide printr-un moto care îndeamnă la întoarcerea spre rădăcini, pentru a 

găsi, paradoxal, calea spre devenire: „Cine îşi uită trecutul, nu are viitor.” 

Acesta este, practic, firul roşu al volumului, din punctul de vedere al 

spiritului cu care autorul şi-a încărcat istorisirea. Şi, totodată, acesta este 

mobilul care stă la baza textului. Respectul pentru străbuni, pentru tot ceea 

ce existenţa acestora a însemnat în viaţa succesorilor dar şi dorinţa de a lăsa 

posterităţii câteva repere istorice şi sociale care altfel s-ar fi pierdut au 

generat intenţia de a da formă concretă acestui volum. 

Autorul nu e scriitor de profesie, însă aşterne pe hârtie viaţă, nu 

vorbe, textul curge simplu şi natural, trăirea e autentică şi cu atât mai 

tulburătoare. Fără lamentări inutile, fără exagerări, un om povesteşte cum a 

trecut prin istorie un neam, încercând să îşi păstreze demnitatea când a atins 

punctul ultim al umilinţei. Valoarea volumului nu se regăseşte, aşadar, în 

calitatea scriiturii, ci în substanţa ei şi în contribuţia esenţială la conservarea 

unor aspecte documentare privind existenţa comunităţii evreieşti reşiţene. 

 Ce a rămas, astăzi, de pe urma acesteia? Un cimitir neglijat de 

autorităţi şi profanat de vandali, un templu trist, câţiva bătrâni şi... această 

lucrare care, prin informaţie, dar şi prin reproducerea unor odioase 

documente şi a unor fotografii, vine să aducă lumină asupra unor aspecte 

trecute, voit sau prin omitere, în penumbra istoriei. 

Dar să revenim la originile și evoluția acestei colaborări intelectuale 

care, în timp, a devenit mai mult decât atât, o relație de prietenie 

interculturală.  

Într-o zi oarecare a anului universitar 2008-2009, pe adresa facultății 
a sosit o scrisoare și un text manuscris, expediate de autor către membrii 

Centrului de Studii Iudaice, cu scopul de a face cunoscută experiența sa 

celor al căror interes se direcționează spre astfel de reconstituiri.  

De la acest prim contact, pașii următori ai colaborării au curs firesc 

și constant, înspre proiecte comune care și-au atins, unele, scopul (precum 

volumul prezentat anterior) sau care sunt încă în curs. 

Discutând despre raporturile Centrului de Studii Iudaice cu autorul, 

domnul conf. dr. Marius Grec aprecia că acestea se înscriu pe coordonatele 

propuse încă de la început prin statutul organismului pe care îl conduce, şi 
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anume promovarea valorilor comunităţilor evreieşti din România şi 

relevarea contribuţiei acestora la viaţa socială, culturală, politică sau 

economică a ţării. 

  Martor  și supraviețuitor al unor forme de holocaust specifice 

acestui teritoriu, forme cel mai adesea trecute sub tăcere sau ignorate cu 

desăvârșire de autorități, Emeric Maroși a propus, ca o continuare organică 

a volumului din 2008, un proiect de restituire a istoriei orale pe care 

memoria sa, voluntară și involuntară, a păstrat-o vie și care reprezintă un 

capitol esențial al problematicii holocaustului, în toate formele sale. 

Copiii evrei au fost dați afară din școli, salariații-degradați, 
proprietarii de afaceri  - arestați, bătuți și înfometați, până au semnat în fața 

notarului că își cedează voluntar proprietățile.  

Acținea antievreiască a continuat prin organizarea Lagărului de 

Domiciliu Forțat de la Oravița, stația ultimă înaintea îmbarcării în trenurile 

morții, care porneau spre lagărele de exterminare. Sub acest titlu de 

domiciliu forțat însă a fost camuflat un lagăr de muncă atroce, de unde 

mulți au plecat pe drumul fără întoarcere, alții au supraviețuit opresiunii 

care a durat 4 ani.  

La această dată, din păcate, acestor supraviețuitori sau victimelor 

rezultate nu li s-a recunoscut decât calitatea de supraviețuitori de rang 

secund, cu drepturi minore la despăgubiri morale sau materiale. Dincolo 

însă de aceste nedreptăți sociale răzbate ecoul frustrării unor oameni cărora 

li s-a răpit, timp de ani întregi, dreptul la speranță, la respirație liberă, 

dreptul de a ființa decent în lume.   

În numele celor care suferit atrocitățile acestui tip de concretizare a 

antisemitismului, am colaborat cu autorul pentru a concretiza acest demers 

recuperator pe care îl oferim spre cunoaștere și recunoaștere tuturor celor 

preocupați de problematica Holocaustului, sub forma paginilor care 

urmează și care strâng, în rândurile lor, nu cercetări științifice sintetice și 

abstracte, ci o viață de om, așa cum s-a derulat ea în antecamera morții.  

Conf. univ. dr. Speranța Milancovici 
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Fragmenete din volum: 

HOLOCAUSTUL ŞI EVREII 

Noi, cei care am mai rămas în viață din ultima generație de 

supraviețuitori, care am  trăit grozăviile celui de al doilea război mondial, 

suntem obligați a așterne, în limita posibilităților, amintirile noastre, pentru 

a le lăsa în păstrare posterității. Dacă noi nu vom face aceste declarații și 

descrieri, nu va mai fi cine să le facă și vom lăsa faptele pe mâna 

impostorilor, falsificatori ai Istoriei.  

Pe lângă cei existenți, în mod permanent apar așa-ziși „istorici” care  

scriu și descriu aspecte din istoria holocaustului deși nu au participat, nu au 

trăit acele timpuri de groază ci își dau cu părerea din auzite, din diverse 

statistici, mai mult sau mai puțin reale, ilustrând evenimente  și profanând 

eroii și pe cei sacrificați, urmărind niște interese mai mult sau mai puțin 

murdare.  In fond, ei nu doresc decât să minimalizeze răspunderile pentru 

crimele odioase,  să mușamalizeze și să înfrumusețeze faptele incriminabile 

și atitudinea bestială a torționarilor și a criminalilor și încearcă să justifice 

jefuirea până și a cadavrelor și a întregii populații evresti. Noi, cei a căror 

copilărie și tinerețe a fost distrusă și am rămas traumatizați pentru toată 

viața, avem obligația să descriem adevărul și să nu permitem impostorilor 

pervertirea adevărului. Una din principalele suferințe ale populației evreiești 

a fost scoaterea cu forța din spațiul locuit și strămutarea în alte locații, sub 

pază militară, așa-zisul Domiciliu Forțat. 

De altfel, însuși Guvernul României, prin diferite legi si 

Ordonanțe,fixează cuantumul indemnizației și drepturile ce se acordă celor 

strămutați. Comisia de aplicare a Legii Nr.189 din anul 2000 stabilește 

pentru fiecare caz, perioada în care a fost strămutat, dovedită cu acte oficiale 

și probe prevăzute de lege. Legea Nr. 204 din anul 2007 stabilește 

cuantumul indemnizației lunare de 100 lei pentru fiecare an de strămutare. 

Deși indemnizația este foarte mică, mai mult simbolică, nici măcar 20 % din 

salariul mediu, prin aceasta se atestau oficial suferințele oamenilor, 

suportate pe bază rasială, se recunoștea, oficial, existența unor forme ale 

holocaustului in Romania. 
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De asemenea, se stabilesc și alte drepturi, ca: transportul urban 

gratuit, tratament medical și balnear gratuit, alte scutiri de taxe s.a. Prin 

aceasta, Guvernul recunoaște, așadar, în mod oficial, existența represiunilor 

naționaliste și Holocaustul în  România.                                                           

Cu o istorie veche, încă de pe vremea Principatelor, evreii din 

România erau deja răspândiți, în jurul anului 1930, în mai toate localitățile, 

sate și orașe, fiind angrenați în viața economică, socială și culturală a țării. 

Curentul antisemit are origini vechi pe teritoriul României, în special de pe 

vremea odiosului Program a lui A.C. Cuza, concretizat mai ales prin 

retragerea drepturilor politice, economice și sociale. Ajung la putere 

guvernele şovine, culminând din anul 1941, cu rebeliunea legionară. 

Acestea devin o plagă națională, înăbușind democrația, fascizând țara, 

aruncând asupra evreilor prevederile numerus clausus în toate domeniile, 

împingând România spre prăpastie. Aceasta din urmă, în cârdășie cu 

regimul fascist german, a început să aplice și programul de lichidare a 

populației evreiești, moral, economic și fizic. 

a.   Încercări de lichidare morală 

Dintre măsurile care să ducă la lichidarea morală a populației 

evreiești din Romania amintim: 

- eliminarea copiiilor evrei din toate școlile și universitățile din țară, 

respectiv interzicerea participării la orice formă de învățământ. La Reșița,  

directorul de la Școala de Beton, legionarul Vlădoianu, auzind comunicatul 

la radio, a și trimis copiii evrei acasă. În același timp, directorul Lugojan, de 

la Școala Primară Nr.4, a trimis învățătorii cu copii evrei în clase, acasă la 

aceștia, să asigure astfel accesul copiiilor la educație, până nu a primit 

dispoziție cu observații directe de la Inspectoratul Școlar. Ironia sorții a 

făcut ca aproape toți copiii evrei din Reșița să termine studii superioare și să 

ocupe funcții importante în economie și alte domenii în țară și străinătate. 

Toți angajații la stat, funcționari publici evrei, au fost concediați, 
fără a primi preaviz sau alte drepturi. De asemenea, s-a recomandat firmelor 

particulare  să fie concediați toți lucrătorii evrei. 
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Au trebuit predate la primării aparatele radio, mașinile de scris, 

armele de vânătoare sau armele de foc ale ofițerilor de rezervă. 

A fost interzis ca evreii să fie consultați sau tratați în spitale sau 

policlinici de stat. Ei au putut fi tratați numai de către evrei, tot așa cum 

medicii evrei nu au putut consulta sau trata ne-evrei. A fost interzisă 

participarea evreilor la cultură, intrarea în sălile de teatru, cinema, parcuri, 

localuri publice și în prăvălii și alte spații inscripționate cu  INTRAREA 

JIDANILOR INTERZISĂ. 

  Între alte interziceri a fost și cea de a circula pe străzi seara sau 

noaptea și în grupuri mai mari de trei persoane, de asemenea alte măsuri 

care să ducă la demoralizarea populației evreiești și la înfricoșarea acestora, 

amenințarea permanentă fiind deportarea în lagărele morții sau în 

Transnistria.  

b.  Incercări de lichidare materială  -   Pauperizarea 

Sărăcirea populației evreiesti a fost începută prin o serie de restricții 
în activitatea economică și bancară. 

În primul rând au fost preluate, prin jefuire, toate proprietățiile, case, 

apartamente, prăvălii, magazii, ateliere s.a. acestea printr-o simplă 

semnatură în fața notarului au fost cedate de bună voie statului, fără a avea 

nicio pretenție. 

Cum s-a procedat la Reșița: într-o dimineață, cu câte un polițist sau 

soldat, a fost ridicat de acasă fiecare proprietar și dus în localul librăriei 

Frații Deutsch, erau mai multe camere, tipografie, legatorie, birou etc. După 

câteva ore de așteptare s-au prezentat oficialități locale în frunte cu prim 

perceptorul orașului, șeful legionarilor și alții. Aceștia au comunicat evreilor 

că, în conformitate cu dispozițiile de la centru, trebuie să predea 

proprietățile lor cu tot ce este în ele, printr-o declarație notarială. După mai 

multe tergiversări însoțite cu palme, bătăi, înjurături, și alte metode, mai 

mult sau mai puțin ortodoxe, încet, încet, oamenii s-au supus cerințelor. 

Bineînțeles că s-a făcut seară, noapte și a doua zi oamenilor nu li s-a dat nici 

mâncare și nici de băut. Ca să scape de acolo, unul câte unul au semnat în 

fața prim perceptorului si al notarului, actele prin care își cedează bunurile. 
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Odată cu semnătura, au fost preluate și cheile prăvăliilor, de unde nu s-a mai 

scos niciun ac cu gămălie și nici banii din casele de fier sau casierii. Astfel 

evreii la Reșița au fost pauperizați în trei zile, dar s-au bucurat că au scăpat 

cu viață. Pe lângă aceasta, populația evreiască a fost obligată să plătească 

niște taxe speciale de război, și să predea în natură îmbrăcăminte și haine de 

iarnă pentru soldați.      

c. Încercarea de lichidare fizică 

    Programul de lichidare fizică a evreilor a constat în a-i transporta la 

lagăre de exterminare și prin infometare, epuizare fizică, îmbolnăvire, și 

după o totală exploatare prin muncă,  în final gazarea sau arderea lor și a 

cadavrelor. Evreii mergeau la moarte recitând Crezul Iudaismului: SEMA 

ISRAEL ADONAI ELOHEINU ADONAI AHAD! (Ascultă Israel, 

Dumnezeul nostru este unic!). Din multe locuri, evreii au fost mânați ca 

vitele pe jos în convoaie prin ploaie și ger, infometați și lăsați să moară pe 

marginile de drum, în special spre Transnistria. 

Deși întreaga politică de exterminare ca și locurile sinistre ca și 

metodele erau cunoscute în toată lumea, nimeni, inclusiv capii bisericilor, 

Papalitatea, organizațiile sociale, umanitare și stalete lumii, nu au luat nicio 

atitudine și nu au mișcat un deget, în apărarea mulțimilor mânate spre 

abatoare . Cu două, trei bombe, puteau fi oprite sau măcar întârziate 

activitățile criminale, dar s-a preferat distrugerea cu mii de bombe a culturii, 

ca orașul Drezda, într-o singură noapte de exemplu, bombardat cu peste o 

mie de avioane. 

Pentru o bună cunoaștere a existenței evreilor, s-a dispus prin 

Decretul Lege Nr. 3416 din anul 1941, efectuarea, pe întregul teritoriu al 

României, a Recensământului locuitorilor având sânge evreiesc. (Redăm 

copia Adeverinței Nr. 24/B anexa 1). Pentru a fi transportați mii de evrei la 

abatoarele umane de tristă amintire, aceștia trebuia adunați în niște centre de 

unde să fie încărcați în vagoane în garnituri speciale să fie duși la locurile de 

sacrificare. 

Aşa s-au născut LAGĂRELE DE DOMICILIU FORȚAT CA 

FORME  PREGĂTITOARE ALE SOLUŢIEI FINALE. … 
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ÎNCEPUTURILE PREZENŢEI EVREIEŞTI, ÎN 

ANTICHITATE, ÎN TRANSILVANIA ŞI ZONA CÂMPIEI DE 

VEST* (fragment) 

THE BEGINNINGS OF THE JEWISH PRESENCE, IN 

TRANSYLVANIA AND IN WESTERN PLAIN AREA 

Ioan Marius GREC 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad 

marius_grec@yahoo.com  

The beginnings of the presence of the Jewish population, in 

Antiquity, at the North of Danube, including Transylvania, thus the area of 

the Western Plain, remains a controversial problem of the Romanian 

historiography. The most common scientific hypothesis is that the earliest 

signs of the Jewish presence at the North of Danube are those left by the 5th 

Legion Macedonica that took part actively at the siege of Jerusalem (68 

A.D.). This legion also participated at the Daco-Roman wars for the 

conquest of Dacia (101-102; 105-106), and after the war it remained in the 

province Dacia Porolissensis, at Potaissa (today Turda, Cluj county), in 168-

271/275. We consider that we have sufficient reasons to believe that pre-

Roman Dacia was an attractive area for the Jewish population, acting like a 

magnet for an important segment of this population, which settled rather 

early at the North of Danube, including or especially in Transylvania. The 

Geto-Dac religion, very permissive from this respect, with an ascendant 

towards monotheism, the resemblances between the way of life of Dacians 

and the of Eseniens, the existence of a common enemy: Rome, the Jewish 

lifestyle (very adaptive), the interests of the Dac state (even of that 

preDecebal) to attract those elements that opposed Rome, are just a few 

arguments in this respect. We are convinced that future researches would 

bring new arguments to support this hypothesis. 

Se ridică numeroase semne de întrebare atunci când se abordează 

problematica prezenţei evreilor, încă din antichitate, pe teritoriul României. 

Pentru Transilvania (avem în vedere înţelesul extins al noţiunii, inclusiv 

zona Câmpiei de Vest), primele lucrări, care tratează această problemă, au 

apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Aceste abordări afirmau prezenţa 

unor evrei pe aceste meleaguri, încă din secolul I d.Hr., sustinându-se 

mailto:marius_grec@yahoo.com
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ipoteza convietuirii cu populatia dacică în cadrul statului dac condus de 

Decebal (87-106 d.Hr), poate chiar mai devreme. Este posibil ca regele 

Decebal să fi oferit azil unor refugiati din Palestina, în urma cuceririi de 

către Imperiul Roman, în special după represaliile ordonate de împăratii 

Vespasian şi Titus (în urma înăbuşirii răscoalelor din anii 66-71 d. Hr.) 

[Gluck, E., Prezenţa evreiască în părtile arădene în antichitate şi evul 

mediu, în Acta Transylvanica (Anuarul Centrului de istorie a 

Transilvaniei), vol. I., 2004, Bucureşti, p. 9.] Dovezile par a fi insuficiente 

pentru a susţine o asemenea ipoteză, dar sunt elemente care nu pot fi trecute 

cu vederea. La un moment dat Lucian Blaga făcea o interesantă observaţie, 

referindu-se şi la religia geto-dacilor:  

„Inzii, pornind de la mitologia lor, au dat naştere la o serie 

întreagă de mari metafizicieni religioşi. Perşii au dat lumii pe 

Zarathustra, egiptenii pe faraonul Amenofis al IV-lea, chinezii pe Lao-łe, 

pentru a nu mai aminti pleiada de profeti a evreilor. Dacii, a căror 

mitologie este atât de putin cunoscută, au dat lumii pe un Zamolxe.” 

[Blaga, L., Curs de filosofia religiei, Alba Iulia – Paris, 1994, p. 111.]  

Este importantă această observatie deoarece sunt puse în acelaşi plan 

religiile inzilor, egiptenilor, chinezilor, perşilor, evreilor şi dacilor, respectiv 

sunt evidentiate personalităti semnificative ale istoriei lumii religioase: 

Budha, Akhenaton (Amenofis al IV-lea), Lao-Te, Zarathustra, Moise, 

Zamolxis. Reamintim aici şi observatia făcută de Diodor din Sicilia, în 

Biblioteca Istorică, XCIV, 2, care arăta: „… La aşa numitii geti, care îşi 

închipuie că sunt nemuritori, Zalmoxis pretindea că şi lui îi dăduse legile 

Hestia, zeitatea lor. Tot astfel la iudei, Moise spunea că legiuirea o 

datorează zeului lor, invocat de iudei sub numele de Iao…” Spre deosebire 

de lumea romană, politeistă, conceptele religioase din regiunea Daciei 

preromane şi Palestinei, sunt mult mai apropiate, în zona polarizării 

sentimentului religios. Clemens din Alexandria, unul dintre primii autori 

creştini, apreciază importanta legiuitorilor şi dascălilor barbari, amintindu-i 

în acest context şi pe preotii geto-daci. [Bodor, A., Structura societătii 

geto-dace, în Studii Dacice (sub redactia lui Hadrian Daicoviciu), Cluj-

Napoca, 1981, pp. 15-17.] 

* A se vedea intregul articol in, STUDII DE ŞTIINTĂ ŞI CULTURĂ, ANUL IV, NR. 3 

(14), SEPTEMBRIE 2008, pp. 3-5. 
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COMUNITATEA EVREILOR ARĂDENI 

Scurt istoric 

Ing. Ionel Schlesinger 

Preşedintele Comunităţii evreilor din Arad 

 

Când e vorba de o istorie a vre-unei comunităţi evreieşti, întâlnim 

mereu acelaşi tipar: evreul rămas fără patrie, devenit evreu rătăcitor, apare. 

E consemnat pentru prima oară în calitate de mic negustor, plătitor de 

impozite. Face comerţ mărunt, e tolerat, fiind deseori sub protectoratul 

scump plătit al vre-unui potentat local. Apare apoi cel de al doilea evreu, 

ideia viitoarei comunităţi există deja în germene. Cei doi îşi întemeiază câte 

o familie, au copii. Aceştia îşi construiesc case, îşi extind negoţul. Încetul cu 

încetul, în pofida impozitelor împovărătoare, un mic nucleu al comunităţii 

evreieşti ia naştere, creşte ca un organism în toate direcţiile, prinde putere. 

Intră în legătură cu alţi evrei, din comunităţi vecine. Organizează acţiuni 

comune culturale, religioase şi economice. 

Deşi fideli îndemnului profetului Eliahu, adresat evreilor nevoiţi să 

ia calea pribegiei, de a fi cetă-ţeni loiali şi folositori ai cetăţii, datorită 

izolării în care sunt constrânşi să trăiască reprezintă mereu o necunoscută 

pentru cei din jur, reprezintă „elementul străin”. Şi cum lipsa de cunoaştere, 

lipsa de informare a fost dintotdeauna sursa majorităţii fenomenelor de 

respingere, iar comunităţile evreieşti obţineau peste tot succese în activitatea 

lor, invidia celor din jur se transforma mereu în ură.  

Se ţes intrigi, se incită la duşmănie, se organizează pogromuri, 

izgoniri, mereu de acelaşi fel, mereu cu aceleaşi argumente şi insinuări 

preluate fără discernământ din surse de nimeni dovedite. Casele evreilor 

sunt distruse, comunitatea e devastată. Evreii sunt fie măcelăriţi fie izgoniţi. 

Rămân doar cimitirele, dacă n-au fost distruse şi ele. Şi ruinele templului cu 

ciudatele lui înscripţii, mărturii ale unui timp revolut. Populaţia urbei îşi 

aminteşte - câte odată cu ură, uneori cu nostalgie- că acolo au trăit cândva 

evrei, care, de fapt, au contribuit din plin la progresul economic şi spiritual 

al locului.  
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În vechime, prin „Regiunea Aradului” se înţelegea teritoriul situat la 

nordul râului Mureş, între ac-tuala frontieră vestică a României până la Zam 

şi bazinul Crişului Alb până la Hălmagiu. Există indicii că deja în Evul 

Mediu evreii au desfăşurat în această zonă comerţ cu sare şi alte pro-duse, 

folosind transportul pe Mureş. Mai precise sunt informaţiile despre prezenţa 

evreilor la Ineu şi mai ales la Lipova, începând din perioada pătrunderii 

turceşti (sec. XVI-XVII). 

Pentru oraşul şi regiunea Arad, secolul XVII coincide cu sfârşitul 

ocupaţiei turceşti (1551-1689) şi preluarea administraţiei de către autorităţile 

imperiale ale Austriei. Imperiul Habsburgic se extinde şi în sudul 

Mureşului. Banatul se află însă în continuare câţiva ani sub control turcesc, 

aşa încât Mureşul (de la Lipova până la Arad) reprezintă de fapt 

administrativ, dar mai ales financiar şi spiri-tual, artera de comunicaţie 

dintre două lumi total diferite ca desvoltare şi nivel de civilizaţie.  

În această zonă de tranzit evreii, neaparţinând nici unei puteri, dar 

înglobaţi în ambele sfere de in-fluenţă, au fost sortiţi în mod necesar de a fi 

mijlocitorii. Emanciparea lor, existenţa comunităţii mozaice şi a 

aşezămintelor social-culturale se datoreşte în mare măsură factorilor 

condiţionaţi de situaţia amintită. Oraşele aflătoare în răsăritul şi sud-estul 

imperiului (cum e şi cazul Aradului) ieşiseră din războaie într-o stare 

jalnică, fără autonomie proprie, fiind în general subordonate domeniilor 

împărăteşti. În interiorul oraşelor existau bariere foarte stricte între 

nobilime, meseriaşii incluşi obligatoriu în bresle şi puţinii comercianţi din 

asociaţii profesionale şi cetăţenii mai săraci, ultimii neprimind în-totdeauna 

dreptul de a se stabili în mod permanent. La cea mai inferioară treaptă a 

piramidei se af-lau evreii, care erau consideraţi doar toleraţi.  

Prin „Scrisoarea de protecţie” datată 1 mai 1717, General Locotenent 

Baron Stefan Cosa, coman-dantul cetăţii Aradului şi al zonei Mureşului, 

permite primilor doi evrei să se stabilească şi să locu-iască în mod legal în 

oraşul Arad. O data stabiliţi, evreii arădeni, cel puţin în primii 40-50 ani 

erau opriţi de la orice fel de activitate productivă, exceptând producerea şi 

comercializarea de băuturi spirtoase. Încercând să practice şi unele meserii, 

evreii arădeni s-au lovit de refuzul breslelor meşteşugăreşti, care s-au opus 

nu numai primirii evreilor ca membri ai breslelor ci chiar şi pregătirii unor 

ucenici evrei pentru diferite meserii. Traversarea acestor vremuri deosebit 

de dificile, într-un mediu ostil, a fost posibilă în mare măsură datorită 
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coeziunii membrilor comunităţii, a ataşamentului lor faţă de 

comandamentele morale ale iudaismului, faţă de religie şi, nu în ultimul 

rând faţă de învăţătură. În mod obiectiv, a apărut necesitatea construirii unei 

noi sinagogi, a unui „Beit Knesseth”, care este centrul oricărei comunităţi 

evreieşti, fiind, chiar prin denumire, nu o simplă casă de rugăciune ci o 

„casă de adunare”. 

La iniţiativa judelui Hirschl Moses şi a rabinului reformator Aaron 

Chorin, s-au elaborat mai multe variante de acţiune în vederea construirii 

unei sinagogi mai încăpătoare. S-a emis ideia ridicării unui edificiu 

comunitar complet, care să cuprindă în interiorul său sinagoga (care, din 

motive de securita-te să nu fie văzută din afară), şcoala, locuinţe pentru 

elevi, locuinţele rabinului şi ale cantorului şi spaţii comerciale la nivelul 

străzii. În 1826 Consiliul Orăşenesc declară că se opune ridicării acestui 

edificiu. Conducerea comunităţii a trecut la o acţiune foarte curajoasă: la 24 

aprilie 1827 a început săparea fundaţiei fără a se aştepta autorizaţia de 

costruire. Reacţia comitatului a fost foarte dură. Gropile săpate ziua erau 

astupate noaptea. Atunci, judele Hirschl şi rabinul Chorin s-au deplasat la 

Viena şi au cerut audienţă la Împă-ratul Francisc, oferindu-i drept cadou 

templul în construcţie. Hirschl a explicat Împăratului motivul ce sta la baza 

acestei curioase oferte. Împăratul a acceptat oferta. De acum înainte nimeni 

nu a mai putut împiedica construirea templului. Pe data de 13 iunie 1828 a 

fost plasată piatra de fundament, iar în 1834 sinagoga neologă a fost 

terminată. Orga a fost pusă în funcţiune în anul 1841.Mai târziu, în anul 

1912, a  fost costruită încă o sinagogă de către evreii de rit ortodox.  

Relativa normalizare a situaţiei civile a evreilor coincide cu 

recunoaşterea Aradului ca oraş împără-tesc liber, în anul 1834. Ocupaţiile 

evreilor se diversifică şi ele, concomitent cu dezvoltarea relaţii-lor sociale. 

Comercializarea cerealelor, tutunului, lânii, vitelor, a produselor agro-

silvice, s-a făcut prin intermediul evreilor, pe piaţa internă dar mai ales pe 

cea externă.  

În părţile Aradului, în urma unui decret din anul 1840, evreii sunt 

lăsaţi să practice orice meserie. Străduinţele rabinului Aaron Chorin spre a 

antrena enoriaşii la practicarea meseriilor au dus la în-fiinţarea unei asociaţii 

menite să propage şi să ajute materialiceşte practicarea meseriilor. Meseriile 

îmbrăţişate cu precădere erau croitoria şi tăbăcăria, urmate de cea de 

compactor, vopsitor de haine, bijutier, cărăuş. În anul 1848, 57% din totalul 
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populaţiei evreieşti trăia de pe urma meseriilor. S-au înfiinţat manufacturi de 

tăbăcărie, postăvărie, spirt, lichior şi ţuică. Agricultura intensivă se practica 

la Şimand. Apariţia şi desvoltarea intelectualităţii laice este evidenţiată prin 

consemnarea existenţei în anul 1848 a 17 intelectuali evrei, din care 10 

medici.  

Dacă la conscripţia din 1851 s-au înregistrat la Arad 3418 evrei, în 

anul 1900 erau aproape 10.000. Acest număr a scăzut apoi în 1911 la 7811. 

Creşterea numerică a populaţiei evreieşti s-a produs mai rapid în oraşul 

Arad. Ponderea evreilor în oraş s-a menţinut relativ constantă, fiind între 10 

şi 11%. Concentrarea domiciliilor în apropierea sinagogii noi se diminuiază 

întrucâtva după legarea Aradu-lui la calea ferată (1858) şi desvoltarea noului 

centru de la gară la piaţa Avram Iancu. 

În judeţ existau evrei în 16 localităţi, mai ales la Şimand, Pecica, 

Buteni, Şiria, Macea, Curtici, Sebiş, Ineu, Lipova, Chişineu-Criş. Aportul 

evreilor la desvoltarea locală a economiei se caracterizează prin 

introducerea mecanizării în industrie şi agricultură. La fabricarea spirtului şi 

oţetului s-a introdus maşina cu aburi. După 1867, fabrica Neumann, cu o 

producţie de 200 hectolitri spirt rafinat era cea mai mare în centrul Europei. 

Deasemenea, moara cu abur Neumann de la Arad era cea mai importantă 

din regiune. Prima tipografie din oraş a fost cea a lui Heinrich Goldscheider 

(1850) şi avea în dotare o imprimerie după cea mai modernă tehnică. Prima 

fabrică de maşini-unelte din Arad a fost cea a lui Carol Assael (1877). Au 

mai fost fabrica chimică (de îngrăşăminte) a fraţilor Singer, cea de hârtie a 

lui Friedrich Pollak, cea de cherestea a lui Czukor, moara de ulei din 

Chişineu-Criş a lui Schillinger, moara Behr din Pecica. Cea mai importantă 

realizare tehnică în domeniul industrial, dar şi social a fost însă înfiinţarea, 

în anul 1900 a fabricii textile Neumann. Tot fraţilor Neumann li se 

datorează construirea în vecinătatea fabricii a creşei şi şcolii elementare 

pentru copii angajaţilor, lucru cu totul neobişnuit pentru acele vremuri. 

Aspectul urbanistic al oraşului datorează şi el populaţiei evreieşti o 

seamă de edificii de mare valoa-re. Astfel, Hirschl Jakab construieşte un 

teatru, care se dovedeşte a fi primul din ţară pe actuala stradă Gh. Lazăr, colţ 

cu Piaţa Avram Iancu. Urmează construirea de către comunitate a unui 

spital, pe actuala stradă Ghica Vodă, a unui orfelinat pentru băieţi (pe 

actuala stradă Paroşeni), a unei şcoli pentru surdo-muţi (actuala stradă 

Bariţiu). În continuare, multe edificii se vor ridica pe actualul Bd. al 
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Revoluţiei şi pe străzile adiacente acestuia. Dintre acestea menţionăm doar 

impunătorul Palat Fischer Elis, palat ridicat pentru adăpostirea fetelor 

evreice orfane şi care este astăzi sediul Materni-tăţii oraşului. Tot mai mulţi 

evrei se afirmă şi în aşa numitele profesiuni libere-indispensabile pentru 

dezvoltarea vieţii economice şi sociale. Conform unei statistici din anul 

1939, din 106 medici existenţi în total în evidenţa oraşului, 41 au fost evrei, 

din 141 avocaţi 46 iar din 17 arhitecţi 7 au fost evrei. Dintre inginerii 

oraşului 20% au fost evrei.  

Viaţa intelectuală a colectivităţii evreieşti arădene a cunoscut mai 

multe perioade de avânt şi de stagnare, evoluţia şi involuţia ei mergând 

paralel cu tendinţele emancipatorii, rezultat al acordării de libertăţi 

cetăţeneşti. Dacă la început creaţia literară a evreilor a avut aproape în 

exclusivitate un caracter religios, mai târziu creaţia lor a cuprins toate 

genurile. Cultura de limba maghiară (pe atunci limba de stat) a Aradului 

datorează mult evreilor. O pleiadă de romancieri, ziarişti, critici literari ai 

timpului au fost evrei. Tot aşa şi o serie da artişti plastici (pictori, sculptori), 

dar şi muzi-cieni, compozitori, regizori, actori. Numeroşi evrei figurează pe 

lista donatorilor care au finanţat Conservatorul Muzical.  

In perioada 1940-1944, persecuţiile la care a foat supusă populaţia 

evreiască au dus printre altele la îndepărtarea evreilor din toate domeniile 

vieţii publice, dar şi a celei economice. Averile evreieşti au fost confiscate, 

evreii au fost daţi afară din servicii, evreii din localităţile judeţului au fost 

obli-gaţi să-şi părăsească casele şi, fără a li se asigura cazare au fost 

strămutaţi la Arad. Bărbaţii evrei au fost obligaţi să presteze muncă de sclav 

în unele localităţi din judeţ, apoi şi în alte judeţe. Copii evrei au fost 

înlăturaţi din şcoli şi licee. Deseori evreii au fost batjocoriţi, umiliţi, bătuţi, 

jefuiţi. Considerând învăţătura ca pe un lucru absolut necesar, cu toate 

greutăţile şi pericolele, un grup de dascăli curajoşi au înfiinţat un liceu 

evreiesc, unde tinerii să-şi poată continua studiile.  

După terminarea răsboiului, populaţia evreiască a Aradului număra 

cca. 12.000 suflete. Urmare a creierii statului Israel pe teritoriul străvechi al 

poporului evreu, dar datorită şi neadaptării la rigiditatea regimului comunist, 

marea majoritate a evreilor au părăsit ţara. 

În prezent, comunitatea evreiască din Arad mai numără 362 membri, 

în majoritate vârstnici. Comunitatea caută să acorde sprijin material, 
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asistenţă medicală, dar şi sprijin moral celor în nevoie. Funcţionează o 

cantină şi un cămin pentru vârstnici, iar persoanelor nedeplasabile li se 

asigură masă, ajutor gospodăresc, asistenţă medicală şi medicamente la 

domiciliu. 

Viaţa de cult se desfăşoară la cote reduse, datorită reducerii 

numărului celor cu adevărat religioşi. Totuşi, în fiecare vineri seara cât şi 

sâmbâtă dimineaţa serviciul divin are loc cu regularitate, iar de marile 

sărbători există o participare semnificativă. Ca dovadă a bunelor relaţii şi a 

aprecierii de care se bucură comunitatea noastră, atât la activitatea 

sinagogală cât şi la alte acţiuni (concerte, conferinţe, expoziţii, etc) 

organizate de noi participă un număr însemnat de neevrei. În vederea 

asigurării celor mai bune condiţii de desfăşurare a tuturor activităţilor, o 

preocupare permanentă este reabilitarea şi modernizarea bazei imobiliare. În 

fiecare an, la căminul vârstnicilor, cât şi la clădirea sinagogii neologe se 

execută lucrări menite a spori comfortul, aspectul, respectiv funcţionalitatea 

acestora. Deasemenea, se depun mari eforturi pentru întreţinerea celor trei 

cimitire evreieşti din localitate precum şi a altor 37 aflate în judeţul Arad. 

Deşi drastic redusă numeric, comunitatea reuşeşte să contribuie 

eficient la o serie de activităţi în sprijinul vieţii spirituale şi economice din 

Arad precum şi la continua îmbunătăţire a relaţiilor interetnice, luând 

deseori iniţiativa organizării unor acţiuni comune. 

(Datele folosite provin din lucrarea lui Josif Scho nfeld, Istoria evreimii 

arădene, Editura Minimum, 1996) 
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COMUNITATEA EVREILOR DIN SPAȚIUL ARĂDEAN 

ÎN ANII 1939-1945 

 

STELEAN-IOAN BOIA 

Universitatatea de Vest VASILE GOLDIŞ din Arad 

 

Creșterea conștiinței naționale a evreilor în prima jumătate a 

deceniului ”30  al secolului al XX-lea a scos la iveală într-un mod tot mai 

vizibil, anacronismul atitudinii de „neutralitate” față de ideile de afirmare 

națională și față de sionism, a majorității conducerii comunității de rit 

occidental, în frunte cu președintele dr.Schutz Henrik.Această atitudune 

absurdă a atins apogeul în ianuarie 1930, când Henrik Schutz a refuzat a 

refuzat să-l primească pe Nahum Sokolov
1
, președintele de atunci al 

Organizației sioniste mondiale, aflat în vizită la Arad. Protestul multor evrei 

arădeni față de această atitudine s-a soldat cu o propunere de neîncredere, pe 

care însă conducerea comunității a respins-o cu 17 contra 7 voturi
2
. 

Venirea la putere a lui Hitler în ianuarie 1933, însoțită de o 

răspândire generală a antisemitismului în Europa, inclusiv în România, a 

întărit la Arad năzuința evreilor spre o autoafirmare națională, aceasta 

presupunâns însușurea limbii ebraice moderne(ivritul). În acest context, în 

curatorul școlii evreiești din Arad, revine discuția asupra problemei, aparent 

de „lingvistică”, dar care de fapt se referă la un aspect esențial al orientării 

politicii comunitare. În ședința din 10 septembrie 1933 a curatorului școlar, 

Henrik Schutz, care îndeplinea și funcția de vice-președinte al curatorului 

școlar, propune eliminarea predării unor elemente de limbă ebraică în cadrul 

orelor de religie. Propunerea stârnește  o discuție  în contradictoriu în cadrul 

                                                           

1
 Uj Kelet nr.3/01.02.1930. 

2
 Idem, nr.7/230.4.1930. 
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căreia, L.Vagyolgyi, șef-rabinul comunității , sprijină propunerea lui Schutz, 

dar întâmpină opoziția dr. Keppich Jacob, președintele curatorului, care cere 

introducerea limbii ebraice ca disciplină obligatorie în programa școlară
1
. 

Hotărârea s-a amânat pentru ședința din 12 noiembrie 1933 a curatorului, în 

care după discuții s-a adoptat propunerea de compromis a lui Bornstein 

Alexandru, prin care limba ebraică devine materie facultativă, în funcție de 

dorința părinților. Hotărârea a fost menținută în ciuda intervenției Uniunii 

Naționale a Evreilor din Ardeal și a organizației locale Wizo, care a pledat 

pentru predarea obligatorie a limbii ebraice, angajându-se chiar să se 

îngrijească de găsirea cadrului și materialului didactic, precum și a surselor 

de finanțare
2
. 

La începutul anului 1936, dr.Schutz Henrik, președintele consiliului 

de conducere al Comunității de rit occidental, a înțeles că în noile condiții, o 

actitvitate rodnică la nivel comunitar necesită o primenire a cadrelor de 

conducere a comunității. În funcția de președinte a fost ales Lakatos Aladar, 

susținut de o majoritate apropiată ideilor naționale evreiești, în frunte cu 

sioniștii dr.Herzod Alexandru, dr.Dohany Alexandru, dar s-a sprijinit și a 

menținut și o serie de elemente active din anturajul dr.Schutz Henrik
3
.  

Era timpul pentru adoptarea unei atitudini mai hotărâte în privința 

identității naționale, cu atât mai mult cu cât, într-un viitor apropiat, 

condițiile în care trăiau evreii din România între cele duuă războaie 

mondiale urmau să se înrăutățească. Sub guvernarea liberală a lui Tătărăscu 

(1934-1937), poliția continua să tolereze in ce în ce mai mult, fără a se 

amesteca, manifestările huliganice cu un pronunțat caracter antisemit ale 

studenților clujeni și timișoreni
4
. Sfârșitul anului 1937 coincide cu venirea 

la putere a primului guvern cu program antisemit, guvernul Goga-Cuza. 

Primele măsuri ale noii guvernări au lovit în special populația  evreiască de 

la sate
5
. La inițiativa acestui guvern a fost elaborată așa-numita lege pentru 

                                                           

1
 Istoria evreimii arădene (în continuare Istoria evreimii arădene...),  Ed.Minium, Tel Aviv, 

1996, p.73. 
2
 Comunitate evreiască Arad, dos.93/1933, f.35-50. 

3
 Istoria evreimii arădene....,p.74. 

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 
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„revizuirea cetățeniei”, îndreptată deschis împotriva evreilor. Legea, prin 

diferita pretexte, a răpit unui număr de 225.000 de ebvrei cetățenia română. 

Aplicată și după căderea guvernului Goga-Cuza, de către guvernele care s-u 

succedat, această lege a înrăutățit în mod vizibil situația economică a unui 

mare număr de evrei
1
. Agravarea situației din România, creșterea iminentă a 

pericolului nazismului german au necesitat recalificarea tineretului evreiesc, 

pregătirea lui pentru emigrare (hachșara) și alia în Eretz Israel.Pentru a face 

față necesităților profesional-cultural-educaționale, noua conducere a 

comunității evreilor arădeni în frunte cu președintele Lakatos Aladar a 

inițiat o impunere progresivă a membrilor comunității și sporirea acțiunilor 

de caritate prin stimularea membrilor mai înstăriți să facă donații. În 1937 s-

au strâns 827.000 lei de la 850 de donatori, din care 183.000 de lei s-au 

cheltuit pentru ajutorarea nevoiașilor pe timp de iarnă, iar 189.000 de lei 

pentru medicamente și 97.00 de lei pentru Casa de caritate
2
. Organizațiile 

sioniste au început să să se orienteze cu precădere  spre desfășurarea 

activității de pregătire profesională pentru Eretz Israel(hachșara). În 

acțiunea „mas histadrut” s-a pus accentul ca 70% din această contribuție să 

fie folosită pentru „hachșara”. La Arad au existat și inițiative concrete în 

acest sens. Astfel, organizațiile Dror Habonim și Mizrahi au înființat câte o 

fermă – prima în zona Hațeg, a doua în podgoria Aradului- la care au 

participat câte 15 tineri 
3
. Organizația Gordonia a amenajat o fermă pentru 

cultura florilor, pe un teren din apropierea cetății, iar Noar Haționai a pus la 

punct un atelier pentru activități în diferite meserii industriale
4
. Urmărind 

modificarea atmosferei din cadrul Comunității de rit occidental din Arad, 

șef-rabinul dr.Vagvolgyi și-a modificat în această perioadă atitudinea față 

de mișcarea națională evreiască, sprijinind manifestările pro-sioniste și a 

avut o contribuție substanțială la reușita acțiunilor de sprijinire a Keren 

Haiesodului
5
. 

                                                           

1
 Ibidem. 

2
 Uj Kelet nr.283/16.12.1934. 

3
 Istoria evreimii arădene...., p.75. 

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 
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Anul 1939 a fost ultimul an al alegerilor pe plan sionist, cât și pentru 

delegația la cel de-al 21p-lea Congres Mondial Sionist. Din ziarul Uj kelet 

aflăm că din 718 plătitori de șekeli(cotizanți) au participat la aceste alegeri 

363 de plătitori, împărțiți astfel: Dror Habonim- 153, Gordonia- 68, Noar 

Haționi- 74, iar Mizrahi(religios-moderat)- 48 de voturi
1
. La începutul 

anilor ”30, un rol tot mai important începe să revină și la Arad lojei locale 

„Or” a organizației Bnei Brit. Înființată de câțiva activiști pe plan național, 

dr.Eugen Fischer și Tiberiu Adler de Ilteu, Bnei Brit ajunge în scurtă vreme 

să cuprindă la Arad peste 50 de personalități dintre cele mai active ale vieții 
publice, atât din Comunitatea de rit occidental, cât și din cea ortodoxă. 

Centrul organizației Bnei Brit pe Ardeal a fost Cluj, până la interzicerea 

activității ei de căre guvernul Goga-Cuza la sfârșitul anului 1937
2
. 

În deceniul patru al secolului al XX-lea, în Arad au funcționat cu 

succes asociații ale evreilor precum Hevra Kadisha, Talmud Thora, Gemilat 

Chesed, Asociația femeilor. Comunitatea avea un statut bine fundamentat, 

organiza consfătuiri, adunări, alegeri și derula o activitate efervescentă. 

Marea schimbare s-a produs după impunerea arbitrajului de la Viena la 30 

august 1940, prin care Ardealul a fost divizat: nordul este alipit Ungariei 

horthyste, iar sudul rămâne sub administrație românească.Comunitatea 

ortodoxă a evreilor din Arad a rămas cea mai mare și cea mai reprezentativă 

comunitate din Ardealul de sud
3
. 

Între anii 1940-1944 distingem în evoluția politicii antievreiești la Arad, 

următoarele etape: 

             1. Etapa tranzitorie (1937-septembrie 1940) caracterizată prin 

apariția măsurilor restrictive antisemite pe plan politic, economic și social, 

având ca scop, expulzarea evreilor din viața civilă, economică și militară 

           2. Perioada legionaro – antonesciană (septembrie 1940 – ianuarie 

1941): măsuri restrictive deosebit de dure, exclusiv antievreiești, 

naționalizarea bunurilor, îndepărtarea evreilor din școli.Acești ani au fost 

                                                           

1
 Ibidem. 

2
 Ibidem, pp.75-76. 

3
 Ibidem, p.87. 
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marcați de pogromuri și acțiuni ilegale sprijinite de guvern și forurile 

oficiale în întreaga țară 

          3. Perioada antonesciană (ianuarie 1941 – august 1944) care a 

însemnat pauperizarea forțată a evreilor, amenințarea existenței lor fizice și 

în unele cazuri – deportarea.  

Politica antonesciano - legionară și antonesciană față de Banat și 

Arad, ca parte a Ardealului, a fost una discriminatorie, aceasa  datorându-se 

unor factori obiectivi- zonali cum ar fi: hegemonia relațiilor interregionale 

ale acestui spațiu istorico-geografic în fluentizarea schimburilor de produse 

agricole ăi industriale, fapt care intra în discordanță cu tendințele de 

centralism ale centrului
1
. Pe de altă parte, tendințele unei părți a șvabilor – 

cu deosebire în Banat- de a se înregimenta în așa-zisul Front Național de 

Muncă (National Arbeit Front- NAT); apoi afinitățile și simpatiile tinerilor 

față de mișcarea nazistă
2și nu în ultimul rând, trebuie să precizăm că o parte 

a evreilor din țările vecine s-a refugiat în acest spațiu de vest și sud-vest al 

României, realități conmsemnate în rapoartele poliției din acei ani. În dauna 

acestor realități, rapoartele contrainformative insistau deseori să asigure 

oficialitățile că starea de spirit a populației ar fi relativ calmă.  

Perioada legionaro – antonesciană (1940-1941) s-a caracterizat prin 

extinderea considerabilă a prevederilor legislative antievreiești elaborate în 

timpul guvernului Gigurtu, aplicarea cu strictețe a prevederilor privind 

exproprierea  bunurilor evreilor de la sate și extinderea unor măsuri abuzive 

pe plan local, care nu au avut acoperire nici în legislația rasistă elaborată 

după 6 septembrie 1940.  

La Arad s-au retras autorizațiile de funcționare ale agențiilor 

teatrale. În școli, la numai o liună după ce s-a aplicat numerus clausus de 

6%, au fost îndepărtați toți elevii evrei (numerus nulus). A fost interzis 

accesul studenților evrei în instituțiile superioare de învățământ. S-au 

expropriat  pământurile, inclusiv recoltele neculese, iar în conformitate cu 

                                                           

1
 Serviciul  Judeţean al Arhivelor Naţionale Timiş (în continuare SJAN Timiş-Torontal...), 

Fond Prefectura jud.Timiş- Torontal, dos.7/1940, f.20. 
2
 Ibidem, f.15,24. 
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legea din 17 noiembrie 1940, s-a trecut și la exproprierea întreprinderilor 

industriale la sate. Câteva date extrase din arhivele arădene sunt edificatoare 

în acest sens:  s-au expropriat 206 clădiri, 208 moșii cu 14.000 hectare de 

pământ arabil, 98 de vii, 16 mori, 3 fabrici de cherestea, 1 fabrică de spirt, 3 

fabrici de ulei, 1 fabrică de postav și peste 18.000 hectare de pădure
1
. Au 

avut loc –ca peste tot în țară- și exproprieri abuzive, așa cum s-a întâmplat 

cu pământuri și stabilimente industriale vândute cu mult înainte de intrarea 

în vigoare a legii. Astfel, în comuna Chișineu Criș s-a anulat o vânzare de 

68 de hectare de pământ, efectuată în 1929 de către fostul proprietar evreu 

Schillinger Iosif, precum și alte două vânzări din plasa Hălmagiu, efectuate 

în 1927 și 1935
2
. Exproprieri abuzive au avut loc și în orașul Arad. Unii 

proprietari evrei de magazine și ateliere au fost forșași să le vândă la prețuri 

derizorii. Interesante sunt în acest sens cazurile consemnate în jurnalul 

personal al fostului avocat și membru al conducerii Comunității de rit 

occidental, dr.Fuchs Albert- jurnal ținut zilnic din toamna anului 1940 până 

la sfârșitul anului 1944, cuprinzând informații locale cu privire la aceste 

abuzuri
3
. 

      Dr.Fuchs Albert amintește cazul unui evreu comerciant cu articole de 

pielărie din centrul orașului, care în plină zi a fost evacuat din prăvălia sa de 

către doi legionari înarmați. La reclamația comerciantului, procurorul-șef al 

Tribunalului Arad, Petre Ionescu l-a repus în drepturi, dar a fost admonestat 

de către Vasvari, procurorul-șef de la Curtea de Apel, care a oținut și 

revocarea din funcție a procurorului Petre Ionescu
4
. O asemenea „acoperire” 

din partea unor reprezentanți publici zeloși a ilegalităților si abuzurilor 

dvenise o practică curentă. Numai astfel se poate explica stabilirea în 

clădirea prefecturii Arad a unui așa-numit „birou de control legionar”, în 

fața căruia au fost chemați și reținuți numeroși comercianți evrei până când 

acceptau să semneze contracte de predare la prețuri derizorii a prăvăliilor
5
. 

                                                           

1
 Istoria evreimii arădene..., p.89. 

2
 Ibidem. 

3
 Ibidem, p.90. 

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 
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     În arhivele Prefecturii Arad se află numeroase documente care atestă 

atmosfera bunului plac instituită în această perioadă, permițând cele mai 

grave abuzuri. Stoarcerea unor sume însemnate de la evreii înstăriți nu i-a 

reținut pe cei de la poliția legionară să instaureze, mai ales în cartierul 

„Racvaros”, locuit în majoritate de evrei săraci, un adevărat regim de 

teroare. Victimă a acestei terori a fost și un membru din familia rabinului de 

Wischnitz, refugiat cu însoțitorii săi din Bucovina. A fost arestat la numai 

două zile de la sosirea sa la arad, de către 14 legionari, împreună cu 

secretarul său, Ben Zion și gazda sa, Abraham Feig și încă 2 evrei-Mihael 

Costiner și Haim Leb Stein
1
. 

      Organizațiile sioniste, cluburile sportive au fost interzise. Când în curtea 

activistului Huppert Filip s-au adunat mai mulți sioniști pentru a reconstitui 

centrul organizației Aviva-Barissia (Habonim), poliția legionară a trecut la 

arestarea celor prezenși, între care: Huppert Filip, Klein (Keren) Moshe, 

Farkas Emeric, Reich Wilhelm, Krausz Rozalia și Fried Miksa veni de la 

Timișoara. Același procuror Petre Ionescu a dispus însă eliberarea lor
2
. 

       La  28 martie 1941 este adoptată legea exproprierii bunurilor urbane ale 

evreilor, care oferea o rentă minimă anuală garantată de stat și care nu avea 

atingee asupra unei categorii restrânse de evrei. Înainte de adoptarea acestui 

act legislativ discriminatoriu, guvernul Antonescu, cel care angajase 

economic și militar România Reichului german, considera că o asemenea 

măsură era luată în scopul restabilirii drepturilor istorice ale națiunii 

române, având intenția de „întoarcere la tradiția națională și creștină în 

concepția proprietății”. Era o formă de racordare a României la spiritul 

naționalist care străbătea Europa acelui timp. Românizarea  tuturor 

domeniilor vieții economice și sociale  era calea înfăptuirii naționalismului 

doctrinar și teoretic, susținut până nu demult de vârfurile intelectualității 
românești interbelice. 

        În toată perioada războiului, Antonescu s-a străduit să amâne „soluția 

finală”, venită după eșuarea „rezervației evreiești”, conform planului 

Madagascar și după ce Reichul a decis ca, în toate regiunile aflate sub 

                                                           

1
 Ibidem, pp.90-91. 

2
 Ibidem, p.91. 
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controlul ori influența Germaniei, evreii să fie evacuați în Est. Evreimea din 

Banat și Crișana, inclusiv din părțile Aradului,  a avut și ea de suferit de pe 

urma deportărilor transnistriene. Existe în această parte a țării un segment 

subțire de populație evreiască- intelectuali, o mică pătură de negustori sau 

mici meseriași- cu simpatii pentru ideologia marxistă, pentru mișcările 

social-democrate sau comuniste. Această „minoritate” a minoritarilor din 

Banat, dar și din județul Arad, participa sporadic la întrunirile cercurilor de 

stânga, la conferințele și prelegerile ideologilor marxiști; se vorbea și se 

practica chiar un „marxism de salon” în cercurile ceva mai întărite ale 

evreimii arădene, ca și ale celei bănățene. Se poate spune că această 

„afinitate”spre spiritul comunist în această regiune se datora implementării 

legislative antievreiești și dispozițiilor coercitive: exproprierile de bunuri, 

eliminarea din servicii, detașamentele de muncă forțată, rechiziționările 

obligatorii de mijloace materiale și bănești pentru susținerea frontului, 

amenințarea permanentă cu deportarea și exterminarea
1
. 

       După 1938, noul lider legionar, Horia Sima, va provoca și întreprinde, 

îmbrățițând „politica forței”, în mod sistematic, acțiuni cu un pronunțat 

caracter antisemit. Astfe, după o aprigă campanie de manifeste anticarliste, 

Sima va lovi în proprietatea și interesele evreiești. Din Ardeal și Banat: va 

detona cu explozibili fabrici de cherestea și sinagogi din Turda, Cluj, 

Timișoara, Vinga, Arad
2
. Toate aceste măsuri urmăreau trezirea unui val 

popular de revoltă împotriva regimului lui Carol al II-lea. Calculul a fost 

însă greșit, căci regele va ordona execuția lui Corneliu-Zelea Codreanu și a 

întregului „lot” de lideri de la Râmnicu Sărat. Regimul muncii obligatorii va 

fi subordonat și aici procesului de mobilizare generală și de desfășurare a 

frontului. 

     În urma intrării în vigoare a legii antievreiești din 6 septembrie 1940, s-a 

trecut la concedierea masivă a evreilor dintr-o serie de instituții și 

întreprinderi. După documentele Ministerului Justiției, la 9 februarie 1941, 

numărul șomerilor evrei a ajuns la 100.000. din datele Congresului Mondial 

                                                           

1
 Mihai Vișan, Statutul juridic al evreilor bănățeni în regimul dictaturii de război, 

Banatica, pp.330-331. 
2
 Mihai Fătu, Ion Spălăţelu, garda de Fier-organizaţie teroristă de tip fascist, Bucureşti, 

1980, pp.241-242. 
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evreiesc-secția română- din anul 1945, rezultă că în 1942 la Arad, numărul 

evreilor șomeri era de 2000, majoritatea funcționari din comerț și 

administrație și meseriași. În general, procentul de șomeri evrei din Arad a 

depășit procentul mediu din întreaga țară. La aceasta a contribuit numărul 

mare al evreilor strămutați cu forța de la sate la Arad (22% din populația 

evreiască a orașului). Populația activă evreiască din Arad a reprezentat 

numai 18,55 față de media pe țară de 21,8%
1
. 

      Procesul de „românizare”- adică cel al înlocuirii evreilor din sectoarele 

publice și sectorul particular- a început la Arad din primăvara anului 1941 și 

a continuat și în anii 1942-1943. Din memoriul dr. Fildermann înaintat 

guvernului român la 30 ianuarie 1943, reiese că la sfârșitul anului 1942, 

doar 30% din totalul certificatelor care garantau dreptul evreilor la 

exercitarea unei profesii au fost menținute
2
. 

       Goana după forța de muncă gratuită evreiască a început în august 1941, 

când s-a trecut la cuprinderea evreilor în așa-numita acțiune de „muncă 

obligatorie”, fără a se face deosebiri în ceea ce privește  capacitatea 

fiecăruia. Șantierele la care s-u trimis evreii arădeni au fost. Sighișoara, 

Brașov, Pâncota, Păuliș, Doaga și Cuslea(lângă Focșani). Scutirile medicale 

se acordau foarte greu, în schimbul unor „atenții” considerabile. De 

asemenea concediile după perioada de șase luni de muncă, deși reglate legal, 

nu se acordau decât în urma altor „atenții”. Taxele de scutire erau foarte 

mari, încât nu puteau fi plătite. Astfel că, în 1942, numai 390 de evrei 

arădeni au beneficiat de o asemenea scutire, iar 800 au fost recrutați pentru 

muncă
3
.  

       În anii 1942-1943, un segment semnificativ de bărbați evrei din spațiul 

orăvițean au fost deplasați, sub regim de jurisdicție militară, la munci de 

săpare a tranșeelor în zona Prut și Păuliș-Arad
4
. Prin Decretul- lege 

nr.1003/5 noiembrie 1941, a fost înființat Inspectoratul general al taberelor 
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 Istoria evreimii arădene...., pp.91-92. 

2
 Documents Concerning The Fate of the Romanian Jewry During, The Holocaust, 

doc.237/30.01.1943. 
3
 Comunitate evreiască Arad, dos.101/1942, f.89. 

4
 Mihai Vișan, op.cit., p.332. 
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de muncă din reședințele de județ - Timișoara, Arad, Oravița, evreii din 

acest spațiu fiind apoi organizați în detașamente de  muncă obligatorie
1
, 

unde, în pofida tuturor vicisitudinilor, vor manifesta o solidaritate de grup 

remarcabilă
2
. 

       Din analiza documentelor de arhivă și a mărturiilor, rezultă că cel mai 

inuman detașament de muncă obligatorie a funcționat în comuna Ghioroc 

din județul Arad unde,  în anii 1941-1942, condițiile de viață și de muncă au 

fost dintre cele mai inumane, umilirea celor încartiruiți aici depășind orice 

limită. Începând cu anul 1942, Centrala Evreilor din România se va angaja 

în rechiziționarea de alimente, îmbrăcăminte, medicamente și bani, mijloace 

necesare întreținerii celor deportați în Transnistria, precum și în centrele de 

muncă obligatorie; existau de asemenea și modalități de plată în bani pentru 

scutirea de muncă obligatorie
3
. 

      Printr-o adresă a Ministerului Afacerilor Interne din 25 martie 1941, 

Prefectura județului Arad este informată că din ordinul generalului Ion 

Antonescu „urmează ca în toată țara, în Capitală și în toate centrele urbane 

și rurale, evreilor să li se fixeze anumite cartiere unde să fie obligați a 

locui”
4
. Stabilirea cartierului la Arad, urma să se hotărască în urma unei 

consfătuiri organizate la Prefectura județului la 26 martie 1941
5
. Cei 

aproximativ 7.000 de evrei urmau să locuiască într-un „cartier evreesc” care 

cuprindea  „toate instituțiunile mai de seamă ale evreimei localnice și aici 

locuiește în masă mai compactă populațiunea evreiască a orașului”
6
. 

Viitorul amplasament pentru ghetou cuprndea o parte di sărăcăciosul „oraș 

sârbesc”, care bineînțeles nu ar fi putut adăposti pe cei u n număr atât de 

mare de evrei arădeni, plus cei din județ. Românii care locuiau în acxest 

cartier „desemnat a deveni cartier evreiesc, să fie obligați a se muta în oraș, 

                                                           

1
 SJAN Timiș, Fond Prefectura Jud.Timiș-Torontal, dos.19/1942, f.17, 19, 28, 30, 33, 97, 

190. 
2
 Arhiva Comunității Evreiești din Timișoara, dos.78/1944. 

3
 Ibidem, f.147-158. 

4
 Serv.Jud.Arad Arh.Naț., Fond Prefectura Jud.Arad, dos.360/1941-1943, f.1. 

5
 Ibidem. 
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dându-li-se în schimb locuințele sau imobilele corespunzătoare”
1
. Acest  

cartier urma să beneficieze de „puncte obligate de eșiri cari ar permite 

controlulu mișcării populațiunei evreești în afara cartierului”
2
.  

      Pe teritoriul județului Arad „populațiunea evreiască este răspândită în 33 

de localități cu un total de 1862 de persoane”
3
 și „deși până în prezent nu  s-

au dovedit în rândurile lor acțiuni dăunătoare ordinei și siguranței statului, 

totuși datorită faptului că evreii sunt pretabili acțiunilor comuniste și de 

spionaj și prezintă un pericol permanent mai cu seamă în ce privește 

siguranța de stat”, prefectura județului arad propunea impunerea măsurilor 

„cuvenite pentru ca efectul decretului - lege Nr. 842, pentru trecerea 

proprietăților murbane evreești în patrrimoniul Statului să li se aplice și 

evreilor locuitori ai comunelor rurale”
4
. Evreii din satele/comunele județului 

județului Arad urma a se muta obligatoriu în oraș, „unde ar fi plasați în 

cartierul desemnat pentru evreii orășeni”, bunurile lor urmând a trece în 

patrimoniul statului, care le putea folosi ca edificii pentru sediile primăriilor, 

dispensare, școli
5
. În acest scop, Legiunea de Jandarmi Arad a elaboratmun 

studiu privind plasarea populației evreiești în cartierele anume destinate.Din 

acest studiu rezultă că evreii din județul Arad sunt masați în număr mare în 

comunele: Buteni, Chișineu Criș, Curtici, Gurahonț, Ineu, Nădlac, Pâncota, 

Pecica, Rovine, Săvârșin, Sebiș și Zerind
6
. 

      Studiul urma să fie validat la fața locului de către o comisie superioară 

instituită la reședința județului, alcătuită din: un delegat al Prefecturii , un 

delegat al Serviciului tehnic și un delegat al Tribunalului . Punerea în 

executare a ordinului urma să se facă numai după ce această comisie va 

constata „că studiul este bine întocmit”
7
. Dar, prin adresa Prefectului 

județului Arad către Biroul Populației de pe lângă Chestura Poliției din 2 

aprilie 1942, se precizează că se amână aplicarea ordinului nostru Nr.1166 
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din 14 iunie 1942 privitor la restricțiunea aplicată evreilor în ce privește 

mutarea  lor dintr-o locuință ăntr-alta pe raza Municipiului Arad, în lipsa 

unui cartier destinat evreilor aprobat de guvern și a măsurilor de a se putea 

organiza acel cartier, urmând ca până la sosirea unor atari dispozițiuni, 

evreii să se poată muta fără această restricțiune”
1
. 

     Accentuarea măsurilor antisemite ale regimului antonescian a întâmpinat 

o anumită rezistență „pasivă” față de regimul muncii printr-o productivitate 

scăzută, dar și o opoziție pronunțată în cazul burgheziei liberale, celebru 

fiind în acest sens cazul baronului arădean Franz von Neumann (Francisc 

Neumann). Marele întreprinzător arădean se bucura de o mare popularitate 

nu numai în orașul său natal, ci și în întreaga țară. De reținut că Franz von 

Neumann era între anii 1938-1940, principalul acționar și manager al 

Fabricii de Textile Arad, una dintre cele mai mari fabrici de profil din 

România. Întreprinderea a fost înființată în anul 1909 cu un capital social de 

2.200.000 coroane, printre primii acționari numărându-se și Adolf 

Neumann-junior în 1938, acționarii Carol și Eduard Neumann l-au 

împuternicit pe Franz Neumann ca principal antreprenor al întreprinderii 

arădene (ITA). Franz Neumann, prin stăpânirea limbilor vorbite în zonă și a 

limbilor de circulație internațională, prin excelentul management și 

marketing pe care l-a făcut cu celebrele sale depozite de la „Arădeana” 

(depozitele de la București, Craiova, Cluj)- va fi recunoscut drept un mare 

industriaș local și național; angajații de la „Arădeana” erau foarte atașați de 

patronul lor din multiple motive: condiții de salarizare superioare celorlalte 

întreprinderi similare, acordarea unor locuințe de serviciu- premieră pentru 

România acelor timpuri, promovarea profesională neimpietată de criterii de 

natură etnică. Franz Neumann s-a ocupat îndeaproape de înființarea unor 

asociații culturale în oraș: primul stadion de fotbal construit după bareme 

internaționale, echipa de fotbal ITA care va deveni celebră în anii 1946-

1947, terenul de tenis de pe malul Mureșului, toate acestea sunt opera lui 

Franz Neumann. 

     Fără îndoială, imaginea personalității acestui om de afaceri, dar și artizan 

al urbei arădene, nju numai că nu a putut trece neobservată, dar a avut și un 
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cuvânt greu de spus în apărarea personalului evreiesc din fabrica sa, a 

evreilor arădeni și din întregul Banat. Franz Neumann s-a aflat printre evreii 

care s-au opus politicii discriminatorii a regimului antonescian, între primele 

sale atitudini numărându-se aceea a respingerii sistematice a măsurilor de 

românizare a întreprinderilor. Documentele de arhivă arădeană dovedesc că 

managerul și administrația de la „Arădeana” se găseau într-o permanentă 

hărțuială cu autoritățile locale în vederea anulării dispozițiilor Oficiului 

Central de Românizare
1
. Serviciul administrativ al firmei arădene va 

răspunde cu promptitudine la încercările de românizare decise de guvern. În 

acest sens, vor fi aduse serioase argumente: importanța  fabricii în 

ansamblul economiei regionale și naționale, volumul semnificativ al 

contractelor internaționale, contribuția tehnicienilor evrei la fluidizarea 

managementului firmei, volumul și valoarea producției industriale obținute 

în timp. Spre exemplificare, vom cita din corespondența adresată 

inspectorului de control al muncii, la 19 ianuarie 1942: „Subsemnata 

Industrie Textilă Arădeana SA, cu sediul în Arad, str.Poetului nr.1-C, 

aparținând circumscripției a IV-a polițienească potrivit dispozițiilor 

articolului 10, alin.3 din Legea pentru românizarea personalului din 

întreprinderi publicată în Monitorul Oficial nr.270 din 16 noiembrie 1940, 

precum și al comunicatului dvs. din ziarele locale cu onoare vă înaintăm 

prezenta cerere rugându-vă a interveni pe lângă Oficiul Central de 

Românizare din Ministerul Muncii să se aprobe menținerea în serviciu a 

personalului nostru evreiesc în număr de 35 funcționari și 35 muncitori
2
.  

      Guvernul hotărâse, ca regulă, în prima etapă a procesului de românizare, 

ca fiecare angajat evreu  să fie dublat în activitatea sa de unul român, dar 

nici această procedură nu a putut aduce rezultatele scontate. În pofida 

coercițiilor, salariații evrei continuau să rămână indisponibili în Textila 

Arădeana
3
. Baronul von Neumann a reușit prin intervențiile sale, nu numai 

amânarea excluderii evreilor din fabrică, ci chiar dreptul de a-i păstra. În 

urma nenumăratelor audiențe la Consiliul de Miniștri, el va obține dovezile 

necesare pentru fiecare evreu angajat, adică o legitimație prin care i se 
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garanta posesorului calitatea de angajat
1
. Industria textilă arădeană era 

indispensabilă pe timp de război, „Arădeana” soluționând, în cea mai mare 

parte, cererile de echipare ale armatei române În acest sens, ministrul muncii 

nota într-una din rezoluții: „Având în vedere interesele economice ale țării 

se aprobă cererea până la apariția legii de românizare, cu condiția de a 

fi(evreii-n.n.) dublați...Se va prezenta la data apariției Monitorului Oficial 

un plan de românizare național
2
. Bazându-se pe rolul său influent și 

cunoscând corupția funcționareilor regimului, Neumann va găsi soluția 

pentru a contracara propunerea inspectorului general local al românizării, 

Eugen Șincai, de dublare a acestuia cu orice angajat al fabricii. Astfel, 

printr-o adresă din 18 mai 1943 a Oficiului Central de Românizare, 

inginerul Eugen Șincai era anunțat că „evreul Neumann Francisc este 

„nedublabil”
3
. 

     Din motive utilitare, regimul antonescian a procedat în mod diferit față 

de comunități, decât față de evreii luați individual. Drept exemplu, amintim 

exproprierea totală a evreilor de bunuri imobiliare urbane în martie 1941, pe 

când bunurile imobile aparținând Comunității din Arad au fost preluate abia 

în aprilie 1943. Până la această dată, Comunitatea a putut realiza în 

continuare venituri din chiriile locuințelor din imobilul fundației Fischer 

Eliz. În schimb, alte imobile ale Comunității au fost rechiziționate, ca de 

exemplu Casa de bătrâni din strada Greceanu nr.17-19, imobilul de pa strada 

Episcopiei nr.22 și imobilul de pe Strada Seminarului care inițial a adăpostit 

liceul evreiesc.Toate demersurile înaintate organelor de justiție pentru a 

pune capăt acestor rechiziții abuzive au eșuat. Singurele imobile lăsate 

comunităților au fost cele două sinagogi, baia rituală, centrele de tăiere 

rituală și fabrica de azimă
4
.  

      Cu toate măsurile arbitrare, comunitățile evreiești și-au continuat 

activitatea, datorită folosirii raționale a tuturor resurselor interne. Astfel, 

Casa de bătrâni și Casa de caritate s-au contopit, orfanii au fost cazați la 

particulari, dar au continuat să primească trei mese zilnic la Cantina 
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populară. Birourile Comunității s-au contopit cu cu organul local al 

Centralei Evreilor. La domiciliul medicilor evrei s-a continuat tratamentul 

bolnavilor evrei, membrii mai înstăriți contribuind cu donații pentru 

acoperirea cheltuielilor. Un exemplu a fost donația văduvei Rainer Sidonia
1
. 

Comunitatea locală a reușit să mobilizeze toate forțele evreimii arădene, 

deoarece a avut în fruntea ei personalități de excepție:lakatos Aladar-

președinte, dr. Grossmann Alfred-secretar, activiștii sioniști - Haupert Filip, 

dr. Alexandru Herzog, membrii activi- Szekely Ladislau, Grunstein Armin, 

Sandor Albert, dr. Fischer Eugen, Tauszk Eugen ș.a.
2
. 

      Represiunile autorităților antonesciene au lovit înainte de toate pe evreii 

considerați periculoși, adică pe cei bănuiți de a fi activi din punct de vedere 

politic. Semnificative sunt în acest sens amintirile relatate de arădeanul 

Brimbram Pavel: „Am cunoscut metodele represive ale poliției românești 

încă din primăvara anului 1941, când am făcut parte dintr-un grup de 11 

tineri arestați sub pretextul desfășurării unei activități comuniste. În acest 

grup se mai aflau: Qvit Andrei, Lanczos Ștefan, Wolf Ghita, Komlos 

Gheorghe, Komlos Ladislau, Kluger Soma, Hacker Gheorghe, Salamon 

Eugen și Fischler Marcel. Din lipsă de dovezi, cu excepția lui Fischler 

Marcel care a fost condamnat la 4 ani de închisoare, ceilalți au fost achitați3
. 

Dar, la sfârșitul anului 1942, toți aceștia au fost arestați din nou, împreună 

cu alți 62 de evrei arădeni și transportați în Transnistria, majoritatea în 

lagărul de la Vapniarka
4
. Din relatarea lui Brimbram Pavel aflăm că, imediat 

după sosirea grupului, 7 evrei au fost omorâți, printre care Merkler Ștefan și 

Koves Markus, majoritatea revenind în România
5
. 

     Psihoza deportării evreilor devenea tot mai generalizată. Drept urmare, 

populația românească va protesta cu mijloacele pe care le avea la dispoziție. 

Panica populației evreiești era întreținută de faptul că dispozițiile venite din 

Capitală dovedeau o înțelegere tot mai clară între germani și români cu 

privire la deportarea în Polonia. Primele operații au debutat în orașele de 
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graniță ale României de atunci: Arad, Timișoara, Turda, orașe în care alături 

de români trăia un important segment de populație evreiască, vorbitor al 

limbii maghiare. Birourile locale ale Centralei Evreiești erau conștiente de 

iminenta operație a deportărilor, mai ales că fuseseră atenționate în legătură 

cu întocmirea unor tabele cu populația evreiască pe sexe, vârstă, ocupație. 

În urma convorbirilor repetate dintre Ion și Mihai Antonescu, pe de o parte, 

și reprezentanți ai Ministerului de Externe la Reichului, pe de altă parte, s-a 

ajuns la un consens asupra planului de deportare. Cu toate acestea, acest 

plan a fost amânat, chiar dacă înțelegerile româno-germane din noiembrie 

1941 au fost favorabile unor transporturi imediate de evrei în Polonia. Radu 

Lecca a reușit să amâne și tergiverseze acest coșmar uman, aflat în vizită la 

Berlin, reprezentantul intereselor evreiești din guvernul României va fi tratat 

cu aroganță la Ministerul de Externe german. Drept urmare, Lecca va dejuca 

planurile inițiale ale înțelegerii. Punerea în practică a planului deportării 

evreilor era imposibil și din alte motive: lagărele naziste nu erau pregătite 

pentru a cuprinde o populație evreiască atât de numeroasă în prima fază a 

războiului, chiar dacă Hitler proiectase „soluția finală”. Evreii din 

Transilvania de Sud și din Banat vor rămâne în tensiune până în august 

1942, moment în care fusese obținută anularea ordinului de deportare a 

acestora
1
. Rabinul Șafran – surprinzător - nu amintește deloc  în memoriile 

sale despre contribuția lui Francisc Neumann la blocarea acestui ordin. În 

schimb, amintește cum i-a venit ideea de a-l contacta pe mitropolitul Bălan 

al Ardealului, determinându-l să intervină pe lângă mareșalul Ion Antonescu 

pentru a-i salva pe evreii din cele două regiuni istorice românești. R.Hilberg 

consideră că în spatele acestui aranjament, salvator pentru evrei, s-a aflat 

Franz Neumann. Acesta ar fi oferit unui înalt funcționar al cabinetului 

Antonescu suma de  400 milioane de lei, destinată armatei române
2
. 

      Cea mai importantă acțiune a evreimii arădene a fost sprijinirea 

refugiaților. Primii dintre ei au venit încă din toamna și iarna anului 1939. 

Alte sute au sosit mai târziu din Polonia și Slovacia, iar în vara anului 1944, 

din Ardealul de Nord. Haim Wurzel (Hanoar Hazioni) a descris pe larg 

                                                           

1
 Pentru detalii vezi Al.Șafran, Un tăciune smuls flăcărilor. Comunitatea evreiască din 

România.1939-1947.Memorii, București, 1996. 
2
 Raul Hilberg, The Distruction of the European Jews, Chicago, 1967, pp.257-266. 
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contribuția tineretului arădean în această acțiune umanitară cum s-au 

înființat centrele de întâmpinare, de repartizare la locuințele evreilor. 

Această acțiune a fost descrisă și de dr.Deutsch Francisc într-un articol 

apărut în cartea „Tanuk vagyunk” (Suntem martori) sub redactarea lui Galili 

(Gemeiner) Erwin, cu subtitlul „Amănunte din acțiunea de salvare arădană”. 

Sunt demne de consemnat de asemenea amintirile lui Rafael (Razi) 

Rosenberg din Mediaș, trimisul dr.Zissu în vederea organizării acțiunii 

denumite „Tiul” (Plimbare) în zona Arad, amintiri consemnate și în cartea 

lui Baruch Camin
1
, amintind ajutorul dat de Feig Abraham, Scharfstein, 

Weinberger și Kreiger, dar evidențiind și contribuțiile lui Modehai Rossel, 

Shabtai Nissel, Haim Wurzel, Abramovici și Haia Vider. Dintre gordoniștii 

arădeni s-au remarcat în mod deosebit, Lasner Ezra, Mișu și Jehudit Cohen, 

Mandel Bela (Efraim)
2
. 

      Un moment deosebit de interesant l-a reprezentat, chiar dacă a rămas 

mult timp necunoscut pentru mulți, trecerea prin Arad a unor parașutiști din 

Brigada Evreiască, lansați de către aviația engleză. Cu privire la pregătirea 

și activitatea acestor parașutiști a apărut o bogată literatură în Israel. În acest 

sens se remarcă lucrarea lui Baruch Camin purtând titlul „Hațniha 

vehabriha”, precum și lucrarea semnată de publicistul Amos Etinger cu titlul 

„Tzniha iveret” (Parașutarea oarbă)
3
. 

        În ziua de 4 iunie, au fost lansați în regiunea Curtici-Pecica doi 

parașutiști și anume: Dan Șaike (Trachtenberg) din chibuțul  Nir-Am și 

Itzhak (Mano) Ben Efraim din chibuțul Șamir (Galil). Ei au ajuns la Arad și 

s-au prezentat la templul Comunității ortodoxe. La început au fost primiți cu 

multă neîncredere, deoarece afirmau că sunt refugiați din Ungaria dar, nu 

vorbeau limba maghiară. Au fost cazați într-o magazie a băii rituale 

aparținând Comunității ortodoxe și după câteva zile li s-a asigurat 

continuarea drumului spre București. Mult mai târziu s-a descoperit 

adevărata identitate alui Dan Șaike, meritul său fiind coordonarea alialei a 

                                                           

1
Vezi Baruch Camin, Hațniha vehabriha im Jehudei Romania betkufat Hashoah veahareia 

(Parașutare  și evadare-cu evreii din România în perioada Holocaustului și după aceea), Tel 

Aviv, 1986. 
2
 Istoria evreimii arădene..., p.104. 

3
 Amos Etinger, Țniha iveretc (Parașutare oarbă), Tel Aviv, 1986. 
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numeroși evrei din țările Europei răsăritene spre Israel
1
. După un interval de 

aproape două luni, la 1 august 1944, alți doi parașutiști au fost lansați de 

aviația engleză tot în zona Curtici: Baruch Camin (Kamincker) și Dov 

Harari (Berger). Primul, originar din același chibuț cu Dan Șaike, a fost 

adăpostit la Arad. În anii 1944-1947, atât Șaike Dan, cât și Baruch Camin au 

contribuit la reușita unor plecări de evrei spre Eretz Israel
2
. 

Continuarea acțiunii de emigrare spre Palestina a devenit posibilă în 

condițiile tolerării ei parțiale de către autoritățile românești în anul 1944. 

Organizațiile sioniste din Arad s-au încadrat, începând din iarna anului 1943 

- 1944 în aceasta acțiune de alia. Pe vapoarele Marița I - II, Milca I - II, 

Kasbeh s-au îmbarcat și tineri arădeni, evrei din Arad s-au regăsit și între 

cele circa 1.000 de persoane care s-au îmbarcat în vara anului 1944 la bordul 

vaselor Moreno, Bulbul și Mefkure
3
. Acesta din urmă a fost scufundat, 

probabil de un submarin german, în largul Mării Negre, din cei 379 de 

pasageri fiind salvați numai patru. Printre victimele arădene de pe vasul 

Mefkure se aflau membrii familiei Stern, Bergman Paul, membrii familiei 

dr. Renyi, Koves Hava, Stossel Israel, Rachel și Jehudit Schleifer, Wexlwe 

Meir, Frish Nuși (Nina), Grosz Mordechai (Carol), Rotschild Itzhak  

(Gurahonț), Bruder Haia, Herstig Abraham, Tsopper Haia, Falkovics Ibi și 

Szalpeter Dora
4
. 

     Ocuparea Ungariei de către Germania hitleristă la 19 martie 1944 a 

prevestit mari primejdii pentru evrei. În ziua următoare s-a răspândit la Arad 

vestea pătrunderii trupelor germane în Transilvania de Nord. Ghetoizarea în 

masă a evreilor din Oradea, Macău, Seghedinetc.- localități aflate în 

apropierea orașului Arad - a creat derută și panică. Sute de refugiați din 

Ardealul de Nord au sosit în valuri la Arad. A fost imediat organizată o 

acțiune de amploare pentru sprijinirea refugiaților, în fruntea acțiunii 

aflându-se, între alții, tinerii Rossel Mordechai, Haim Wurzel 
5
. Sub 

presiunea Germaniei, deși guvernul maghiar a avut unele rețineri, s-a 

                                                           

1
 Istoria evreimii arădene...., p.105. 

2
 Ibidem. 

3
 Ibidem. 

4
 Pentru detalii vezi Rossel Mordehai, Tic Mefkure (Dosarul Mefkure), Tel Aviv, 1981. 

5
 Istoria evreimii arădene..., p.118. 
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hotărât invazia Transilvaniei de Sud pe direcția Arad, la 12 septembrie 

1944, în condițiile în care a doua zi urma să intre armatele sovietice. Trei 

divizii maghiare  sub comanda pronazistului notoriu, Heszlenyi Josif, au 

spart linia de apărare de la granișă, au ocupat Aradul și au continuat 

ofensiva spre răsărit până la Radna. O parte a populației evreiești a reușit să 

părăsească Aradul înainte de intrarea trupelor maghiare, găsind refugiu 

temporar în localitățile Radna, Lipova sau în localități din Banat (Lugoj), iar 

unii evrei au ajuns chiar până la Deva
1
. 

          Ocupația maghiară a Aradului a durat între 12 și 22 septembrie 1944. 

În ciuda asigurărilor comandantului maghiar, locotenent-colonel Asztalossy 

Aladar, că nimeni nu va suferi în timpul ocupației, la 15 septembrie legile 

antievreiești în vigoare atunci în Ungaria s-au extins și asupra comunității 
evreilor arădeni. Conducerea Comunității este somată să prezinte imediat o 

delegație la în Cetate. Membrii delegației alese erau: rabinul-șef dr.Nicolae 

Schonfeld, dr. Eugen Fischer, vicepreședintele Comunității și dr. Gara 

Armin, reprezentantul organizațiilor sioniste. Evreilor li se interzice 

deplasarea fără semnul galben și se solicită ultimativ constituirea unui 

consiliu evreiesc în cel mult 24 de ore. Din consiliul ales făceau parte: 

dr.Schonfeld Nicolae, dr.Gara Armin, Filip Huppert, dr. Fischer Eugen, 

Eichner Acație, dr.Szollosy, dr. Racz Alexandru, Karacsonyi Josif, Marer 

Carol și dr. Josif Singer. În aceste zile, populația evreiască a suferit și 

victime. Unii evrei au fost uciși de autoritățile de ocupație, alții de bande 

înarmate din satele apropiate  sau de aviația germană. Printre victime: Weisz 

Alexandru, Koch Nicolae, Gabor Andrei, Bizam Ladislau, Foldes Bela, 

Roth Aladar, Grosz Jacob, Weil și Klein Geza cu soția2
. 

    În dimineața zilei de 19 septembrie , rabinul-șef dr. Schonfeld Nicolae și 

dr. Gara Armin, au primit instrucțiuni din partea șefului poliției locale, 

urmând ca în 24 de ore să i se înainteze o listă cu numele și adresa tururor 

evreilor. Era de presupus ca odată cu înaintarea acestei liste să înceapă și 

strângerea lor într-un ghetou. În cele din urmă, șeful poliției locale acceptă 

solicitarea rabinului-șef de a amâna cu câteva zile întocmirea acestei liste, 

                                                           

1
 Ibidem, p.119. 

2
 Ibidem. 
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pe motivul apropiatei sărbători a Anului Nou Evreiesc - Roș Hashana. 

Aprobarea acestei amânări a contrubuit la salvarea evreilor arădeni, pentru 

că în noaptea de 21/22 septembrie, forțele militare sovietice au pătruns și au 

eliberat  orașul Arad, iar garnizoana de ocupație maghiară s-a retras dincolo 

de hotarele țării. În ultimele zile ale ocupației maghiare, șef - rabinul dr. 

Nicolae Schonfeld și familia sa au fost adăpostiți de însuși episcopul greco-

ortodox al Aradului, Andrei Magheru și fratele său
1
. 

Perioada care a urmat după încheierea războiului a fost pentru 

România -și nu numai- una de tranziție către instaurarea  regimului  totalitar 

comunist. În această perioadă de instabilitate, în care avea loc trecerea 

trupelor sovietice prin Arad, pauperizarea populației-inclusiv a evreilor- 

atinge cote alarmante. La aceste dificultăți ale familiilor evreiești, se adaugă 

sacrificiile care trebuiau făcute pentru sprijinirea unui mare număr de 

refugiați evrei care s-au întors la Arad sau în majoritatea cazurilor în tranzit 

spre Ardealul de Nord sau Ungaria. Printre aceștia amintim pe evreii unguri 

care au fost eliberați din lagărul de muncă forțată de la minele de cupru din 

Bor(Jugoslavia), apoi cei din lagărele de concentrare și exterminare din 

Germania, refugiațiki din Basarabia și Bucovina. Se presupune că 12.000 de 

refugiați au trecut și prin Arad. Toți aceștia au sosit în stare jalnică, 

extenuați sau bolnavi. Comunitatea a trebuit să găsească mijloacele pentru 

a-i sprijini, beneficiind și de sprijinul Jointului și de ajutorul Crucii Roșii 

Internaționale 
2
. În raportul său din 24 iunie 1945, Delegatul Crucii Roșii 

Internaționale, Rosenthal, a subliniat faptul că, foarte numeroși refugiați și 

repatriați evrei au fost sprijiniți cu deosebită abnegație. Începând de la 

sosirea lor în punctul de graniță Curtici, continuând cu gara CFR Arad, au 

fost create cămine provizorii cu dormitoare, instalații sanitare și puncte de 

ajutorare cu articole de îmbrăcăminte și alimente
3
. 

Organizațiile sioniste, conștientizează faptul că, o relație bună cu 

autoritățile aflate la putere, constituie o condiție pentru dezvoltarea mișcării 

de hachșara (pregătire) și apoi de alia (emigrare) spre Eretz Israel, depunând 

                                                           

1
 Ibidem...., p.120. 

2
 Ibidem, p.132. 

3
 Comunitatea Evreiască Arad, dos.110/1945, f.77. 
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în acest sens toate eforturile pentru a îmbina armonios și eficient loialitatea 

față de statul român  cu dragoste și atașamentul pentru idealul sionist. Se 

remarcă în acest sens Conferința pe Ardeal și Banat a Partidului 

Muncitoresc Sionist Ichud, desfășurată la Timișoara între 30 mai- 2 iunie 

1946. La această conferință au participat și 12 delegați arădeni: Gardos 

Ludovic, dr. Haber Ladislau, Krausz Ștefan, Huppert Filip, Karacsonyi Josif, 

Roth Martha, Schwartz Ludovic (Latak), Kahane Mayer, Klein Desideriu și 

soția, Muller Emilian, soția dr. Banyasz Ștefan și I.Weinerth. Dintre aceștia, 

Huppert Filip a fost ales membru, Krausz Ștefan (Avram) membru supleant 

al biroului regional, iar în conducerea centrală lărgită au intrat dr. Haber 

Ladislau și Schwartz Ludovic. Conferința a dezbătut îndeosebi problema 

emigrării în Palestina și sprijinirea luptei pentru crearea unui stat evreiesc în 

mandatul britanic al Palestinei. Conferința s-a încheiat cu profeticele cuvinte 

ale dr.Haber Ladislau, care a accentuat că idealul sionist este mai aproape ca 

oricând de realizarea lui, căci numai în patria lor evreii pot realiza idealul lor 

poșlitic și se pot despărți definitiv de antisemitism
1
. 

     La 15 ianuarie 1945 are loc ședința de constituire a comitetul interimar 

de conducere a Comunității de rit occidental din Arad. Deși au fost invitați 
reprezentanții tuturor partidelor politice, la ședință nu au participat decât 

delegații organizațiilor sioniste și ai partidului Comunist. A fost aleasă o 

comisie interimară, sub președinția farmacistului dr.Renyi Tiberiu (membru 

al Partidului Comunist, dar nefiind delegat oficial al acestui partid), în care 

au fost aleși trei membrii ai organizațiilor sioniste (Huppert Filip, Gardos 

Ludovic și Grossman Pavel), trei membrii ai Partidului Comunist (dr.Szanto 

Alexandru, Donath Pavel și Ban Gheorghe) și tre membrii care nu nu 

aparțineau nici unei formațiuni politice
2
. 

Instaurarea regimului comunist se repercutează asupa societății 
evreiești nu numai prin intervenția masivă în strructura ei instituțională, în 

sensul centralizării și al lichidării autonomiei comunitare, ci și prin măsurile 

economice drastice care afectează statutul unor largi categorii ale evreilor. 

                                                           

1
 Vezi Procesul-verbal al Conferinţei Ihud din Timişoara (30 mai – 2 iunie 1946) aflat la 

Universitatea Haifa, Fundaţia Strohlitz, dosar T4/b1, Apud Istoria evreimii arădene...., 

pp.123-124. 
2
 Comunitatea Evreiască Arad, dos.109/1945, f.76. 
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Stabilizarea monetară din 1947 a dat o lovitură gravă deopotrivă 

comunităților, care își pierd resursele financiare, cât și păturii înstărite a 

comunităților evreiești, care se vede privată de acumulările sale bănești. 

Naționalizarea întreprinderilor industriale, comerciale și bancare din 1948, 

urmată ulterior de cea a imobilelor, a însemnat o altă pierdere grea pentru o 

parte importantă a evreilor din România. 

       Pentru cei afectați de mutațiile social-economice,  care nu sunt dispuși 

să adopte soluția așa-zisei „restratificări” prin îndreptarea spre domeniile 

fizice, Calea oferită de sionism devine deosebit de atractivă mai ales ăn 

urma înființării Statului Israel în anul 1948. Un îndemn în acest sens îl 

constituie și semnele evidente ale recrudescenței prejudecăților antisemite. 

În pofida tragediei Holocaustului, supraviețuitorii se lovesc la întoarcerea în 

localitățile lor de baștină de reticență și ostilitate, de refuzul restituirii 

bunurilor jefuite de concetățeni, ajungându-se în unele zone (Maramureș, 

Satu Mare, Bihor, în părțile Năsăudului, în Sfântu Gheorghe, în Banat) chiar 

la acte de violență. În perioada dificilă a secetei și foametei din 1946 se reia 

vechea practică a țapilor ispășitori, evreii fiind acuzați de speculă, mărirea 

artificială a prețurilor, dosirea alimentelor. Ocuparea unor posturi 

administrative și poziții în organele de represiune ale statului de către evrei, 

în cadrul măsurilor reparatorii pentru persecuțiile din perioada 

Holocaustului, amplifică frecvența manifestărilor antisemite. Odată cu 

semnalul venit din Uniunea Sovietică, unde după 1948 antisemitismul ia 

forme cvasioficilizate, și în România partea din societatea evreiască 

favorabilă instaurării regimului comunist trăiește trauma unor diferențieri și 

persecuții mai mult sau mai puțin fățișe cu prilejul „verificărilor” din anii 

1949-1950, cărora mulți le cad victimă, pierzându-și calitatea de membrii de 

partid. 

       Toate acesta evoluții explică de ce în perioada 1948-1952 societatea 

evreiască este cuprinsă de un prim val masiv de emigrare spre nou – 

înființatul Stat Israel, numărul celor ce pleacă de pe teritoriul României 
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ridicându-se la 127.358 de persoane, reprezentând 29,7% din populația 

evreiască totală estimată la începutul anului 1947
1
 . 

    Chiar dacă  marea majoritatea a evreilor români, a evreilor transilvăneni 

și bănățeni trăiesc astăzi în alte părți ale lumii, crearea în anii de după 

căderea regimului comunist, a unor centre academice de istorie și cultură 

iudaică, între care și Centrul de Studii iudaice din Arad, oferă posibilitaea 

păstrării tradiției culturale evreiești pentru generațiile ce vor veni în urma 

noastră.                                                              

      

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Ladislau Gyemant, Evreii din Transilvania.Destin istoric / The Jews  of transilvania. A 

Historical Destiny, Centrul de Studii transilvane, Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 

2004, pp.178-179. 



 Comunitatea arădeană și atitudinea față de holocaust         

(1940-1944): culegere de studii. Coordonator: Marius Grec. 

 

 84 

 

Indiferent că eşti creştin sau musulman sau evreu, să nu uiţi că 

aşa ceva ţi se poate întâmpla şi ţie şi că, dacă înţelegi asta, atunci fă 

totul ca aşa ceva să nu se poată întâmpla nimănui. 

(Victoria Ancona Vincent, 1923 – 1996, Interviu luat de BBC) 

 

 

HOLOCAUSTUL, o şansă ratată pentru trezirea 

umanității ? 
                                         

 Lucian Petru Mureșan 

 

Până când, Doamne, voi striga fără ca să mă asculţi şi voi ridica glasul 

meu către Tine din pricina silniciei, fără ca Tu să mă izbăveşti ? 

 

Pentru ce Tu mă laşi să văd nedreptatea şi priveşti apăsarea ? Prăpădul şi 

silnicia sunt în faţa mea, certuri şi gâlcevi se iscă ! 

 

Pentru aceasta, legea nu are nici o tărie şi dreptatea nu se arată niciodată; 

cel nelegiuit biruie pe cel drept, iar judecata iese strâmbă. 

 

Aruncaţi privirea printre popoare, fiţi cu băgare de seamă şi înspăimântaţi-

vă, căci se săvârşeşte în vremea voastră un lucru pe care voi nu l-aţi crede, 

dacă l-ar povesti cineva !     

 

Avacum Cap.1:2-5  

(Sf.Scriptură, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa Bucuresti – 2014) 
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Fig (http://semneletimpului.ro/international/israel/holocaust/cum-au-reusit-sa-

isi-pastreze-credinta-dupa-holocaust.html accesat la data de 04 aug. 15.) 

 

Holocaust
1
 lb.greacă ὁλόκαυστον (holókauston): holos, complet și 

kaustos, ars, în lb. ebraică: Hașoa השואה, în idiș Hurben חורבן, este un 

termen utilizat în general pentru a descrie uciderea a aproximativ șase 

milioane de evrei, de toate vârstele, majoritatea din Europa, în timpul celui 

de-al Doilea Război Mondial, ca parte din soluția finală a problemei 

evreiești, plănuit și executat de regimul național-socialist din Germania, 

condus de Adolf Hitler. 

Cuvântul biblic șoa שואה, în sensul de calamitate a devenit termenul 

standard în ebraică pentru holocaust încă din anii 1940 când acest termen 

este uzitat pentru prima dată în Sho'at Yehudei Polin respectiv Holocaustul 

evreilor din Polonia care apare în Ierusalim. În 1942, istoricul Ben Zion 

Dinur (Dinaburg) din Ierusalim va folosi termenul șoa pentru a descrie 

exterminarea evreilor din Europa, denumind aceasta o catastrofă care 

simboliza situația unică a evreilor iar din anii 1950, termenul holocaust se 

                                                           

1
 Holocaust sau arderea de tot, este o jertfă poruncită de Domnul Dumnezeu lui 

Moise:   

3. Daca darul său va fi o ardere-de-tot  din vite mari, el va fi parte bărbătească fără 

meteahnă; la intrarea cortului mărturiei il va aduce, ca să fie el aducere bineplacută 

înaintea Domnului.  

Ies 29:10, Lv 22:18-20 

4. Iţi va pune mâna pe capul jertfei, pentru ca să-i fie bine primită şi milostiv să-i fie 

celui ce o aduce. 

Ies 29:10 
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referă de regulă la genocidul evreilor, la acest termen astăzi se mai definesc 

și alte catastrofe umane precum cel suferit de rromi sau armeni. 

Termenul german oficial pentru exterminarea evreilor în perioada 

nazistă era Endlösung der Judenfrage Soluția finală a problemei evreiești. 
În lb.germană, în lb.engleză sau alte limbi, această formulare soluția finală 

este folosit ca alternativă la cel de holocaust. 

           Elie Wiesel, care este unul din promotorii termenului de holocaust, 

începând cu anul 2009 a început a utiliza  termenul de Auschwitz cu care 

dorește a înlocui termenul de Holocaust. 

În întreaga istorie a umanității nu a mai existat decât, poate
1
, prigoana 

primilor creștini din Biserica Primară o astfel de acțiune concertată menită 

în a asasina, a șterge un neam întreg precum a fost Holocaustul. Cum a fost 

posibil? Cum a îngăduit Dumnezeu să se întâmple? Unde a fost Dumnezeul 

Cel Viu a lui Avraam, Isaac, Iacob ? Aceasta e întrebarea, putem spune 

parafrazându-l pe Hamlet. 

Teologii evrei au două explicaţii fundamentale la această întrebare:  

- Umi-Penei Hata'enu, respectiv Din pricina păcatelor noastre, care 

este totodată şi începutul unei rugăciuni evreiești,  

- Yisurim shel Ahava, respectiv Dumnezeu îi încearcă pe cei pe care 

îi iubeşte). 

Gândirea ebraică gravitează în jurul unei idei a Lui Dumnezeu diferită 

de gândirea creștină europeană. Această viziune este în concordanță cu 

încercarea de a explica existența dar și cauza Răului în lume. Conform lui 

                                                           

1
 Împăraţii romani, practicanţi ai politeismului şi consideraţi a fi zei în trup, implicit 

nu puteau accepta ideea unui singure zeităţi, au prigonit pe creştini timp de 300 de ani. 

Primul împǎrat roman persecutor  a fost Nero (54-68 d.Hr), acesta dând foc Romei în anul 

64 d.Hr, şi învinovăţindu-i pe creştini pentru acest incendiu. Printre victimele persecuţiilor 

sale s-au numărat Sf. Apostol Petru, crucificat în anul 66 d.Hr, şi Sf Apostol Pavel, ucis şi 

el prin 66-67 d.Hr. Alţi împăraţi ce au persecutat creţtinii: Domiţian 81-96, Traian 98-117,  

Septimus Sever 193-211, Maxim Tracul 235-238, Decius 249-251, Valerian 235-260, 

Diocleţian 284-305 şi Galeriu 303-311. Datorită persecuţiilor, primii creştini se întâlneau pe 

ascuns în catacombe, dar acest lucru nu a împiedicat dezvoltarea Bisericii Creştine. 

Deosebirea nu constă în numărul celor omorâţi sau în cruzimea acestor crime aceasta este 

determinată de aspectul organizatoric. În cazul primilor creştini acestia erau omorâţi în 

circuri spre amuzamentul privitorilor sau în pogromuri şi nu în cadrul unui spaţiu izolat 

precum evrei în lagărele de concentrare.  
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Isaac Luria
1
, Dumnezeu, sau mai exact realitatea divină originară, pentru a 

permite lumii un spațiu fizic unde să existe, a trebuit să se contracteze. Hans 

Jonas
2
 reiterează această concepție în conferința Conceptul de Dumnezeu 

după Auschwitz, susținută în anul 1984 la Tübingen. El a subliniat 

imposibilitatea faptului ca Dumnezeu să poate fi în acelaşi timp omnipotent, 

infinit de bun şi comprehensibil: unul dintre atribute le-ar exclude, de fapt, 

în lumina celor întâmplate, Holocaustul, pe celelalte două.  Conform lui 

Hans Jonas trebuie să  conchidem că o divinitate omnipotentă ori este lipsită 

de bunătate ori este complet incomprehensibilă, de unde rezultă logic că 

Dumnezeu, acordând libertate omului, a renunțat la omnipotența Sa, 

deoarece creând lumea a hotărât și  asupra contracției permițând astfel lumii 

să existe în mod independent dar conform voinței omului liber în 

manifestarea lui. Hans Jonas reafirmă că orice explicație a ideii de 

Dumnezeu după Holocaust este doar o încercare de a atinge cunoaşterea 

asupra naturii divine.  

Întrebarea cum a de-a fost posibilă o astfel de manifestare a urii, a 

indiferenței față de semen, de aproapele tău este o întrebare capcană.
3
 Este o 

                                                           

1
 Isaac Luria - Sfântul Ari -1534-1572 unul din mari cabaliţti evrei. A perfecţionat 

studiul Cabalei şi a făcut-o accesibilă, Cabala Lurianică a devenit metoda cea mai 

frecventă  de interpretare în studiul Cabalei 
2
 Hans Jonas,1903 - 1993 filozof german,  specializat în domeniul eticii. Lucrarea 

sa remarcabilă este Principiul responsabilităţii, 1979. 
3
 << Azi, ultra-ortodocşii numără aproape 800.000 de oameni, aproape 10% din 

populaţia Israelului. Şi, deşi nu există cifre exacte, se ştie că printre ei se numără şi câţiva 

supravieţuitori ai Holocaustului. De fapt, după cum relatează reportajul Associated Press, ei 

nu se consideră supravieţuitori. 

Seidenfeld, unul dintre membrii unui grup de evrei ultra-ortodocşi care au trăit după 

Holocaust şi se întâlnesc periodic pentru a se sprijini emoţional unii pe alţii, spune că nici 

nu crede că va "supravieţui" vreodată experienţei crunte prin care a trecut. "Credem că cei 

care şi-au dăruit sufletele în numele Domnului se bucură de Rai şi de splendoarea lui 

Dumnezeu. Ei nu au suferit. Noi, cei rămaşi după, suntem cei care au suferit boala, frica şi 

coşmarurile timp de 70 de ani, şi încă suferim." 

Cum se poate totuşi, ca aceşti oameni să îşi păstreze credinţa în ciuda atrocităţilor pe 

care le-au trăit? Yehoshua Herbst (70 de ani), un alt membru al grupului, care a văzut cum 

bunicul soţiei lui a fost sfâşiat de câini la ordinul unui gardian, oferă perspectiva lui. "De ce 

merita să moară aşa? Nu înţeleg. Explicaţia este că sunt multe lucruri pe care pur şi 

simplu nu le putem înţelege. Dar Domnul are motivele Lui." Herbst a mai adăugat 

parafrazând un rabin care şi-a pierdut 11 copii în Holocaust că e "mândru că face parte din 

rândul celor ucişi, şi fericit că nu face parte dintre cei care au ucis." 
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întrebare capcană deoarece sinceritatea strict necesară în aflarea adevărului 

pălește în fața neputinței asumări la nivel personal a groazei care apare în 

suflet- oare eu aș fi fost alături de cei prigoniți, aș fi trăit durerea celor 

osândiți ? 

Unde au fost creștinii care-L mărturisesc ca fiind Mesia, pe Fiul 

Mariei care era evreu trăind Legea lui Moise precum evreii au fost toți cei 

care au fost alături de Iisus Mesia, discipolii Lui precum Ap. Petru, Ioan, 

Pavel sau Fecioara Maria precum și ceea mai mare parte a Bisericii din 

Ierusalim.  

Deci unde au fost creștinii? Poate invoca creștinătatea că nu știa ce se 

petrece la Auschwitz, Birkenau (Auschwitz II), Auschwitz 

III (Monowitz) 
1
 sau la Dachau, 

2
care a fost primul lagăr de concentrare 

nazist, sau în alte lagăre în care au fost uciși oameni doar datorită etniei sau 

a unor criterii emise de Partidul Muncitoresc Național-Socialist German  

(nazist) condus de Adolf Hitler, Belzec: 600.000, Chełmno: 320.000, 

                                                                                                                                                    

Kovalsky, liderul grupului de sprijin spune că membrii comunităţii ultra-ortodoxe 

vede Holocaustul ca pe cea mai recentă dintr-o serie de lovituri pe care le-a primit poporul 

evreu în ultimile mii de ani. De aceea, spune el, e inutil să căutăm să explicăm motivele lui 

Dumnezeu. "E ca şi cum ai începe să pui întrebări în ultimele 10 minute ale unui film.">> 

 Associated Press Cum au reuşit evreii ultra-ortodocşi să îşi păstreze credinţa după 

Holocaust? 

Reportaj publicat pe 27 ianuarie, 2015 de Ziua Internaţională a Comemoriării 

Holocaustului. http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-01-26/Israel-

Holocaust-survivors/52806148/1 accesat pe 13.08.2015. 
1
 Auschwitz I, lagărul iniţial de concentrare care a fost folosit ca centru 

administrativ pentru tot complexul, a fost locul execuţiilor a aproximativ 70.000 oameni, 

majoritatea prizonieri de război polonezi şi sovietici. 

Auschwitz II (Birkenau), lagăr de exterminare, unde cel puțin 1,1 milioane de 

evrei, 75.000 polonezi şi circa 19.000 ţigani au fost ucişi. 

Auschwitz III (Monowitz), care a fost folosit ca lagăr de muncă pentru uzina Buna-

Werke aparţinând concernului IG Farben. 

Numărul exact de victime nu este cunoscut, dar majoritatea estimărilor 

contemporane sunt în jur de 1,1-1,6 milioane. 
2
 Dachau a fost construit în martie 1933 şi a servit ulterior drept model pentru 

organizare a celorlalte lagăre din al Treilea Reich.  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Auschwitz_III&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Auschwitz_III&action=edit&redlink=1
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-01-26/Israel-Holocaust-survivors/52806148/1
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-01-26/Israel-Holocaust-survivors/52806148/1
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Majdanek: 360.000, Maly Trostineț: 65.000, Sobibór: 250.000, 

Treblinka: 870.000.
1
 

Ignoranța și mai ales rămânerea în ignoranță, nu absolvă culpa după 

ce dovezile care au urmat sfârșitului celui de al II-lea Război Mondial au 

relevat animalitatea supraomului dorit de regimul nazist celebrul 

Übermensch. Pentru a ne maturiza spiritual, a ne depăși propria condiție 

trebuie  să ne asumăm și responsabilitatea care derivă din faptul că în zilele 

noastre mai este îngăduită / mai îngăduim abordarea de tip rasială, 

religioasă
2
unilaterală cu consecințe catastrofale. 

Holocaustul este un act la care trebuie a se raporta umanitatea 

deoarece constituie un semn la care toți trebuie să luăm aminte respectiv 

depășirea imaturității în care se complace umanitatea. 

 Diferențele de cultură, neam, religie, etc. nu pot constitui criterii de 

segregare, de izolare a alterității deoarece toți suntem copiii Celui PreaÎnalt, 

lucru stipulat fără echivoc în religiile monoteiste, mozaism-creștinism-islam 

și astfel pururea valabil pentru credincioși - sau pentru lumea seculară, atee 

conform căreia suntem rezultatul unui identic proces evolutiv. Nu se mai 

poate vorbi de cultură, civilizație în această lume prea mică, astăzi, datorită 

                                                           

1
Learning and Remembering about Auschwitz-Birkenau, Yad Vashem, 

Memorialul Victimelor Holocaustului, instituție oficială a Statului Israel, constituită în 1953 

la Ierusalim, printr-o hotărâre a Knesset-ului - parlamentul israelian. 

 Belzec, Yad Vashem, 

 Chełmno, Yad Vashem, 

 Majdanek, Yad Vashem, 

 Maly Trostinets, Yad Vashem, 

 Sobibór, Yad Vashem, 

 Treblinka, Yad Vashem. 

http://www.yadvashem.org/yv/en/about/index.asp 

Accesat  la data de 08.08.2015 
2
  Astăzi organizaţia ISIS sau noul califat, în mod  reflex exprimă acelaşi lucru, 

respectiv moartea tuturor necredincioșilor și triumful partizanilor califatului islamic. 

<<Acest califat a fost impus in regiunile cucerite de aceasta grupare in Siria si in 

Irak, unde a reusit sa puna stapanire pe ample teritorii. Purtatorul de cuvant al SIIL a 

estimat ca respectivul califat reprezinta "visul oricarui musulman". Adresandu-se altor 

grupuri jihadiste si islamiste, el a lansat: "Nu aveti nici o scuza religioasa pentru a nu 

sustine acest stat. Sa stiti ca, odata cu instaurarea califatului, grupurile voastre si-au 

pierdut orice legitimitate". >>  

http://incomemagazine.ro/articole/ce-inseamna-califatul-islamic-proclamat-intre-

irak-si-siria accesat la data de 12.08.2015 

http://www.yadvashem.org/yv/en/about/index.asp
http://incomemagazine.ro/articole/ce-inseamna-califatul-islamic-proclamat-intre-irak-si-siria
http://incomemagazine.ro/articole/ce-inseamna-califatul-islamic-proclamat-intre-irak-si-siria
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intercomunicării / interconectivității, a globarizării dacă nu prețuim fiecare 

persoană ca valoare unică și irecuperabilă.  

Disprețul cu care iudeii, rromii, sau alte persoane au fost efectiv 

sacrificați doar pentru simplul fapt că nu sunt conformi unor criterii rasiale 

sau nu corespund normelor unor ideologii a făcut posibilă continuarea 

acestui genocid și în Cambogia lui Pol Pot
1
 dar au condus și la alte atrocități 

precum a fost în zone ca Timorul de Est, Guatemala, fosta Iugoslavie, 

Nigeria, Sudan  sau Rwanda, unde aceiași formă de dispreţ diabolic faţă de 

fiinţa omenească a contribuit la nașterea represiuni, la dezastru umanitar şi 

nenumărate crime, toate aceste în numele unuiei utopii ideologice, religioase 

sau mai corect în numele unui fanatism ideologic- religios 
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1
 Genocidul din Cambodgia, desfăşurat între anii 1975-1979, constituie un astfel de 

exemplu fiind expresia uneia din cele mai cumplite atrocităţi a secolului XX. 

http://www.nationalholocaustcentre.net/Pages/Category/victoria
http://www.yadvashem.org/yv/en/about/index.asp
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-01-26/Israel-Holocaust-survivors/52806148/1
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2012-01-26/Israel-Holocaust-survivors/52806148/1
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FILE DIN ISTORIA COMUNITĂȚII EVREIEŞTI 

DIN ORAŞUL INEU (JUDEŢUL ARAD) 

Files of the Jewish Community History from Ineu City 

 (Arad county) 

Radu – Alexandru Hord 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, România 

raduhord@yahoo.com  

        Ineu city is located on the lift shore of Crişul Alb river, in the central 

area of Depresiunea Zărandului, 55 km. away from Arad county. In the long 

history of Ineu city (certificated in the 1214 year), files of the local history 

have also been written by the Jewish community, on of the largest 

communities (about 105 membres around the 1900 year) of the area. The 

Jews of Ineu, developed a large economical and agricultural activity, which 

influenced in a good way the business agriculture of the Ineu area. For 

example we can mention in the economical branch Eglek the grocer, and in 

the agricultural one we can mention the farm of Markus (Marcu) Lövy, from 

“Sour Watter” (“Apa Acră”) which at that time was an example in the ovine 

and cattle growing. Sadly, over the Jewish community from Ineu, silence 

took place for ever.  

 Ineul este un oraş din judeţul Arad situat pe malul Crişului Alb, în 

centrul Depresiunii Zărandului, la 55 de kilometri de municipiul Arad. În 

îndelungata şi zbuciumata istorie a oraşului Ineu (atestat documentar din 

anul 1214) şi comunitatea evreiască locală şi-a adus propria contribuţie.  

 La începutul secolului al XX-lea, localitatea Ineu făcea parte din 

Comitatul Zărandului, având o populaţie de aproximativ 3.500 de persoane, 

din care 105 erau de origine israelită. După Primul Război Mondial, 

localitatea Ineu devine centru de plasă. Din datele statistice ale 

Recensământului populaţiei din anul 1930 (date publicate abia în anul 

1938), la Ineu au fost recenzaţi 5765 de locuitori, dintre care 90 erau evrei.  

mailto:raduhord@yahoo.com
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         În prezentul articol, sursele mele de documentare au fost atât edite 

(studiate la Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol” din Arad), cât şi inedite 

orale, un rol marcant l-au avut domnul profesor Radu Jenescu, actualmente 

pensionar, domnul Solomon Ana, pensionar şi el, domnul inginer Valentin 

Buda, domnul Berlo Pavel pensionar, fost preşedinte de colectiv, domnul 

avocat Eugen Sârb toţi locuind în oraşul Ineu. Unele informaţii le-am primit 

şi de la domnul profesor universitar doctor Gheorghe Schwartz, din Arad. 

         Mărturii ale existenţei spirituale mozaice din Ineu, au fost cele trei 

sinagogi, în prezent dispărute, conform informaţiilor primite de la sursele 

inedite, menţionate mai sus. Din informaţiile mele obţinute de la domnul 

Gheorghe Schwartz, prima sinagogă din localitatea Ineu, a fost construită 

din lemn la mijlocul secolului al XVIII-lea, fiind dată în funcţiune la 1758.  

În prezent amplasamentul acestei sinagogi nu a putut fi identificat nici 

măcar cu aproximaţie, acest lucru rămânând un adevărat mister.  

         Despre cea de a doua sinagogă, din fericire am informaţii de la domnul 

Jenescu, cum că era amplasată pe actuala stradă Calea Republicii, la 

numărul 88, pe locul casei cetăţeanului Pavel Marian. Din descrierile 

domnului Jenescu, de remarcat la această sinagogă erau multiplele geamuri 

din sticlă colorată. Din relatările domnului Ana, am aflat că în acea sinagogă 

ca de altfel în orice loc de cult mozaic existau tablele (pietrele) legii. 

Ulterior, acestea au fost mutate în cea de-a treia sinagogă din Ineu, de unde 

au dispărut fără urmă. Un caz fericit este cel al tablelor legii de la sinagoga 

din Sebiş, care au fost păstrate de-a lungul timpului, ele putând fi văzute 

actualmente în incinta Bisericii Adventiste din Sebiş. Tot în incinta celei de-

a doua sinagogi, după spusele domnului Buda, existau un Talmud (numit în 

mod tradițional Shas - ש״ס, o abreviere ebraică a lui shisha sedarim, cele 

„șase ordine” ale Torei orale, este un text central al iudaismului rabinic, 

compus din Mișna și Ghemarao Thoră) şi un sfeşnic de argint cu şapte braţe, 

utilizat la sărbătoarea de Hanuka.  

         Slujbele de Sabat şi de sărbători importante de la această sinagogă erau 

frecventate şi de etnicii evrei din localităţile Bocsig, Sebiş, Şilindia 

(Luguzău) şi alte localităţi din împrejurimi. Aceste slujbe erau oficiate de un 

rabin sau de un cantor, venit de la Arad, care începeau vineri seara cu 

săvârşirea jertfei rituale, continuate cu slujbele specifice zilei de sâmbătă. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Iudaism_rabinic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mi%C8%99na
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ghemara


 Comunitatea arădeană și atitudinea față de holocaust         

(1940-1944): culegere de studii. Coordonator: Marius Grec. 

 

 93 

         Cea de a treia sinagogă, era amplasată pe actuala stradă Ioan Slavici la 

numărul 18, pe colţ cu strada Vlahuţă, în prezent aici fiind case de locuit. 

Clădirea sinagogii a fost demolată în anul 1966, când în Ineu mai erau 

aproximativ 10 etnici izraeliţi. Această informaţie, ca multe altele, mi-a fost 

furnizată de domnul Jenescu Radu. Informaţiile despre viaţa spirituală a 

evreilor din Ineu au fost mult mai sărace şi ambigue faţă de informaţiile 

despre unele persoane şi familii care au avut contacte directe sau indirecte 

cu sursele mele inedite de informare. Memoria persoanelor intervievate a 

fost mult mai generoasă cantitativ şi calitativ cu informaţiile despre anumiţi 

membrii ai comunităţii.  

 Astfel, din spusele domnului Radu Jenescu, un anume evreu cu 

numele de familie Gabor era unul din comercianţii de vază din localitate. 

Domeniul său de activitate comercială era îndreptat spre articole de mercerie 

şi textile, magazinul său fiind amplasat peste drum de biserica ortodoxă din 

centrul oraşului Ineu. Din aceeaşi sursă am aflat că familia Gabor avea 3 

băieţi, nu se ştie numele lor decât al celui mic, care se numea Tiberiu. Ca 

adevăraţi fii de comerciant de textile, ţinuta lor era întotdeauna impecabilă, 

cu bun gust, din materiale de bună calitate. Aspectul fizic era îngrijit, ei 

fiind tot timpul proaspeţi bărbieriţi şi cu părul aranjat, lucru care a fost 

remarcat de domnul Jenescu. Din discuţiile mele cu acelaşi domn, am aflat 

despre existenţa unei aşa numite Rozalia Kletz care era o cunoscută, la acea 

vreme, ca şi croitoreasă particulară, având o casă la numărul 17, pe actuala 

stradă Ioan Slavici, vizavi de Liceul Tehnologic „Sava Brancovici”.  

Persoanele care apelau la serviciile ei erau atât din rândul etnicilor evrei cât 

şi din afara comunităţii. Ştiu că respectiva persoană a avut o viaţă 

zbuciumată, cu toate acestea se remarcă vârsta matusalemică la care a ajuns, 

respectiv 101 ani, ea decedând în anul 1960. Din cercetările de teren, am 

aflat că respectiva doamnă Rozalia nu a fost înmormântată în cimitirul 

evreiesc din Ineu, situat pe strada Cloşca, ci în cimitirul central din Ineu. 

Aici am găsit monumentul funerar din marmură albă, situat în rândul al 

doilea de la şosea. 

         Am aflat din aceeaşi sursă despre existenţa evreului Egler, fiind 

deţinătorul unei băcănii amplasată în centrul oraşului, peste drum de 

actualul centru comercial „Profi”, clădire existentă şi astăzi, care îşi 

păstrează destinaţia comercială. De remarcat despre persoana lui Egler 

fizicul său fragil, dar bine îmbrăcat, având ca semn distinctiv nelipsita pipă, 
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fiind un fumător pasionat. Ştim despre el că în jurul anului 1955 avea 

aproximativ 60 de ani, fiind o persoană foarte activă.  

         Se remarcă stilul său de bun comerciant, el fiind capabil să îşi vândă 

marfa în orice fel. Folosea metoda vânzării pe datorie, binecunoscutul 

„caiet”, dar şi forma de schimb de produse, aşa numita metodă a „trocului”. 

Astfel pentru marfa oferită accepta produse agricole, cum ar fi porumbul, 

grâul, orzul şi altele. Pentru a-şi vinde produsele, accepta zile de prestaţie în 

muncă pe terenul agricol (10 lanţuri de pământ – aproximativ 5 hectare), pe 

care îl deţinea în extravilanul Ineului. El obişnuia să cumpere de la neevrei, 

la preţuri mici gâşte pe care le sacrifica şi prelucra sub diverse produse, 

unele adevărate delicatese (pulpă, piept şi spate de gâscă afumat, slănină de 

gâscă condimentată şi afumată), pe care le vindea extrem de profitabil 

evreilor din zonă.  

         În acele timpuri în Ineu era o singură cofetărie care era patronată de 

cofetarul evreu Reider Ladislau şi soţia sa Hilda. Clădirea cofetăriei era şi 

casă de locuit, fiind amplasată în apropierea fostei fabrici de mobilă. 

Această clădire mai târziu, în jurul anului 1970 a fost vândută, soţii Reider 

mutându-se la Cluj. Familia Reider avea doi copii, un băiat şi o fată. Băiatul 

pe nume Ladislau, a devenit medic stomatolog profesând la Oradea, iar sora 

lui a devenit farmacistă, terminând facultatea de farmacie de la Cluj, unde 

şi-a întemeiat o familie. Ca pasiuni, domnul Reider avea atracţie faţă de 

fotbal (pe care l-a practicat în tinereţe) şi de pescuitul în Criş şi bălţile din 

jurul Ineului. 

         Din aceeaşi sursă de informare, domnul Radu, am aflat despre familia 

evreului Winter care era unul dintre cei mai mari birtaşi din zonă. Un mare 

ajutor îl avea în soţia sa Luiza care se ocupa alături de el de bunul mers al 

afacerii. Clădirea în care funcţiona birtul era amplasată într-un bun vad 

comercial, anume în gara Ineu, clădire care există şi astăzi. Se ştie despre 

Winter că era un comerciant cât se poate de corect, dar nu obişnuia ca alţi 

evrei să dea bani împrumut. Ca un adevărat birtaş care se respectă, Winter 

avea o gheţărie, la fel ca şi birtaşul, tot evreu din Almaş pe nume Isidor 

Glasser. Gheaţa folosită era din pârâul Rât, procurată în perioada de iarnă, 

depozitată în şanţuri de pământ, acoperită cu paie şi păstrată până vara 

târziu, fiind folosită la răcirea băuturilor servite clienţilor în perioadele de 

caniculă. 
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         Informaţii interesante am primit de la domnul Buda, despre un aşa 

numit evreu Resler, care avea origini germane, care a fost un renumit 

contabil la „Cooperaţie”. Deşi prezenta un handicap la mâna stângă se ştia 

despre el ca fiind un om harnic, corect şi un bun familist. Avea doi copii, o 

fată pe nume Hilda, care era secretară la Centrul Şcolar din Ineu şi un băiat 

numit Adolf, care din păcate a decedat în anul 1949 în urma unui accident 

rutier cu motocicleta personală, în zona Ineului. Adolf îşi doarme somnul de 

veci alături de tatăl său, în cimitirul mozaic din Ineu situat pe strada Cloşca. 

Din amintirile domnului Valentin Buda, am scos la lumină mărturii despre 

marele proprietar Lövy Marcus (numit de unii Marcu), care printre alte 

proprietăţi deţinea şi fosta moară din extravilanul Ineului, actualul han 

„Moara cu Noroc”şi renumita fermă de animale de la aşa - numita „Apă 

acră”, situată tot în extravilanul oraşului. În timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial, guvernul de orientare fascistă şi antisemită al mareşalului Ion 

Antonescu a confiscat în mod abuziv, ca la toţi evreii şi lui Lövy Marcus 

proprietăţile şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Administrator numit 

peste cele două proprietăţi  menţionate mai sus, a fost chiar bunicul 

domnului Buda Valentin, care se numea Simion Buda.  

 Tot despre Lövy Marcus am vorbit şi cu domnul Berlo Pavel (având 

93 de ani la data la care am discutat cu el, în august 2014, actualmente 

decedat) care îşi amintea despre Marcu, ca fiind un bărbat înalt, cu părul şi 

barba roşcată, curat şi bine îmbrăcat. Din spusele lui Berlo am aflat că după 

colectivizare proprietăţile lui Lövy Marcus au trecut în patrimoniul 

Gostatului Ineu, care era condus de către Andrei Pless, fiul lui Samuel Pless 

tot un evreu din Ineu. Numele de Pless Samuel l-am identificat pe una din 

cele 38 de pietre funerare care se mai păstrează în cimitirul mozaic din 

localitate. 

          Informaţii interesante mi-au survenit prin amabilitatea domnului 

avocat Eugen Sârb, care ştie despre clădirea, (din păcate extrem de 

degradată), a fostei Cooperative „Crişul Ineu” ca fiind înainte în proprietatea 

lui Kollin Jakob, un binecunoscut avocat la acea vreme, care funcţiona 

alături de Popper Alexandru, tot un avocat evreu. Am aflat că Kollin Jakob 

era un bun familist având împreună cu soţia sa Margareta două fete. Cea mai 

mare dintre ele se numea Eva, era stabilită în Timişoara, fiind căsătorită cu 

un avocat pe nume Ellesz (absolvent cu nota 10 al Universităţii Sorbonna), 

decedată în 1990. Cea mai mică dintre fete, se numea Agneta Stein (după 
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soţ), care a emigrat în anii ’60 în Israel unde a fost medic chirurg. Se ştie 

despre cei doi copii ai Agnetei că au devenit oameni importanţi, astfel fiica 

practica medicina în Statele Unite, iar băiatul era profesor universitar de 

informatică la Universitatea din Stockholm, capitala Suediei.  

         O concluzie pe care am tras-o împreună cu domnul avocat Sârb, a fost 

aceea că evreii din Ineu cuprindeau o vastă paletă de meserii, fiind unii din 

cei mai apreciaţi în domeniile lor. 

         Sursă bogată de informaţie este şi amintirile domnului Solomon Ana, 

care printre altele îşi aminteşte că în jurul anului 1960, comunitatea 

evreiască din Ineu şi Bocsig au întocmit un memoriu către Comunitatea 

Evreiască din Regiunea Crişana, cu sediul la Oradea. Respectivul memoriu 

era adresat Biroului Bunuri Părăsite (denumire interesantă în zilele noastre, 

nefiind vorba despre un birou de obiecte pierdute), pentru obţinerea 

încuviinţării de înhumare a decedaţilor, din Ineu şi Bocsig, în cimitirul 

evreiesc din Sebiş. Acest fapt s-a datorat faptului că cimitirul evreiesc din 

Ineu era la acea dată imposibil de utilizat. Se ştie că respectiva cerere nu a 

fost aprobată, urmând ca cimitirul din Ineu să fie reabilitat, fapt confirmat de 

deplasarea mea în cimitirul evreiesc din Sebiş (de pe strada Lăcrimioarelor), 

unde nu am găsit decât un singur mormânt evreiesc, al numitului Luptovits 

(sebişan de origine), decedat în anul 1969.   

        Din spusele aceluiaşi domn, Ana am aflat despre o inedită întâmplare, 

din trecutul zbuciumat al poporului iudaic, extrem de interesantă. În 

perioada formării statului Israel, aşa numiţilor activişti sionişti (este 

mișcarea de emancipare națională a evreilor cu scopul readunării lor din 

împrăștiere și revenirii în țara strămoșească, în Țara Israel, pentru 

restabilirea unei vieți evreiești independente și, în continuare, re-crearea și 

consolidarea unui stat evreiesc), la şedinţele Ligii (Societăţii) Naţiunilor, 

viitorul O.N.U., le-a fost solicitat un act doveditor de proprietate asupra 

Ţării Sfinte. Răspunsul la această solicitare a dat-o primul premier al 

Statului Israel (constituit în 14 mai 1948), domnul David Ben Gurion, care 

spre surprinderea generală le-a prezentat ca act doveditor al proprietăţii 

BIBLIA. 

         De la toţi intervievaţii am aflat că limbile folosite de populaţia 

evreiască din zona Ineului, erau maghiara, româna şi în cele mai numeroase 

cazuri, idişul şi ladino. Idişul, este un dialect specific evreilor din zona 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Evrei
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Israel
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Germaniei, aşa numiţii aşkenazi, apărut în urma contopirii limbii germane 

cu limba ebraică veche, iar ladino este un dialect spaniolo-ebraic, specific 

evreilor sepharzi. 

         CONCLUZII: 

         Din materialul prezentat putem concluziona că în oraşul Ineu a trăit şi 

a muncit una dintre cele mai mari şi mai prospere comunităţi de evrei din 

judeţul Arad. Activitatea lor comercială, agricolă şi zootehnică, a dus la o 

puternică dezvoltare economică atât a oraşului Ineu, cât şi a zonelor 

limitrofe. Peste viaţa economică, socială şi spirituală a evreilor din Ineu, din 

păcate timpul şi vremurile noi şi-au depus amprenta, totul intrând într-o 

uitare implacabilă. Prin demersul meu, am încercat să aduc la lumină şi în 

memoria contemporanilor mici crâmpeie din spiritul şi viaţa acestor fii ai lui 

Moise, care au constituit o numeroasă comunitate în oraşul Ineu. 

 

 

Clădirea fostei Cooperative „Crişul”, în trecut una din 

proprietăţile lui Kollin Jakob 
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Piatra funerară a lui Kollin Jakob situată în cimitirul 

evreiesc din Ineu 

 

Aspect din cimitirul evreiesc ineuan. 
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Monumentul funerar al lui Pless Samuel. 

 

 

Actual han „Moara cu noroc”, fostă moară, 

una din proprietăţile lui Lövy Marcus 
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Evreii arădeni și aportul lor la dezvoltarea socio-

culturală a Aradului 
 

Lucian Petru Mureșan 

 

 

Vedere de ansamblu asupra comunuității evreiești 
 

 

În cadrul arealului Transilvănean, conform diverselor studii
1
 

comunitatea israelită a fost prezentă încă din perioada colonizării romane, 

prezența ei statistică reiese din recensemintele care apar în epoca modernă. 

În anul 1552, ținutul Banat este ocupat de Imperiul Otoman, care va 

stabili  capitala paşalâcului în orașul Timişoara. Ca urmare a păcii de la 

Passarowitz (1718), Banatul trece de sub suzeranitatea Imperiului Otoman 

sub cea a Imperiului Hasburgic, linia de demarcație  între cele două mari 

state fiind, pentru Arad, trasată de râul Mureș.  

Evreii sepharzi trăiau în Banat încă de pe vremea stăpânirii otomane, 

astfel încât la sosirea lor în Timişoara trupele austriece au găsit aici 12 

familii de evrei, ce însumau 144 de persoane. În anii următori au mai sosit 

în Banat evrei din alte părţi ale Ungariei şi chiar din zone mai îndepărtate. 

Există înscrisuri prin care aflam că familiile Keppic şi Bachrach au 

obţinut privilegii imperiale pentru a dezvolta industria şi comertul, precum 

şi de a aproviziona garnizoanele imperiale. Comercianţii evrei erau 

intermediari în cadrul activitaţii de comerţ cu Veneţia, Imperiul Otoman, 

Polonia şi ţările Europei Centrale. 

Când, în 1739, Belgradul cade sub turci, guvernatorul Banatului, 

contele Franz Wallis permite evreilor din acest oraş să se aşeze în Banat. În 

acel an, numărul evreilor bănăţeni a crescut cu 31 de familii askenade, 

respectiv 139 persoane şi 15 familii sepharde, însumând 81 de persoane. În 

                                                           

1
 Gudea Nicolae, Evreii în provinciile dacice. 106-275 p.Ch., în Ephemeris 

Napocensis, Nr. 9-10 (1999-2000), pp. 179-208. 

Giurescu Constantin C.: Istoria românilor, vol. II 
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1743 numărul total a crescut în Timişoara la 38 familii askenade şi 53 

sepharde, iar în restul provinciei existau 11 familii. Între anii 1769-1774 

numărul evreilor în Banat a ajuns la 353 persoane. 

După urcarea la tron, în 1740, a împărătesei Maria Terezia, politica 

faţă de evrei s-a înăsprit. Sunt date, mai multe edicte imperiale, care vin cu o 

serie de restricţii privind aşezarea evreilor în zone militare ori a activităţilor 

comerciale, de asemenea impunea obligaţia de plată a taxelor şi impozitelor, 

în special a taxei extrem de ridicată, numită taxa de toleranţă. Această 

înrăsprire a atitudinii faţă de evrei culminează cu emiterea în 1776 a 

Edictului Juden Ordnung, prin care se reglementa în amănunt viaţa evreilor 

din Banat, se limita numărul acestora, se interziceau unele ocupaţii ale 

evreilor, cum ar fi comerţul ambulant, dar şi alte tipuri de comerţ, se 

restricţionează zonele în care aceștia se puteau stabili. Se poate spune că 

aceste restricţii nu au fost aplicate decât în mică măsură, având în vedere 

moartea suveranei în anul 1780. I-a urmat la tron împăratul Iosif al II-lea, 

care va introduce politici mai tolerante. 
1
 

În 1779, Banatul își va pierde statutul de regiune autonomă şi va fi 

împărţit din punct de vedere administrativ în trei mari regiuni: Caraş, Timiş 

şi Torontal.  

Prin Scrisoarea de protecţie emisă la data de 1 mai 1717, de către 

Generalul locotenent Baron Stefan Cosa, comandantul cetăţii Aradului şi al 

zonei Mureşului, la acea dată, se îngăduie prezența în orașul Arad în mod 

legal a primilor evreii.
2
 

Prevederile Edictului de Toleranţă, emis de împăratul Iosif al II-lea în 

1783 pentru Ungaria se aplică şi pentru Banat. Acest Edict prevedea pentru 

evrei că au voie să înveţe meserii, să presteze comerţul precum și asocierea 

în ghilde. Evreii aveau dreptul, tot conform acestui Edict Imperial, să deţină, 

să lucreze pământul precum și organizarea unui învățământ confesional 

precum și accesul liber la diferite școli austriece, maghiare, de diferite 

nivele academice.  

Efectele acestui Edict Imperial au fost rapid vizibile în evoluţia 

demografică a populaţiei evreiesti din Banat. Un recensământ  din anul 1787 

atestă prezența a 226 evrei în Banat, pentru ca în cadrul următorului 

                                                           

1
http://www.jewish-romania.ro/u/media/comunitati/studiu-comunitati-arad-

timisoara.pdf 
2
 A se vedea pentru mai multe informaţii, adev.ro/ml2e7f. 
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recensământ, din 1804,  numărul evreilor să fie de 686 persoane.  Acest spor  

este constant crescător deoarece vom avea în 1821, 1.960 de persoane 

israelite, în anul 1836, 4.158 de israeliți, iar în anul 1840,  6.571 de 

persoane de origine israelită. 

În urma recensământului efectuat în anul 1867 numărul evreilor ce 

trăiau în Banat s-a dublat, iar din cadrul ultimului recensământ efectuat 

înainte de Primul Razboi Mondial  reiese prezența a 19.153 de evrei. 

Imperiul Austro-Ungar decretează în anul 1867 că evreii din Ungaria  

sunt egali în fața legii ca toți cetățenii Imperiului, fapt care va atrage pentru 

evreii din Transilvaniau o schimbare radicală a vieții private dar și sociale 

de până atunci. 

Cele două legi fundamentale Legea emancipării din 1867 şi Legea 

religiei mozaice din 1895 nu rămân fără urmări. Acestea au determinat o 

mai rapidă penetrare a societății de  către membrii comunității iudaice, 

urmată de o integrare rapidă în viaţa socială, culturală şi economică a ţării. 

 Secolul al XIX-lea a adus schimbări şi pe plan interior în comunitatea 

evreiască. După emanciparea civilă din 1867 s-a produs o scindare pe plan 

religios în rândul evreilor din Ungaria. Evreii s-au organizat în jurul a trei  

mari idei, curente religioase.  

Ortodocşii, așa numiți conservatori, locuiau în zonele nord-estice ale 

ţării. În Transilvania cele mai mari comunităţi de evrei ortodocşi au trăit în 

Maramureş, Satu Mare şi Bistriţa.  

Neologii, adică progresiştii, care au fost cei mai asimilați de limba și 

cultura maghiară au trăit în orașe precum Budapesta, Oradea, Cluj.  

Al treilea curent religios, cel al adepţilor status quo ante, își doreau 

restabilirea unității firești pentru religia mozaică. 

 

Comunitatea evreiască din Arad 

 

Victoria Imperiului Habsburgic asupra Imperiului Otoman a avut ca 

urmare şi trecerea unor teritorii, precum Transilvania, Banat si Parțium sub 

stăpânirea sa.  

Din cursul anului 1702, Aradul va intra sub administrație austriacă. 

Primele familii de evrei se vor așeza în târguri, datorită comerțului, care era 

una din meserile de bază a evreimii din acea perioadă. Evreii se  vor stabili  

inițial în Lipova, iar în  data de 1 mai 1717 în Arad, respectiv familiile lui 

Isaac Elias și a lui Marcus Mayer. 
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Stabilitatea socială și financiară a primelor  familii de evrei așezati in 

aceasta localitate va determina așezarea în Arad dar și în jurul Aradului la 

Simand, Curtici, Pecica a unor noi familii israelite. Familiile lui Isaac Elias 

si a lui Marcus Mayer constituie fundația comunității de evrei din Arad, 

atestată oficial din anul 1742. În anul 1743 sunt menționate 6 familii 

evreiesti, în anul 1754 numărul lor se va ridica la 24. 

În Simand, în anul 1767 se menționează prezența a 17 familii, 

constând în 59 de persoane. Dezvoltarea economică a orașului Arad va 

determina ca noi familii de evrei să își stabilească rezidența în cadrul lui. 

Aradul, în anul 1788, numără prezența a  352 evrei, la o populație totala de 

7.985 locuitori. Așezarea în Arad a unor noi membrii de etnie iudee este 

condiționată însă de plata unor diferite taxe, dar și de obținerea protectiei 

autorităților locale. Aceasta protecție se restrânge la activitatea de producere 

și comercializare a băuturilor alcoolice, de aici rezultă includerea evreilor în 

datele statistice  în cadrul categoriilor  producătorilor de alcool și /sau de 

cârciumari. 

In Arad, prima conscriptie referitoare la populatia israelită din anul 

1822 înregistrează un număr de 350 evrei prezenți în oras înainte de 1794, 

ca  urmare a acestui recensământ, Consiliul orășenesc va expulza  evreii 

stabiliti în Arad în mod ilegal. Cu toate acestea, imigrarea evreilor în Arad, 

după anul 1830, continuă, astfel încat în anul 1910 sunt înregistrați 295 

evrei, ceea ce reprezintă un procent de 13,65 % din populația totală a 

Aradului. Incepând cu anul 1830, taxa de toleranță a fost înlocuită de plata 

unei taxe de 18.000 florini. 

După anul 1830, comunitatea evreiasca va caștiga înca unele drepturi, 

precum:  

  respectarea sarbatorilor evreiesti,  

  ridicarea restricților privind domiciliul, 

  practicarea comertului sau a diferitelor meserii, 

  dreptul la proprietate și dreptul de a transmite proprietatea 

Din anul 1842 evreii aveau dreptul de a cumpara case, iar la sate, 

marile proprietati vor putea fi arendate și evreilor. 

Urmare a acestui tip de legislație mai favorabilă, vom putea regăsi în 

Arad, în preajma anului 1848, evrei comercianți, proprietari de banci, 

persoane care practicau 21 de meserii diferite.   
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Aportul cultural 

 

Apariţia şi dezvoltarea intelectualităţii laice este evidenţiată prin 

consemnarea existenţei în anul 1848 a 17 intelectuali evrei, din care 10 erau 

medici. 

Această dezvoltare a elitei comunității evreiești se datorează Edictului 

de Toleranţă, emis de Iosif al II-lea în 1783, prin care evreii au putut să își 

dezvolte atât structura învățământului confesional dar au avut de acum 

dreptul de a se înscrie în unul din institițiile academice  de toate gradele 

existente la aceea dată. Tot mai mulţi evrei se afirmă şi în aşa numitele 

profesiuni libere-indispensabile pentru dezvoltarea unei vieţii economice şi 

sociale durabile.  

Astfel se va ajunge, date valabile pentru orașul Arad, în perioada 

interbelică precum reiese dintr-o dată statistică din anul 1939, ca dintr-un 

număr de 106 medici existenţi în evidenţa oraşului, 41 dintre aceștia să fie 

de origine israelită, iar din cadrul baroului arădean din 141 avocaţi, 46 de 

avocați să fie israeliți. Putem exemplifica și în cazul arhitecților unde din 17 

arhitecţi arădeni 7 arhitecți erau evrei, iar procentul de 20% de ingineri iudei 

spune foarte mult despre penetrarea socială datorată competenței dar și de 

nivelul ridicat de culturalizare a comunității mozaice arădene fără a se limita 

doar la Arad această referință. 

Referindu-ne la comunitatea evreiască  evidențiem spiritul ușor ironic 

dar perfect adaptat la acea perioadă și ne referim la modul în care 

comunitatea mozaică a putut să își ridice o sinagogă în pofida opoziției 

vădite a administrației locale. Având punct de plecare inițiativa judelui 

Hirschl Moses şi a rabinului reformator Aaron Chorin, comunitatea 

evreiască a dorit ridicarea unui centru comunitar care să includă pe lângă 

sinagogă, o şcoală cu cămin pentru elevi, apartamente pentru cler dar și  

spaţii comerciale la nivelul străzii.  

Întrucât autoritățiile aradene nu doreau să elibereze o autorizație de 

construire tot ceea ce se lucra ziua de către membrii comunității era astupat 

noaptea. Și acum este timpul ca simțul ironic să fie evidențiat. Judele 

Hirschl Moses avându-l alături pe rabinul comunități Aaron Chorin se vor 

deplasa la curtea imperială din Viena unde în cadrul unei audiențe obținute 

la Împăratul Francisc vor oferi Înaltului Patronaj Imperial, centrul comunitar 

care se dorea a fi ridicat.   
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Împăratul Francisc acceptă, fapt care determină autoritățile locale nu 

doar să ofere autorizația de construire dar se văd nevoite să sprijine acest 

demers pentru a nu îl supăra pe împăratul Francisc. Ca atare se va pune la 

acest moment oficial piatra de temelie a centrului comunitar care se dorea a 

fi construit în data de 13 iunie 1828, pentru ca în anul 1834 sinagoga să fie  

finalizată, sinagogă cunoscută azi în Arad sub numele de sinagoga neologă. 

Din 1841, sinagoga beneficiază de acompaniamentul muzical oferit de orgă.  

Prima școală care a funcționat  inainte de construirea noii sinagogi,  a 

fost edificată în 1832, pentru ca școli să mai fie deschise în anii următori si 

la Simand, Lipova, Chișineu Criș. Au fost si familii de evrei care și-au 

trimis copiii la școli de stat, precum Gimnaziul din Arad.  

Rabinului Aaron Chorin înființează în anul 1855 prima Școala de fete, 

școală care a fost precedată în anul 1851 de o Școala profesională, ulterior  

se va transforma în liceu industrial. Evrei potenți din puct de vedere 

financiar vor susține edificare  de școli, care vor avea ulterior și un mixt 

etnic și confesional. 

Pe parcursul unui secol de funcționare, școala edificată de 

comunitatea israelită a fost locul unde o serie de elite culturale arădene au 

devenit lideri în domeniile de activitate precum, drept, economic, medical, 

cultural. Școala evreiască, Școala Generala nr.2 amplasată pe str. Pavel 

Chinezul nr.10, a fost construita la începutul sec. al XIX-lea, cu sprijinul 

oferit de persoane importante la acea dată respectiv: Juliana Dobler, Jakob 

Hirschl, Adolf Neuman, școala fiind inaugurată în anul 1932.
1
 

 

Aportul social 

 

Noul statut social, legal, al evreilor coincide cu atribuirea statutului de 

oraș regal, liber pentru Arad, în anul 1834, act care contribuie în mod 

esențial la o dezvoltare fără precedent pentru urbea de pe malul Mureșului. 

Activitatea profesională a comunității evreiești arădene se va 

diversifica însoțită și de o dinamizare a relaţiilor sociale. Comerțul cu 

produse precum, cereale, tutun, lâna, șeptel bovin, a diferitelor produse 

silvice, s-a făcut prin intermediul evreilor, atât pe plan intern cât și plan 

                                                           

1
http://www.jewish-romania.ro/u/media/comunitati/studiu-comunitati-arad-

timisoara.pdf 
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extern. Ca rezultat a aplicării legii din anul 1840, evreii sunt lăsaţi să 

practice orice meserie, ca urmare, rabinul Aaron Chorin își va determina 

membrii comunității  să adopte meserii noi dar și la constituirea de asociaţii 

menite să disemineze noile meserii concomitent cu sprijinirea financiară 

necesară pentru practicarea acestor meserii. Aceste meserii la care au acces 

evrei sunt croitoria, tăbăcăria, dar și meserii precum compactor, vopsitor de 

haine, bijutier, cărăuş. În anul 1848, 57% din totalul populaţiei evreieşti 

trăia de pe urma meseriilor. Se vor înfiinţa diferite manufacturi de tăbăcărie, 

postăvărie, precum și firme de producerea băuturilor alcoolice. 

Unul din importantele amprente evreiești în economia locală arădeană 

este introducerea mecanizării în industrie şi agricultură. Alcoolul dar și 

oţetul era produs cu ajutorul maşini cu aburi, fapt care contribuie ca în anul 

1867, fabrica Neumann să dețină o producție de 200 hectolitri spirt rafinat 

care o situa între fruntașele industriei de  alcool din centrul Europei. 

Moara cu abur Neumann de la Arad constituia modelul tehnic al 

vremii pentru regiunea arădeană. Alte  elemente noi aduse de evreii arădeni 

sunt prima tipografie din oraş, care a aparținut lui Heinrich Goldscheider 

(1850) fiind dotată cu o imprimerie după cea mai modernă tehnică, prima 

fabrică de maşini-unelte cea a lui Carol Assael (1877).  

 Elementele tehnicii moderne au fost ilustrate și de fabrica chimică a 

fraţilor Singer, de hârtie a lui Friedrich Pollak, de cherestea a lui Czukor, 

moara de ulei din Chişineu-Criş a lui Schillinger, moara Behr din Pecica.  

Însă de departe cea mai importantă noutate tehnică în domeniul industrial a 

fost însă înfiinţarea, în anul 1900,  a fabricii textile Neumann. 

La ridicarea statutului cultural a orașului Arad își va aduce un 

important aport și Hirschl Jakab care construieşte un teatru, pe actuala stradă 

Gh. Lazăr, colţ cu Piaţa Avram Iancu. Comunitatea evreiască va contribui  

în continuare la ridicarea nivelului urbei arădene prin  construirea unui 

spital, a unui orfelinat pentru băieţi, a unei şcoli pentru surdo-muţi dar și 

Palatul Fischer Elis, edificat pentru fetele evreice orfane, astăzi fiind sediul 

maternităţii arădene.  
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Personalități arădene israelite 

Personalități religioase 

 

Este cunoscut faptul că orice comunitate evreiască se caracterizează 

prin existența unor instituții fundamentale precum: sinagoga, hevra, 

cimitirul, școala. 

Prima instituție evreiască fondată în Arad de evrei, pentru evrei, o 

constituie Hevra Kadisha, această instituție neocupându-se doar de 

inmormantari si administrarea cimitirelor, ea va asigura și îngrijirea 

medicală a evreilor din Arad. 

 Primul evreu menționat de comunitatea israelită din Arad este Isaac 

Elias, care poate fi  considerat a fi ctitorul  primei comunități evreiești din 

Arad. În data de 14 martie 1740, membrii comunității evreiești din Arad vor 

înainta o scrisoare Consiliului Locotențial din Bratislava, prin care solicită 

diferite înlesniri fiscale. În cadrul acestei scrisori este menționat donația 

efectuată de doamna Nahuma, care a donat comunității un teren viran, pe 

care se va ridica în anul 1759 prima sinagogă de lemn a comunității 
evreiești arădene. 

Primul rabin al comunitatii evreiești a fost rabinul Jochanan, urmat de 

Broda Leb, Stemnitz Hirsch.  

După anul 1834, evreii au început a beneficia oficial de o serie de 

drepturi sociale, culturale, ca atare Consiliul orășenesc va delega un comisar 

orășenesc, care să verifice deciziile comunității, situația financiară, modul 

de selectare și de numire a reprezentanților comunității israelite.  

 

Rabinul Aaron Chorin (1766-1844) 
 

Rabinul Aaron Chorin datorită ideilor sale reformatoare, este cel mai 

cunoscut rabin din Arad. 

 Din anul 1789, cu sprijinul rabinului din Praga, Aaron Chorin va 

ocupa funcția de șef-rabin al comunității evreiești din Arad, demnitate pe 

care o va avea  până la moartea sa. A fost un real reformator a comunității 
mozaice arădene, el introducând: 

 muzica de orgă in timpul slujbei religioase, 

 posibilitatea rugăciunii cu capul descoperit, 

 reducerea săptămânii de doliu,  
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 posibilitatea de a călători în timpul Sabatului, 

 meditația religioasă cu cea filozofică, 

 ceremonia de căsătorie în interiorul sinagogii, 

 rostirea rugăciunilor în lb. ebraică dar și în lb.germana. 

Aceste reforme au fost preluate  și de comunitatea israelită din Pesta, 

dar au determinat vi dispute între conservatori si reformisti.  

S-a implicat in ridicarea unei noi sinagogi, precum si a unei scoli 

evreiesti in Arad. Bunele sale relații cu cancelaria aulică imperială se vor 

putea observa în data de 17 august 1834, când baronul Orczy, în calitatea sa 

de comisar regal, aflat în vizită în Arad, se va opri întâi la sinagoga condusă 

de rabinul Aaron Chorin. Rabinul Aaron Chorin se va alătura poporului său 

la data de  24 august 1844, la funeraliile sale participând un număr mare de 

arădeni, indiferent de naționalitate sau confesiune religioasă.  

 

Jakob Steinhardt (1817-1885) 

 

Dupa moartea șef-rabinului Aaron Chorin, demnitatea de rabin a 

comunității arădene a fost deținută de Jakob Steinhardt. 

Născut în localitatea Mako, a studiat la școala rabinului Ullmann, 

ulterior în Bratislava, în cadrul școlii unui rabin celebru, Szofer. În 1845 

este invitat în Arad pentru a prelua rabinatul vacant după moartea rabinului 

Aaron Chorin.  

Prin activitatea sa, rabinul Steinhardt nu doar a continuat, dar a si 

consolidat reformele initiate de Chorin 

 

Dr. Alexandru Rosenberg 

 

Desemnat succesor după decesul rabinului Jakob Steinhardt, rabinul 

dr. Alexandru Rosenberg a îndeplinit un rol de mediator  fiind favorabil 

căsătoriilor mixte, pentru a se evita enclavizarea etnică și mentală a 

comunități sale, rol controversat la acel moment. El a pus condiția ca toți 
copiii rezultați din asemenea căsătorii să păstreze religia mozaică. 

 Rabinul Rosenberg se stinge din viată în anul 1909. În perioada 

cuprinsă 1903-1904 are loc scindarea comunități evreiești din Arad, în  cele 

două componente: ortodoxă și neologă.   
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Dr. Ludovic Vagvolgyi 

 

După decesul rabinului Rosenberg, în calitate de rabin al comunității 
neologe din Arad, va fi ales dr. Ludovic Vagvolgyi.  Om de o reală cultură 

fiind și un orator de mare efect. Firul roșu al întregului său rabinat a fost 

puternica lui solidaritate cu cauza evreimii de pretutindeni. Începând cu anul 

1939, șef-rabinul Vagvolgyi îl asociază în calitate de rabin pe dr. Nicolae 

Schonfeld. A murit în anul 1941.  

 

Dr. Josif (Nicolae) Schonfeld 
 

S-a născut în localitatea Negrești, jud.Satu Mare. A avut incă din 

copilarie o educatie religioasă, s-a instruit la școli din Tășnad și Sighisaoara. 

Își continuă studiile la Seminarul rabinic și Universitatea din Budapesta, pe 

care le-a absolvit în anul 1937, primind atât titlul de rabin dar și titlul 

academic de doctor în filozofie, filologie și istorie. În anul 1941 este ales in 

postul de prim-rabin al comunității israelite din Arad, până în anul 1961, 

când împreună cu familia va emigra în Israel.  

 A organizat diferite colecte pentru evreii arădeni aflați în lagărele de 

muncă, pentru cei deportați în Transnistria, dar și pentru cei refugiati din 

Ardealul de Nord dar și pentru ajutorarea familiilor nevoiașe. A murit in 

iulie 1994. 

 

Apariția comunității ortodoxe 

 

În anul 1904, un număr mic de enoriași din comunitatea evreiască din 

Arad a decis să se desprindă de progresit, hotărând să se organizeze în 

cadrul unei alte comunitati independentă. Pentru aceasta au primit acceptul 

sef-rabinului ortodox de la Budapesta, Koppel Reich. 

Primul rabin, Jehuda Szofer,  decedează dupa trei ani, în anul 1912, ca 

urmare comunitatea a fost nevoită să caute un nou rabin. A fost ales Joachim 

Schreiber, fiul rabinului Jakob Shalom Schreiber din Budapesta. Acesta s-a 

casatorit cu fiica fostului rabin, Rozalia Szofer.  
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Pesonalități laice 

 

Familia Neuman. 

 

 Primii membri ai familiei Neuman au venit din Austria la începutul 

sec. al XIX-lea respectiv frații Adolf, Daniel, Samuila Neuman. În perioada 

anilor 1930 Carol Neuman va  emigra în SUA, iar Alfred  va rămâne în 

Arad și va avea la rândul său trei copii: Eduard, Francisc și Maria. În 1851, 

frații Neuman au fondat Fabrica de alcool Fratii Neuman. SA, iar în anul 

1862  a unei mori cu aburi.   

Prin plasare de capital, in 1908, familia Neuman participa la fondarea 

Industriei Textile Aradene, care la aceea dată constituia cea mai mare 

fabrică textilă din Transilvania. Au construit o nouă fabrică în anul 1909. 

Fabricile Neuman au constituit nucleul industriei aradene. Frații Neuman au 

efectuat numeroase călatorii de documentare în Imperiul Austro-Ungar  dar 

și în SUA. În anul 1884, împăratul Franz Iosef acorda tilul de baroni fratilor 

Neuman, pentru merite deosebite aduse economiei statului. 

Francisc Neuman, născut în  anul 1910, a studiat Politehnica în 

Anglia, specializându-se în domeniul textilelor. În cadrul familiei Neuman, 

Eduard conducea fabrica de alcool, iar Francisc a primit sarcina 

administrării fabrici de textile, iar după emigrarea lui Eduard în Cuba 

începând cu anul 1935 până la naționalizarea din anul 1948 a preluat 

afacerile familiei. 

 A introdus cea mai nouă tehnică de lucru de la acea dată - sistemul 

Bedaux – prin care se putea urmări producţia zi de zi, inclusiv fluxul 

contabil. Adusese cei mai buni ingineri din Germania, Austria, 

Cehoslovacia şi Elveţia.  

A făcut case pentru muncitori, o colonie întreagă, pentru ca oamenii să 

fie aproape de locul de muncă, o cantină pentru muncitori, creșă pentru 

copiii angajaților. 

  Francisc Neuman este cel care înființează în anul 1945 Asociația 

Sportivă UTA, care avea  18 secții sportive, cea mai de suflet pentru el și 

întregii generații de arădeni  o constituie cea de  fotbal. În anul 1946 a 

construit un stadion  de fotbal, actualul stadion UTA. A fost arestat in 1947, 
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i-a fost naționalizată casa, iar în anul 1948, după naționalizarea tuturor 

firmelor sale  Neuman, va emigra in SUA, unde va muri in 1997.  

 

 

Familia Goldschmidt 

 

 

Originile familiei Goldschmidt sunt vizibile începând cu secolul al-

XVIII-lea, când un anume, Zacharias Tauber se va stabili în Timisoara,  

având o familie numeroasă. Leontine Tauber, una din cei 11 copii ai 

familiei, s-a căsătorit cu Mihay Goldschmidt. Impreună se vor stabilit în 

Arad si vor pune bazele unei afaceri profitabile, pe care le vor investi în 

cumpărarea de imobile situate în centru Aradului. 

În anul 1914, familia Goldschmidt va intra în afaceri cu alcool si 

cereale.  Cu exceptia fetelor, căsătorite în Arad, toți  membri ai familiei vor 

părăsi orasul. Cei trei fii Goldschmidt au fost cunoscuți în Arad pentru 

activitatea economică pe care o desfășurau. Karoly a fost directorul 

Societatii de tramvaie, Miksa si Sandor vor continua comerțul cu cereale și 

alcool, ultimul menționat va fonda Banca Goldschmidt  în anul 1907. Celia 

Goldschmidt a fost singura dintre fete care a continuat traditia familiei. 

 In urma falimentului băncii Victoria din anul 1918, Celia 

Goldschmidt își va pierde întreaga sa avere. Fiind o fire luptătoare în anii 

următori a reușit să fondeze Magazinul de confectii Fortuna, firma care s-a 

făcut remarcată în cadrul pieții românești de specialitate din perioada 

interbelică.  
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THE EFFECT OF EMIGRATION ON THE CULTURAL IDENTITY 

OF THE ROMANIAN JEWISH WRITERS WHO MADE ALYIAH 

TO ISRAEL 

 

Felicia Waldman,  

Center for Hebrew Studies, University of Bucharest 

 

 

Israeli literature is by definition a literature of more than one 

language. It is generally accepted that besides the obvious literature in 

Hebrew, there is an Israeli literature in Yiddish, English, Russian and 

Arabic. No mention is usually made, however, in this context, to the Israeli 

literature in the Romanian language, which is indeed a smaller and more 

marginal subsection, yet no less interesting and worth studying, given that 

about 400,000 Romanian Jews emigrated to Israel. The reason is that while 

writing Israeli literature in Yiddish, English, Russian and Arabic is a 

statement, writing Israeli literature in Romanian is nostalgia, is seeing alyiah 

as exile. Yet, despite its obvious relevance for Jewish and Israel studies, the 

topic of the Israeli literature in the Romanian language and its exilic 

character has enjoyed little attention from scholars so far. With the notable 

exception of Prof. Leon Volovici and Prof. Costel Safirman from the 

Hebrew University of Jerusalem, who addressed the topic in their book 

“Encounters in Jerusalem” (2001), there is no study devoted to this special 

literary phenomenon. It is therefore the intention of my presentation to cover 

this gap by analyzing the underscores of contemporary Israeli literature 

authored by Romanian born writers, in an attempt to highlight the strange 

vision of alyiah as exile, which is special precisely because of its unusual 

and unique character. Such a study is also important because the entire 

phenomenon will vanish with the disappearance of the current generation of 

Israeli writers in the Romanian language, as there is no second generation to 

it. 

Whether they like it or not, Jews who migrate preserve something 

from the majority society amongst which they previously lived as a 

minority. Let us only recall here the case of Yehuda Amichai, the national 

Israeli Hebrew poet, one of the main shapers of modern Israeli Hebrew 

literature, who actually went on thinking in German terms (and even in the 
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German language) throughout his lifetime, despite his constant attempt to 

overcome his (short but obviously enduring) German past.
1
 Or the opposite 

case of Norman Manea, the Jewish American writer of Romanian origin 

who made a point out of writing his exile literature exclusively in 

Romanian, and about his Romanian experience, which did not hinder him 

from becoming professor of European literature at Bard College New York 

and being an internationally acknowledged writer, whose works, published 

in translation, are considered to be of universal value.  

In their turn, Romanian Jewish writers who immigrated to Israel in 

the 20
th

 century were no exception to this rule. Many of them were far more 

than simply influenced by the majority Romanian culture: like Norman 

Manea, by the time they left the country they were in fact established 

authors, with a successful career and outstanding reputation in contemporary 

Romanian literature. In Israel these people were faced with a paradoxical 

situation: from being seen as Jewish ethnic minoritarians in the Romanian 

society they suddenly found themselves regarded as “Romanian 

minoritarians” in the Israeli society. This was particularly true of those of 

them who wanted to continue to express themselves (also) in their “mother” 

tongue, i.e. Romanian. Because there were only three options these literates 

had:  

 

- to abandon their native heritage altogether and integrate in the Israeli 

society (i.e. write in Hebrew about Israeli subjects); here we have the 

example of Aharon Appelfeld, who was born in Bukovina, deported 

as a child to Transnistria and arrived in Israel at a very early stage of 

his life; Appelfeld never wrote in Romanian but, paradoxically, he 

explained his literary career through the attempt to find, virtually of 

course, the way back “home,” to Czernowitz
2
  

- to use this heritage (i.e. write in Romanian, about both Romanian 

and Israeli topics); here we have the example of Virgil Duda, who 

continued to write in Romanian about his Romanian and Israeli 

experience long after making alyiah 

                                                           

1
 See Nili Scharf Gold, The Making of Israel’s National Poet, Brandeis University Press, 

2009.  
2
 Leon Volovici, Costel Safirman (eds.), Întâlniri la Ierusalim, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, Bucureşti 2001, p.165 
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- to restrict themselves to this heritage (i.e. write only in Romanian 

about Israeli topics, which is by default a sacrifice, as it drastically 

reduces the number of their readers to those Israelis who have the 

same linguistic background); and here we have the example of I. 

Schechter, who arrived in Israel young and unknown and got 

established there as an Israeli writer in the Romanian language.  

Most of these people chose the second option (i.e. they wrote 

in Romanian, about both Romanian and Israeli topics), and a few the 

last, (i.e. they wrote only in Romanian about Israeli topics), which 

represents a distinct literary phenomenon that deserves particular 

attention. In an excellent description of this extraordinary case, Leon 

Volovici wrote:  

Before coming to Israel I knew that several Romanian Jewish 

writers had made alyiah and continued to write there in the 

Romanian language. Upon my arrival, I discovered a phenomenon I 

had not been aware of, i.e. the existence of an Israeli literature in the 

Romanian language. I admit that my first, and quite persistent, 

thought was that such literature can only be a cultural, sociological 

phenomenon, related to the overall evolution of Jewish intellectual 

life, in various languages, but not a literary phenomenon as such. It 

seemed like a contradiction: it is not an exile literature, because 

people here are not in exile, but neither is it an Israeli literature, 

because Israeli literature is in Hebrew. So I said to myself: this 

cannot be. I confess, however, that I was startled when I came across 

the works, both in poetry and prose, of I. Schechter, whom I did not 

know. I realized that I did not know what to do with I. Schechter. If 

there was no Israeli literature in the Romanian language, then where 

should I put him, because he was not an established writer, with an 

entire career behind him, as was the case with Mirodan, Duda or 

Sever; Schechter came to Israel when he was young and unknown. 

Moreover, his talent flourished here, in an exceptional way. Let us 

say that his talent was perhaps an accident, but his work, of a 

particularly remarkable literary level, which is, again paradoxically, 

impregnated by Israeli realities, was made for Israeli readers who 

were first and foremost Romanian speakers. He is at the same time a 

poet, writer, satirist, humorist and journalist. The second paradox is 

that, despite his irony and wit, and his being very hard on his fellow 

citizens, he is still one of the most appreciated and popular of them. 
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And the paradoxes continue to this day, because after 1989, when 

Israeli-Romanian relations normalized, I think the first Israeli writer 

in the Romania language, in the sense mentioned before, that the 

Romanian readers discovered and loved, was again I. Schechter, 

despite the fact that he is the most Israeli of them all, and the most 

focused on Jewish, Israeli and biblical topics. The explanation is 

probably again very simple: due to his talent.
1
 

Schechter’s focus is on everything that is “lo beseder” in 

Israeli society. As he puts it, he tracks, follows and attacks its vices 

and institutions, unfortunately only for the benefit of Romanian 

readers, despite the fact that he knows Hebrew very well. It’s a 

conscientious choice. With his humor and irony, he says: “in Israel it 

is not good to succeed. Ephraim Kishon knows it. He fled Israel 

because he succeeded. This is what is called in Hebrew ifirgun, 

which is untranslatable in another language. It’s a feeling you do not 

easily find in other people. The Israeli in particular and the Jew in 

general more easily bears his own misfortunes than someone else’s 

joy.”
2
  

It is not by chance that there is in Israel a “Society of Israeli 

Writers in the Romanian Language,” which organizes frequent 

literary manifestations and events, and publishes a yearly journal, 

“Izvoare” [Sources], thus keeping this special cultural phenomenon 

alive (the question is: for how long?). For some time there was also a 

“Jerusalem Cultural Circle,” run by the said Leon Volovici and 

Costel Safirman, which was in itself an extremely appreciated 

institution that brought together, quite regularly, important cultural 

personalities from Romania and Israel, until 2011, when 

unfortunately Leon Volovici died. This proves how frail this literary 

phenomenon is and how easily it can vanish. 

Literature in other languages is truly a natural occurrence in 

an absorption country like Israel, considering that, with rare 

exceptions, newcomer career writers are usually spiritually impaired, 

especially in regard to the local language, because no matter how 

much they want to integrate in the new spiritual context and identify 

                                                           

1
 Idem, p.93-94. 

2
 Idem, p. 99. 
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with it, no matter how serious they take the idea of “return” to their 

original language, they inevitably remain tributary to the culture in 

which they were formed and the language in which they are used to 

think. Such literature therefore satisfies a need of the writer and not 

of the reader. The writer will thus have to bear all the limitations 

imposed by this situation, which actually places him in what can be 

called a spiritual ghetto.
1
 Indeed translation may be a solution for 

making these authors and their works known, but it has nothing to do 

with integration, which is almost inaccessible due to the differences 

between the two spiritual universes. It is therefore safe though sad to 

assume that in time this literature in other languages will disappear. 

Given, however, that this phenomenon reflects an essential stage in 

the history of Israeli literature, it is very important to analyze it. 

This study therefore deals with the cultural identity problems 

facing writers who moved from being regarded as a Jewish minority 

in Romania to being regarded as a Romanian minority in Israel. This 

is important to stress, because things were not similar with other 

professionals (doctors, lawyers, etc.), who could more easily 

integrate into Israeli society, obviously because their expertise did 

not depend on language but on knowledge. Even for actors it was by 

default easier to learn how to act in Hebrew, and that is how 

personalities like Lya Konig, Tricy Abramovici, Bebe Bercovici, 

Nicu Nitai, and many others were able to literally reshape Israeli 

Hebrew theatre giving it new insights and directions (there is even a 

reference to the “Romanian theatre mafia” in Israel). 

Of course, such identity problems are faced by any writer 

who moves to another country, regardless of the reasons prompting 

his or her migration. Even the more so in cases like that of the above 

mentioned Norman Manea, a Jewish literate who moved from 

Romania to the United States, and who is thus confronted with not 

two but three cultural identities. And paradoxically, who is also 

claimed by three cultures. On the one hand, he is obviously an 

American writer. On the other, though not always Jewish centered, 

his topics are nevertheless related to his Jewish identity. And on the 

third hand, if we may say so, despite the fact that he has been living 

                                                           

1
 Idem, p. 146. 
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in America for over 30 years now, he is still regarded as the most 

prestigious and prominent “Romanian” writer, particularly due to his 

success in the West. And that is, because during all this time he has 

continued to write in Romanian and about his Romanian experience 

as a Jew, as a writer, and as a Jewish writer. One should not, 

however, conclude that his life has been easy. He underwent all 

kinds of crises and was confronted with many reactions, as a result 

of which he perceives exile as a dispossession, of good but also of 

bad things, of loved ones but also of things one can no longer stand. 

In the particular case of a writer, such dispossession is extreme, 

because he or she finds himself or herself without language and 

means of expression. Or, as he puts it, “the writer is cancelled.”
1
 Not 

even the change of circumstances can alter this fate in his view: he 

relates that for a long time he thought of his exile as a temporary 

state, and paradoxically it was exactly when he could return to his 

homeland, after 1990, that he realized return was in fact impossible. 

Accepting this truth was even harder to bear because it left him 

without a center. In his own words, the strongest contradiction of our 

time is between centrifugal modernity, which scatters writers 

throughout the world, and their personal centripetal need to belong 

to a human community (be it a family, a professional group or 

anything else). Yet, this has also proven to be the most seminal topic 

of this moment, as proven by the fact that many of today’s great 

writers are expats. In fact, most recent Nobel Prize winners are 

immigrant writers who write in languages that are not spoken in the 

countries where they live.
2
 

The most interesting case from this point of view is that of 

what Manea calls “the Israeli exile.” He says: “In the tension of the 

Israeli exile, there also is, I think an aspect of recovery, or at least of 

a search for that ancestral root, which may never be found. Such a 

situation can, too, stem a certain tension. It is hard to find a root you 

never had, or which you had but lost or which is no longer what you 

thought it was.”
3
 

                                                           

1
 Idem, p. 58. 

2
 Idem, p. 147. 

3
 Idem, p. 60. 
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For Virgil Duda, the Israeli exile was more than a drama, it 

was a tragedy, but one which he managed to overcome. This 

personal experience was put to literary use in a book called 

“Romania, End of December,” in which he described the difficult 

process of adaptation he went through upon his arrival in the Holy 

Land. Paradoxically, the book was published in Romania, despite the 

fact that by then he had settled in Israel and the work was about his 

Israeli experience, and proved to be very successful, to his 

amazement, but, of course, also his satisfaction. Like Manea, Duda 

can only continue to write in Romanian, because that is his mother 

tongue. In his words, “literature is 90% if not dream at least 

memory.”
1
 Moreover, confirming Manea’s idea of the writer’s 

centripetal need to belong to a community, Duda explained his 

victory in his fight with the despair of exile by the very fact that in 

Israel he was surrounded by friends from Romania. Thus, 

paradoxically, a Jewish writer who made alyah found comfort not in 

being surrounded by fellow Jews but in the proximity of fellow 

Romanians (in fact Duda even said that he could hardly relate to 

Ethiopians as fellow Jews, but he did feel close to his Romanian 

compatriots). He actually coined a famous sentence: “My 

motherland was stolen from me,” referring to his being forced by 

circumstances to make alyiah. He was in fact torn between his 

empathy with his Romanian friends and his empathy with the fate of 

Israel. So torn that he actually had a heart attack when he filed the 

petition for emigration with the Romanian authorities. A friend of 

his humorously commented that when they leave their country 

everyone says their heart is broken, but here was someone whose 

heart literally did.  

Indeed, those who come from Romania bring in their 

spiritual luggage the Romanian cultural space. They may change 

their geographical location but they cannot change the culture they 

were formed in. The question is, then, should they or should they not 

add to it, sooner or later, the Israeli cultural space?  

The issue of this double cultural identity and the hardships of 

integration made the object of two volumes of interviews published 

                                                           

1
 Idem, p. 91. 
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in 1981 and 1994 respectively by Solo Har Herescu, himself a 

Jewish writer of Romanian origin. In the analysis of these matters 

one has to take into account the differences between the manners in 

which the alyiah was experienced by various people, depending on 

several factors:  

a. where they came from, because the history of the Jewish 

community in Wallachia, where Jews, many of whom 

were Sephardim, were assimilated, was different than that 

of the Jewish community in Moldova, where Jews, mostly 

Ashkenazim, were more religious and distinct, and 

different than that of the Jewish community in 

Transylvania, where most Jews were reformed and visible 

b. when they came, because those who came immediately after 

the war were mostly Zionists, with a strong motivation, 

many of them intellectuals with a long activity; they were 

followed by those who had political motivations, and later 

on came those with economic and family reasons 

c. the age they had at their arrival in Israel, because obviously 

the very young ones could integrate much easier than 

those who had already been exposed to Romanian culture 

for a long time.  

Last but not least, let us look at the special case of Aharon 

Appelfeld, the writer of Romanian origin considered to be the most 

Israeli, because he writes in Hebrew. Deported as a child to 

Transnistria, he came back an orphan and was then sent to Israel, 

where he was placed in a kibbutz. He relates how much time and 

effort he put into repressing his past and developing a new 

personality, only to fail and give up, by the age of 25, when he 

finally admitted defeat and acknowledged the fact that Israel was not 

his place.  

I understood that I had another language, another geography, 

another home. I understood that somewhere, in another place, in 

another house, lived my parents. And I understood that if I did not 

reach them, and that place that I had left, I would never have a home 

of my own. I wrote about 30 books and all of them are in fact a 

journey on the way home. I felt the need, not just psychologically, to 

build my home and for forty years I have been building this home. 

First the view, Czernowitz, the small towns, the woods, the green 
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color and everything connected to it. More than that, much more 

than that, my parents, who were assimilated Jews, for whom Judaism 

did not play an important role, were cosmopolitan Jews. […]  

I missed them, but now I am closer to them, I understand 

them better. I do not criticize them, I understand them better. […] 

But I also had grandparents, from both sides. They were simple 

Jews, I used to visit them in the summer, as a child, in the 

Carpathians. They were religious people, their houses were very 

simple, a genuine simplicity, of religious people. They did not want 

to be part of the big world, they wanted to be part of their small 

universe. It was from them that I got what parents could not give me: 

the mystery of the universe, the Jewish mystery, the mystery of life 

in general, the mystery that cannot be found in chemistry. […] Forty 

years had to pass for me to reach them. To understand, to go back on 

this path, from here to Czernowitz. Go figure, forty years, with small 

steps, I had to walk on this path!  

Now that I look back at this road that I took, it seems to me 

that I feel every step I made, each and every step. Not that I have 

become cleverer, I have remained the same silly man, but I have a 

sense of belonging to someone. I have a home, I have parents who 

are always with me, I have grandparents who are always with me. I 

am not alone in the world. And that is all. Thank you.
1
  

 

 

Rezumat 

 

Scriitorii evrei care au emigrat din România în Israel în decursul 

secolului XX s-au confruntat cu o situație paradoxală: din oameni priviți ca 

minoritari evrei în societatea românească s-au trezit deodată văzuți ca 

“minoritari” români într-o majoritate israeliană. Adaptarea a fost cu atât mai 

grea pentru aceia dintre ei care au ales să continue să se exprime în limba lor 

“maternă”, româna. Articolul urmărește în câteva studii de caz cele trei 

posibilități pe care acești literați le-au avut la dispoziție: să-și abandoneze 

cu totul moștenirea culturală nativăa și să se integreze în societatea 

israeliană (adică să scrie în limba ebraică despre subiecte israeliene), să 
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folosească această moștenire (adică să scrie în limba ebraică dar și în 

română, atât despre subiecte israeliene cât și românești), sau să se rezume la 

această moștenire (adică să scrie numai în română despre subiecte 

israeliene, ceea ce reprezintă prin definiție un sacrificiu, pentru că în acest 

fel își reduc drastic numărul de cititori). Articolul acordă o atenție specială 

acestui din urma caz, care este un fenomen literar unic, ce merită o analiză 

mai aprofundată. 

Keywords: Romanian Jewish literature, Romanian Jewish identity, 

Israeli literature, Israeli society 
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ACTIVITATEA COMITETULUI DEMOCRAT (IC) 

EVREIESC DIN ARAD 

The Activity of the Jewish Democratic Committee from Arad 

 

Radu – Alexandru Hord 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, România 

raduhord@yahoo.com  

 

 The approach adopted by me in my study regarding the existence of the 

Jewish Democratic Committee from Arad wes suggested to me by Mr. Ion 

Zainea, professor, dr. at Oradea University, the coordinator of my doctorate 

study. The study of the existence of this political committee was extremly, 

difficult because the data about it were completely absent. As aresult of 

studying the files (starting with its first release in 1944 called „Patriotul”, 

which afferwards became „Flacăra Rose”), studies by me at the Distictual 

Library Arad – A.D. Xenopol. I have discoveret a lot of information 

regarding the activity of this committee and also more information about 

other Jewish political structures.  

 Out of the studiet files, I have fond aut that the local organization of 

C.D.E. Arad hed its location on Episcop Grigore Comșa Street (now 

Episcopiei), No 22. This political organization had a youth structure 

T.C.D.E. and a women one with well estabilished levels.  

 All the issues presented in my study proves that C.D.E. was a trustful 

ally of the Romanian Working Party (P.M.R., that after 1965 became The 

Romanian Communist Party. The Democratic Jewish Committee had its 

cultural appendix represented by I.K.U.F., which was an association of 

promoting the Yiddish language, association with the same location as 

mailto:raduhord@yahoo.com
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C.D.E. At this location were held political meetings, musical shows, poetry 

recitals and dance shows.  

 Out of the documents investigated by me C.D.E. and I.K.U.F. have 

disappeared from the political and cultural scene of Arad after 1950, as a 

consequence of the arrays emigration of the Arad Jewish about 5.000 people 

left for the „Holy Land”. 

         La început am fost confruntat cu o mare dilemă, deoarece toate 

persoanele pe care le-am consultat referitor la această problemă, nu au ştiut 

să mă edifice în această chestiune. Nimeni nu a ştiut nimic despre existenţa 

acestei organizaţii politice. Toate aceste lucruri m-au descurajat, încât la un 

moment dat am vrut să abandonez acest studiu. Nici măcar studierea unor 

documente de la Arhivele Naţionale din Arad, nu mi-a permis identificarea 

unor informaţii despre acest subiect. Printr-o conjunctură favorabilă am 

ajuns la Biblioteca Judeţeană „ A.D. Xenopol” din Arad, unde am avut 

ocazia să consult întreaga colecţie a ziarului „Patriotul”, încă de la prima 

apariţie din 1 octombrie 1944, ziar care de la 2 iulie 1948, îşi schimbă 

denumirea, dar nu şi orientarea politică, în „Flacăra Roşie”.  

         Pentru prima dată, în rândurile ziarelor studiate am întâlnit termenul de 

Comitet Democrat Evreiesc. În unele numere ale ziarului, (din mai 1946), 

am întâlnit şi denumirea de Comitet Democratic Evreesc. Datorită acestui 

fapt, am luat decizia de a folosi termenul generic de C.D.E. în lucrarea pe 

care urmează să o redactez.  

 La Arad, înainte de apariţia (la 16 august 1945) C.D.E
1
, populaţia 

evreiască a avut şi alte forme de organizare politică, culturală şi caritabilă.  

Această formă de organizare, C.D.E., s-a înfiinţat în România la data de 22 

aprilie 1945, printre altele fiind un „slujitor devotat şi demn tovarăş de 

drum” al Partidului Muncitoresc Român (P.M.R.). 

        Primele însemnări despre evreii din Arad le-am întâlnit în ziarul 

„Patriotul”
2
 unde se menţionează că proprietarii imobilelor confiscate de 

                                                           

1 Patriotul (Arad), anul II, 1945, nr. 314, 18 august, p.3, articolul lui Petre Belle, În Arad a 

luat fiinţă Comitetul Democrat Evreesc. 

2 Idem, anul I, 1944, nr.10, 6 octombrie, p.2. 
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regimul anterior, sunt rugaţi să fie prezenţi la consfătuirea din ziua apariţiei 

articolului, la ora 16.00, în localul Uniunei Evreilor Democraţi, (U.E.D.), 

Bulevardul Regele Ferdinand, nr.6, etaj 1, din Arad (locaţia Liceului 

Evreesc). În acelaşi ziar apare anunţul că U.E.D. se arată interesat şi de 

elevii evrei, menţionând că: „ Toţi elevii evrei de curs secundar, să se 

prezinte, luni, 16 octombrie 1944, ora 10.00 a.m., în localul U.E.D. din oraş, 

pentru a ţine o a doua consfătuire. Comitetul de conducere”
1
. 

 Tot referitor la activitatea politică a evreilor arădeni (şi nu numai), 

înaintea formării C.D.E. este menţionată existenţa unei organizaţii, extrem 

de controversate (chiar în sânul comunităţii), pe numele ei „Organizaţia 

Sionistă” din Arad. În acelaşi ziar „Patriotul” se menţionează, că O.S.A, 

organizează întâlnirea din 24 ianuarie 1945, unde vor fi prezenţi câţiva 

deportaţi evrei din Ungaria. Cu această ocazie sioniştii aranjează şi o şedinţă 

culturală cu un bogat program artistic, în localul din Bulevardul Regina 

Maria, nr.24
2
. Se remarcă faptul că sediul organizaţiei sioniste este diferit de 

cel al U.E.D. şi al C.D.E. 

         În rândurile aceleaşi publicaţii, am întâlnit nu numai articole 

referitoare la viaţa politică şi culturală a evreilor arădeni. În paginile ziarului 

îşi fac apariţia anunţuri referitoare la viaţa spirituală a populaţiei israelite din 

Arad, astfel că: „ Comunitatea Evreilor de Rit Occidental din Arad, anunţă 

că pe 12 martie a.c., la orele 5,30 d.m., va susţine un recital de cântece 

religioase, un renumit prim-cantor din Ungaria, pe numele său Frederic 

Sugár
3
.  Prin acelaşi cotidian arădean, se anunţă următoarele: „Organizaţia 

HAOVED, invită membrii ei de a participa, la un festival de cunoştinţe ce 

va avea loc, azi după masă, la ora 4,00 în Piaţa Plevnei, nr.5, Edificiul 

Evreesc – Comitetul
4
”. Datele sumare existente actualmente sunt departe de 

a permite abordarea în mod exhaustiv a subiectului.  

                                                                                                                                                    

 
1
 Idem, anul I, 1944, nr.17, 13 octombrie, p.3. 

2
 Idem, anul II, 1945, nr.224, 23 ianuarie, p.6. 

3
 Idem, anul II, 1945, nr.283, 4martie, p.3.  

4
Idem, anul II, 1945, nr.305, 22 aprilie, p.4.  
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         Din documentele studiate am putut trage concluzia că C.D.E. era o 

organizaţie bine închegată, având în structura sa organizatorică o organizaţie 

de tineret (T.C.D.E.), care la data de 13 august 1948, era condusă de eleva 

Schauer Hedi
1
.  

         Este de menţionat faptul că organizaţia C.D.E. din Arad, îşi avea 

sediul situat pe strada Episcop Grigorie Comşa, nr.22 (identificat ulterior ca 

„7 Noiembrie”) şi actualmente strada Episcopiei. Din datele desprinse în 

urma cercetării presei contemporane perioadei (în speţă ziarul „Patriotul”), 

rezultă faptul că la acea adresă exista şi o grădină de vară, locul de 

desfăşurare a diverse activităţi, care mergeau de la aprinse întruniri politice 

până la concerte de muzică, recitări de poezii patriotice, toate finalizate 

invariabil cu mult aşteptata seară de dans.  

         În acest moment al cercetării, din punct de vedere personal am o mare 

nelămurire.  M-am deplasat la imobilul de pe actuala stradă Episcopiei la nr. 

22 (situat chiar la intersecţia cu strada Lucian Blaga) şi nu este clar dacă 

actualul imobil de la nr.22 de la adresa menţionată mai sus, coincide cu cel 

descris în ziarul „Patriotul”.  

 Clădirea este actualmente un spaţiu de locuit, mai mult chiar imobilul 

nu dispune nici de o curte interioară, care să fi fost grădina de vară, mult 

mediatizată în presa anilor 1946-1950. 

         În lucrarea profesorului universitar doctor Victor Neumann, amintită 

mai sus, rezultă faptul că la data de 28 august 1948, are loc la sediul din 

strada amintită, o consfătuire la care ţine o cuvântare un reprezentant al 

Regionalei Banat al C.D.E., pe nume Boros Eduard, urmată de înscrierea la 

cuvânt a doi membrii ai C.D.E. Arad, Renyi Tiberiu şi Tamburaru Vladimir.  

         În ziarul „Patriotul” (numărul din 27 ianuarie 1948) este menţionată 

existenţa în cadrul schemei de organizare al C.D.E.-ului arădean existenţa 

unei puternice organizaţii de femei, care organizam, în seara zilei de 31 

ianuarie 1948, alături de organizaţia de femei a Uniunii Femeilor Democrate 

din România (U.F.D.R.), filiala Arad un mare bal. Evenimentul cultural 

                                                           

1 
 Victor Neumann, Istoria evreilor din Banat, Editura Atlas, Bucureşti, 1999, p.114.  
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urma să se desfăşoare în localul Aro-Palace. Referitor la amplasamentul 

amintitului local, el era situat în actuala Piaţă Avram Iancu, la numărul 23. 

Este demn de menţionat faptul că evreii din Arad nu au neglijat nici viaţa 

culturală a comunităţii, drept urmare la 5 martie 1947
1
 i-a fiinţă un            

„apendice cultural” al C.D.E Arad, o organizaţie culturală de promovare a 

culturii în limba idiş (I.K.U.F.), a cărei activitate s-a încheiat în august 1949. 

Schema iniţială a ierarhiei în cadru I.K.U.F. se prezenta astfel: 

- preşedinte – prim rabinul Nicolae Schönfeld. 

- vicepreşedinte – Vladimir Tamburaru – scriitor de 

limbă idiş. 

- secretar – Eugen Rezmuves – poet de limbă idiş. 

- membrii – dr. Weisert, ing. Feldman, medicul dr. Riznii 

Wolf. 

Menţionez în cele ce urmează câteva din acţiunile I.K.U.F-ului arădean: 

- organizarea în cadrul ciclului de conferinţe culturale, sâmbătă, 7 mai 1949, 

în sala culturală a C.D.E. o conferinţă cu tema: „Lupta pentru pace a 

literaturii progresiste idiş”; conferinţa a fost urmată de un variat program 

artistic, unde şi-au adus contribuţia membrele U.F.D.R
2
. 

- organizează la data de 21 mai 1949 o serbare culturală, unde s-au recitat 

poezii ale poeţilor progresişti, urmate de cântece populare în limba idiş
 3

.  

-  organizează la data de 19 iunie 1949, orele 17,30 (în grădina sediului 

C.D.E.), o conferinţă literară cu subiectul „ Viaţa şi opera marelui scriitor 

progresist idiş Duvid Bergelsonn”, urmat de un program artistic
4
. 

 

                                                           

1
 http://en wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Romania. 

2
 Patriotul (Arad), anul VI, 1949, nr.1499, 5 mai, p. 2.  

3
 Idem, anul VI, 1949, nr.1513, 21 mai, p. 5. 

4
 Idem, anul VI, 1949, nr.1578, 19 iunie, p. 7. 
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- organizează la data de 17 iulie 1949, în localul C.D.E., o conferinţă despre: 

„Tuberculoza, prevenirea şi combaterea ei”, urmată de un program artistic
1
. 

Din numeroasele documente studiate am avut ocazia să întâlnesc numele 

unor membrii marcanţi care la acea vreme erau în Comitetul Central al 

C.D.E. la Bucureşti, astfel: B. Feldmann, P.Iscovici, A. Leibovici şi A. 

Wexler.  

 La nivel local, membrii de seamă ai organizaţiei au fost: Iosif Reisz 

(secretar), Tiberiu Grűnfeld, Farkaş Magdalena, dr. Iosif Singer, Ştefan 

Eibenschultz, Ecaterina Steiner, Iosif Schwartz, Leopold Pinksler, dr. Albert 

Hersch, Radu Schilinger, dr. Albert Goldzieher, Iuliu Stern, Ladislau Izsak, 

dr. Ella Schaiovici, Berta Zerkl
 2

. În urma studierii amănunţite a colecţiei de 

ziare „Patriotul” am dedus faptul că în provincie, nu existau organizaţii ale 

C.D.E. sau I.K.U.F. Există o explicaţie plauzibilă a lipsei organizaţiilor pe 

plan local şi anume faptul că în urma unui ordin dat de Prefectură, în iunie 

1941, toţi evreii au fost concentraţi în ghetoul din Arad
 3

. Cu toate acestea, 

un număr de persoane s-au reîntors în localităţile natale, după anul 1948, 

fapt pe care pot să-l argumentez cu date culese de mine (inclusiv imagini), 

din documentaţiile pe care le-am făcut în cimitirele din judeţul Arad, unde 

am găsit date elocvent despre un număr de persoane ca: 

- Luptovits Fepeligne (1881-1969) – cimitirul Sebiş. 

- Emil Braun (1918- 1993) – cimitirul Sebiş. 

- Morday Laszlo (1921-1953) – cimitirul Pâncota. 

- Dr. Ernest Schiller (14.04. 1888- 23.12.1978) – 

cimitirul Iosăşel. 

- Klara Krausz (1922-2012) – cimitirul evreiesc II din 

Lipova. 

- Sandorne Nemes (1910-1969) – cimitirul Sântana. 

                                                           

1
 Idem, anul VI, 1949, nr.1609, 17 iulie, p. 2. 

2
 Adelina Stoenescu, Comunitatea evreiască din Arad, Complexul Muzeal Arad, 2009, p. 

16.  

3
 Ibidem, p. 26. 
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 Un lucru remarcabil pe care trebuie să-l menţionez este faptul că la 

Pâncota, în perioada documentaţiei mele pe teren, trebuia să mă întâlnesc cu 

ultimul evreu în viaţă din localităţile judeţului Arad (după spusele domnului 

ing. Ionel Schllesinger – preşedintele Comunităţii Evreieşti din Arad). Spre 

surprinderea mea, când am ajuns la Pâncota, la locuinţa sus-numitului, am 

aflat că Toma Metzner, a decedat cu trei zile înainte. Slujba de 

înmormântare a fost oficiată de pastorii adventişti din localitate, lucru rar 

întâlnit ca un evreu să-şi părăsească convingerile religioase şi să treacă la o 

confesiune neoprotestantă. 

 În urma activităţii de cercetare desfăşurată în vara anului 2014 am 

identificat la Bocsig-Gară, o persoană de sex masculin, care se pare că este 

ultimul evreu în viaţă, din localităţile judeţului Arad, numit Kraus 

Gheorghe, născut în anul 1939, la Arad, el fiind cel care mi-a furnizat date 

preţioase, referitoare despre comunitatea evreiască arădeană, din perioada 

postbelică.  

 O concluzie pe care am reuşit să o desprind din cercetările mele, este 

faptul că majoritatea covârşitoare a evreilor din zona de vest a ţării, au 

folosit şi folosesc în continuare limba maghiară şi nu cea idiş. În 

peregrinările mele prin peste 30 de cimitire din judeţul Arad, doar în 

cimitirul din Arăneag am întâlnit o singură inscripţie funerară în limba 

română, (este vorba de monumentul funerar al evreului Auslander Herman 

care a trăit între anii 1869-1932), restul inscripţiilor erau majoritar în limba 

maghiară şi mai puţin în cea idiş.  

 Activitatea organizaţiei C.D.E. a fost în acea perioadă foarte prolifică, 

lucru ce l-am putut afla din documentele de la arhiva Bibliotecii „A.D. 

Xenopol”. Dintre cele mai importante, momente încerc să le prezint mai jos: 

 - se organizează în data de 27 februarie 1948, la orele 17,30 un miting, în 

cadrul căruia se vor discuta probleme referitoare la situaţia internă şi 

internaţională a evreilor
1
. 

                                                           

1
Patriotul (Arad), anul V, 1948, nr.1100, 26 februarie, p. 3.  
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- se menţionează organizarea în 20 martie 1948 a „Balului de Sâmbătă seara 

al C.D.E.”, care se va desfăşura în localul U.T.M.-ului, (pe fosta stradă 

Lloyd, actualmente Vasile Goldiş)
1
. 

- organizează pe 13 august 1948 o mare adunare populară care va avea loc la 

orele 18,30 în Palatul Cultural. La acea adunare va lua cuvântul şi tovarăşul 

Elianu Gojanski, care era secretarul Partidului Comunist din Statul Israel, 

prezentând realităţile vieţii cotidiene a poporului din acea ţară
2
. 

- în data de 26 septembrie 1948, orele 18,00, la sediul C.D.E. se organizează 

o şezătoare literară închinată poetului Vladimir Maiakovski şi operelor sale
3
.  

- C.D.E. Arad, organizează la 12 mai 1949, orele 18,00, în sala festivă, o 

conferinţă susţinută de tovarăşul profesor Niciu Ion cu tema „Despre 

Literatura Progresistă Română”, urmată de un bogat program artistic 

încheiat de dans
4
. 

- Comunităţile Evreeşti din Arad şi C.D.E. organizează la 9 iunie 1949, în 

sala cunoscutului cinematograf „Corso”, o mare adunare publică în legătură 

cu proclamarea Statului Israel. Aici, printre alţii va lua cuvântul şi Rozsa 

Alice, iar la finalul manifestaţiei va avea loc un recital din cele mai 

frumoase poezii ale poeţilor martiri
5
.  

         Pe lângă C.D.E. la Arad existau şi alte formaţiuni politice care avea şi 

membrii de etnie israelită. Astfel este de remarcat existenţa organizaţiei 

Partidului Social Democrat (P.S.D.), a cărui membrii erau reuniţi în Cercul 

Evreesc. Dovadă a activităţii membrilor evrei ai P.S.D. Arad este menţiunea 

din data de 22 aprilie 1947, când se anunţă faptul că la sediul P.S.D. din oraş 

                                                           

1
 Idem, anul V, 1948, nr.1122, 19 martie, p. 2. 

2
 Idem, anul V, 1948, nr.1260, 13 august, p. 6. 

3
 Idem, anul V, 1948, nr.1282, 25 septembrie, p. 2. 

4
 Idem, anul VI, 1949, nr.1505, 12 mai, p. 2. 

5
 Idem, anul VI, 1949, nr.1529, 8 iunie, p. 7. 
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situat pe strada Horia nr.2 va avea loc o adunare cu următoarea ordine de zi: 

„Alegerea unui comitet de iniţiativă al grupării evreeşti social-democrate
1
”. 

Într-un nou apel al social-democraţilor din data de 19 septembrie 1947, 

anunţă convocarea unei adunări cu ordinea de zi: „Problemele integrării 

populaţiei evreieşti în rândul clasei muncitoare din România”.  

         Din documentele studiate mă bucur că am putut să aduc la „lumină” 

crâmpeie din activitatea politică şi culturală a evreilor arădeni, din perioada 

postbelică. Toate manifestaţiile la care am „participat” prin intermediul 

documentelor accesate şi a persoanelor intervievate m-au făcut să am o 

părere personală despre activitatea C.D.E. din Arad, trăgând concluzia, că 

această organizaţie era practic sub directa îndrumare a P.M.R., fiind „un 

tovarăş de nădejde” al comuniştilor români. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
Idem, anul IV, 1947, nr.856, 18 aprilie, p. 3. 
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Baroul Arad. Evreimea avocaţială şi consecinţele aplicării 

dispoziţiilor privitoare la starea juridică a locuitorilor evrei 

din România (9 septembrie 1940) 

Emil Arbonie 

Centrul de studii Ioan Slavici, UVVG Arad 

 Multietnicitatea, dirijată strategic şi într-un mod constant de către 

Curtea de la Viena, a lăsat urme adânci în viaţa socială arădeană. Unele 

dintre acestea par să se estompeze de-a lungul timpului, dar ele se menţin, 

totuşi, în continuare, ca o realitate istorică, în pofida schimbărilor intervenite 

în componenţa structurii demografice româneşti. 

 Un domeniu important al preocupărilor evreilor arădeni l-a 

constituit, începând cu secolul al XVIII-lea, aplicarea în viaţa zilnică a 

normelor care reglementau organizarea şi funcţionarea apărării intereselor 

publice sau particulare într-un cadru legal care, în realitate, de cele mai 

multe ori, era defavorabil intereselor generale ale societăţii. Practicarea 

avocaturii şi notariatului public, precum şi exercitarea funcţiilor 

magistraturiale, de către minoritaea izraelită arădeană, a fost încurajată, de-a 

lungul timpului, de către conducerea politico-administrativă centrală, de la 

Viena, Budapesta şi Bucureşti. La rândul lor, avocaţii, notarii, judecătorii, 

procurorii şi funcţionarii judecătoreşti au manifestat o fidelitate aparent 

deplină faţă de respectivele puteri de stat.  

 De la sfârşitul secolului al XIX-lea, istoricii arădeni au evitat să mai 

acordate o atenţie constantă cercetării şi sintetizării realităţilor manifestate 

în cadrul tuturor domeniilor constitutive ale istoriei locale, avocatura 

arădeană făcând parte din  suma acestor deficite. Micile reflecţii, oglindite 

de foarte puţinele cercetări ştiinţifice
1
 sau interese familiale

2
, au încercat să 

                                                           

1
 Eugen Glück „O veche arhivă personală”, în Ziridava, XXII/2000, pp. 283-285. 

Comunicarea se referă la arhiva avocatului Csemegi Károly, părintele Codului penal ungar 

(1879), cu domiciliul forţat la Buteni, în perioada 1849-1856, descoperită de avocatul 

Andrei Popper. 
2
 Rodica Ţabic „Rememorări dr spre Adriana şi dr. Sever Ispravnic”, în Ibidem, pp. 339-

345. 
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ilumineze vastul resort al prestaţiilor avocaţiale publice, descoperind, totuşi, 

parţial, profunzimea acestora.  

 Astfel, constatăm că, reorganizarea cadrului legal al activităţii 

avocaţiale ungare a condus la constituirea Camerei Avocaţilor din Arad, la 

26 ianuarie 1875, instituţie care unea, din punct de profesional, practicanţii 

stagiari şi avocaţii din comitatele Arad, Békés, Hunedoara şi Zarand (până 

la desfiinţarea acestuia, în anul 1876)
1
, de naţionalitate maghiară, izraelită, 

germană, sârbă şi română
2
. 

 Extinderea suveranităţii statului naţional unitar român asupra întregii 

zone a Aradului, la 7 iulie 1919, a avut consecinţe şi asupra organizării şi 

funcţionării instituţiei profesionale avocaţiale şi, în consecinţă, asupra 

membrilor acesteia. Astfel, deveniţi cetăţeni români, în baza prevederilor 

Tratatelor de pace, încheiate la Paris, în perioada anilor 1919-1920, unii 

dintre aceştia, parte de naţionalitate izraelită, au refuzat depunerea 

jurământului de credinţă faţă de statul român, conform normelor stabilite de 

Resortul de Justiţie al Consiliului Dirigent
3
. Urmare a acestui fapt, ei au 

pierdut dreptul de exercitare a profesiei de avocat public, fiind radiaţi din 

evidenţele avocaţiale.  

Puşi în acestă situaţie, avocaţii evrei au avut de ales între asigurarea 

mijloacelor de trai prin exploatarea propriilor proprietăţi agricole, 

îndustriale sau comerciale, ori prin angajarea, în calitate de funcţionari 

particulari la bănci, firme şi societăţi comerciale, sau de a se încadra în 

normele de repatriere stabilite între România şi Ungaria, în mai 1919, şi 

dezvoltate de Tratatul de pace de la Trianon, în iunie 1920
4
. 

                                                           

1
 Gaal Jenö, Aradvármegye és Arad szabad királyi város. Közgazdasági, közigazgatási és 

közmüvelödési állapotának leirása, Arad, 1898, p. 571 şi urm. 
2
 Pentru cei aproape 3000 de stagiarii şi avocaţii ai Camerei Avocaţilor Baroului şi 

Colegiului Avocaţilor din Arad, din perioada 1875-1953, vezi Complexul Muzeal Arad, 

fond Muzeul oraşului, registrele inventariate sub numerele 9253-9257.   
3
 Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigental Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor 

româneşti din Ungaria (Sibiu, Cluj), nr. 11, 15, 33-35, 37 şi 75/1919.   
4
 Pentru judecătorii, procurorii, avocaţii şi notarii arădeni care s-a repatriat în Ungaria, în 

perioada 1919-1929, vezi Direcţia Judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale, fond Chestura 

Poliţiei Municipiului Arad, dosar nr. 34/1933; Emil Arbonie, Eugeniu Criste, Ordinea şi 
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Cea mai mare parte a avocaţilor evrei au rămas însă în zona 

Aradului, reîncadrându-se, de-a lungul timpului, în activitatea avocaţială 

publică. 

Ruperea echilibrului politic european în anul 1936, a avut consecinţe 

şi asupra organizării activităţii avocaţiale româneşti. A fost continuat, într-o 

formă agravată, atât pe plan naţional, cât şi local, procesul de românizare 

forţată a profesiei avocaţiale, greşeală strategică, care a culminat cu 

procesele de revizuire a cetăţeniei române, în perioada anilor 1938-1939
1
. 

Atitudinea echilibrată a judecătorilor arădeni, înscriindu-se în linia generală 

a colegilor lor de la celelalte judecătorii şi tribunale din ţară, a determinat 

adoptarea unei legislaţii cu caracter rasial, în septembrie 1940, referitoare la 

populaţia evreiască din România.  

La 23 septembrie 1940, avocaţii evrei arădeni au fost radiaţi din 

tabloul avocaţilor, interzicându-li-se exercitatrea acestei profesii. Parte din 

bunurile lor imobile au fost trecute în proprietatea statului, reducându-li-se 

astfel, mijloacele de trai, cu obligaţia de a presta muncă fizică în interesul 

statului, fie pe plan local, fie în lagăre de muncă.  

Actul de la 23 august 1944 a pus capăt sistemului politic autoritar 

antonescian, dar a creat premisele instalării totalitarismului socialist 

românesc, sub flamurile Armatei Roşii. În aceste condiţii, a fost repusă în 

vigoare Constituţia din anul 1923, au fost abrogate legile rasiale, începând, 

totodată, şi epurarea corpului avocaţilor.  

 Barna Zoltan. Născut la 7 iulie 1907, în localitatea Şimleul 

Silvaniei (Sălaj). Fiul avocatului Barna Wilhelm şi al Margaretei, născută 

Brüll. Religia: izraelită. Bacalaureat al Liceului „Simion Bărnuţiu” din 

Şimleul Silvaniei, la 29 octombrie 1925. Licenţiat al Academiei de Drept 

din Oradea, la 31 ianuarie 1929. Înscris ca avocat stagiar în Baroul Sălaj, la 

1 mai 1929. Transferat, ca avocat stagiar, din Baroul Sălaj, în Baroul Arad, 

cu data de 3 iulie 1932, cu practică stagiară în biroul avocatului Arthur 

Goro, din Arad. Se mutase la Arad din cauza „crizei economice generale şi 

                                                                                                                                                    

siguranţa publică arădeană (1919-1929). Structuri instituţionale şi personal, Editura 

Concordia, Arad, 2011, pp. 300-409. 
1
 Detalii la Emil Arbonie, Ioan Ştefan Lucaciuc, Momente din evoluţia Tribunalului Arad 

(1872-2012), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2012, 386 p. 



 Comunitatea arădeană și atitudinea față de holocaust         

(1940-1944): culegere de studii. Coordonator: Marius Grec. 

 

 135 

în special din cauza suspendărilor execuţiilor rurale care au privat pe 

avocaţii din provincie de mai mult de jumătate din venitul lor”. Înscris în 

Baroul Arad, ca avocat definitiv, la 14 decembrie 1933, şi-a stabilit sediul 

profesional în Arad. La înscriere fusese susţinut prin declaraţiile avocaţilor 

Höflich Bela şi Victor Bărbuş. Diploma de avocat definitiv nr. 5.070 din 21 

decembrie 1933. A depus jurământul în plenul Tribunalului Arad, la 8 

ianuarie 1934. Doctor în ştiinţe de stat al Universităţii din Cluj, la 9 

noiembrie 1935. A fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin 

Încheierea Judecătoriei Mixte Şimleul Silvaniei nr. 804 din 10 iunie 1938, s-

a ordonat închiderea procedurii (Judecător Aurel A. Barboloviciu, grefier 

Traian Cosma). A fost radiat din tabloul avocaţilor, cu data de 12 octombrie 

1940, deoarece „a dispărut de la domiciliu”. Fusese suspendat din exerciţiul 

profesiei de avocat ca urmare a aplicării dispoziţiilor legilor rasiale în 

septembrie 1940
1
.  

Czettel Ludovic. Născut la 22 decembrie 1898, în Alba Iulia. Fiul 

lui Czettel Filip şi al Elenei, născută Link. Religia: mozaică. Bacalaureat al 

Gimnaziului Superior Regal din Arad, în anul 1916. Doctor în ştiinţe 

juridice al Universităţii din Cluj, la 20 octombrie 1923. Înscris în Baroul 

Arad, ca avocat stagiar, la 13 februarie 1923, până la 25 aprilie 1928. A 

efectuat practica stagiară în biroul avocatului Iuliu Kzausz. Înscris în Baroul 

Arad, ca avocat definitiv, la 25 aprilie 1928. Fusese susţinut prin declaraţiile 

avocaţilor Aurel Demian şi Iuliu Krausz. Şi-a stabilit sediul profesional în 

Arad. Diploma de avocat definitiv nr, 2.378 din 11 mai 1928. Jurământul 

depus în plenul Tribunalului Arad, la 17 mai 1928. Fost membru al 

Comisiei Interimare a Municipiului Arad, în perioada 1934 – 1935. A fost 

supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte 

Arad nr. 845/1938, rămasă definitivă, s-a ordonat închiderea procedurii. A 

fost suspendat din eferciţiul funcţiunii în perioada 26 septembrie 1940 – 7 

octombrie 1944. În perioada 1942 – 1944 a fost deportat în lagărul de la 

Vapniarca. A reluat practica profesională la 7 octombrie 1944. La 31 nartie 

1948 i s-a respins cererea de admitere în Colegiul de Avocaţi al judeţului 

Arad, pentru neexercitarea efectivă a profesiei de avocat şi pentru faptul că 

                                                           

1
 B. A., dosar personal, f. n.  
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aceasta nu constituia principala sa sursă de existenţă. Era proprietarul firmei 

„Czettel Industria Lemnului” din Arad
1
.  

Deutsch Mihail. Născut 5 noiembrie 1880 în localitatea Modoş 

(Torontal). Religia: israelită. Examen de maturitate la Şcoala Reală de Stat 

din Szeged, în anul 1899. Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, 

la 19 martie 1904. Căsătorit cu Werner Maria, născută la 27 iulie 1882, în 

localitatea Măderat (Arad). Copii, ambii născuţi în Modoş: Lorant, la 20 

iulie 1909 şi Albin, la 31 mai 1911. Înscris pe listele avocaţilor stagiari ale 

camerelor avocaţilor din Timişoara şi Szeged, a făcut practica avocaţială în 

birourile avocaţilor Gheorghe Adam (22 decembrie 1901 - septembrie 

1903), Iuliu Rosenthal (10 septembrie 1903 - 27 octombrie 1903), Vilmos 

Mayer (27 octombrie 1903 - 10 mai 1904), Mauriţiu Rosenthal (10 mai 

1904 - 25 septembrie 1904), Arthur Deutsch (1 mai 1905 - 4 iunie 1905; 15 

ianuarie 1906 - 31 decembrie 1908), Iacob Wolf din Chichinda Mare (6 

iunie 1905 - 1 octombrie 1905). La 1 februarie 1932 a solicitat Baroului 

Arad înregistrarea pe lista avocaţilor definitivi. A fost susţinut prin 

declaraţiile avocaţilor Ioan Werner şi dr. Iulius Kele, fiind înscris, prin 

Decizia nr. 124 din 18 februarie 1932. Şi-a deschis birou avocaţial cu sediul 

în Arad, P-ţa Avram Iancu nr. 7. În anul 1938 a intrat sub incidenţa legilor 

rasiale, fiind supus procesului de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea 

Judecătoriei Mixte Arad (judecător Basarab, gerefier G. Rotaru) nr. 2629 

din 10 octombrie 1938, a fost dispusă închiderea procedurii. A profesat până 

în septembrie 1940, când a fost radiat din tabloul avocaţilor, în baza legilor 

rasiale. Prin repunerea în vigoare a Constituţiei din anul 1923 şi ordinul 

Ministerului Justiţiei nr. 12377 din 21 septembrie 1944, Comisia Interimară 

a dispus trecerea lui pe tabelul avocaţilor şi repunerea în drepturi. A profesat 

până la 31 martie 1948, nefiind înscris în Colegiu, pe motiv că nu a exercitat 

în mod efectiv profesiunea de avocat. Fiul său dr. Lorant Deutsch, ulterior 

avocat în Timişoaara, profesase avocatura la Arad, în anii 1945-1946, 

împreună cu tatăl său şi semnase toate actele cauzelor. Respingându-i se 

recursul, a depus cerere de pensionare
2
.  

                                                           

1
 Ibidem.  

2
 Ibidem. Pare să fi fost una şi aceeaşi persoană cu şeful Antistiei Circumscripţiei I a 

Primăriei oraşului cu drept de municipiu Arad, în perioada de început a administraţiei 

româneşti.  
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Deutsch Francisc. Născut la 20 decembrie 1903 în localitatea 

Sălard (Bihor). Fiul lui Simion Deutsch şi al Rozaliei, născută Klein. 

Religia: israelită. Studii medii în particular şi la Liceul de Stat din Salonta 

Mare (1916-1923). Licenţiat al Facultăţii de Drept din Oradea-Mare, la 28 

octombrie 1926. Între anii 1926-1928 a efectuat practică avocaţială în cadrul 

mai multor birouri avocaţiale din Oradea şi Marghita (Alexandru Lörincz, 

Nicolae Kapos şi Mauriţiu Friedmann). Din 10 noiembrie 1930 a efectuat 

practică avocaţială în biroul lui Martin Goldzieher din Chişineu Criş, 

solicitând înscrierea pe lista avocaţilor stagiari ai Baroului Arad. Înscris în 

Baroul Arad prin Decizia nr. 282 din 15 aprilie 1931. Doctor în ştiinţe 

juridice al Universităţii din Szeged, la 28 februarie 1930. Nesupunând 

diploma obţinută în străinătate formalităţilor de echivalare prevăzute de 

Legea organizării corpului de avocaţi, i s-a contestat de Baroul Arad, în anul 

1934, dreptul de a utiliza acest titlu în cauze oficiale. Consiliul Disciplinar 

Apelatoric al Baroului Timişoara a anulat apelul înaintat de Deutsch 

Francisc, în anul 1935, ca nefondat. În şedinţa Consiliului Superior de 

Disciplină al Avocaţilor din România, recursul a fost judecat în şedinţa din 

10 octombrie 1936. După ascultarea raportului, s-a citit memoriul 

recurentului şi actele aflate la dosarul cauzei. Recurentul declarase, la 5 

octombrie 1936, că renunţă la recurs, ceea ce a determinat închiderea cauzei. 

În anul 1938 Judecătoria Rurală Oradea a judecat cauza revizuirii cetăţeniei 

sale, dispunând închiderea procedurii. La 23 septembrie 1940 a fost radiat 

din lista avocaţilor Baroului Arad. La 28 septembrie 1944 şi-a reluat 

practica avocaţială, în Arad. La 30 martie 1948 i s-a admis cererea de 

înscriere în noul Colegiu al Avocaţilor din Arad. Urmare a plecării sale în 

Israel, la 10 aprilie 1951 a fost radiat din evidenţe
1
.  

Fischer Eugen. Născut la 28 aprilie 1873, în Budapesta. Fiul lui 

Fischer Mauriţiu şi al Rozaliei Bechnitz. Religia: israelită. Studii secundare 

în Arad, finalizate la 13 iunie 1891. Absolutoriul în drept, la 5 iunie 1895. 

Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Budapesta, la 4 iunie 1898. 

Diploma de avocat obţinută în urma examenului depus în faţa Comisiei de 

examinare din Budapesta, la 30 octombrie 1899. Înscris în Camera 

Avocaţilor din Arad, de la 4 martie 1896, iar de la data de 4 noiembrie 1899, 

a fost înscris ca avocat definitiv. Radiat la cerere, la data de 16 august 1916. 

                                                           

1
 Ibidem. 
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Mobilizat în timpul Primului Război Mondial, în perioada 1914-1917, ca 

ofiţer aspirant (stegar). Reînscris în corpul profesional arădean, la 23 iunie 

1917, având sediul profesional în Arad. A fost aproximativ 15 ani membru 

în Comitetul de conducere al Comunităţii Evreeşti din Arad, din care, 

aproximativ 10 ani a funcţionat ca vicepreşedinte. Din cauza bolii, ulterior, a 

fost ales preşedinte de onoare perpetuu. A avut o contribuţie pe plan 

naţional în cadrul mişcării sioniste, fiind membru fondator al lojii arădene, 

„Or”, împreună cu Tiberiu Adler din Ilteu
1
. A fost subiect al unei cauze de 

revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr 1018 din 4 

februarie 1939, s-a ordonat închiderea procedurii (judecător D. 

Gherghinescu). Radiat din tabloul avocaţilor, la 23 septembrie 1940, prin 

aplicarea măsurilor stabilite prin Decretul-lege privitor la starea juridică a 

locuitorilor evrei din România, fiind încadrat în categoria a III, prevăzută de 

acel decret, cf. art. 5
2
. A reluat practica avocaţială în octombrie 1944, 

profesând avocatura până la 30 martie 1948. În baza Legii nr. 3/1948 a cerut 

înscrierea în Colegiul Avocaţilor din Judeţul Arad, cerere care i-a fost 

respunsă, pentru motivele de a nu fi exercitat în mod efectiv profesiunea de 

avocat şi că aceasta nici nu constituia sursa principală de venit. A fost 

pensionar în anul 1949
3
. 

Friedmann Ignatie. Născut la 12 august 1874, în localitatea 

Tiszaujlak (Ungaria). Fiul lui Friedman Adolf şi Fried Ileana. Studii juridice 

la Facultatea de Drept din Cluj, cu titlul de doctor în ştiinţe juridice din 26 

iunie 1908. A obţinut diploma de liberă practică avocaţială în urma 

examenului depus în faţa Comisiei de examinare de la Târgu Mureş, la 21 

martie 1913. Înscris ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, la 13 

noiembrie 1903. Avocat definitiv din anul 1913. În anul 1938 a intrat sub 

incidenţa Decretului-lege privind revizuirea cetăţeniei. Prin Încheierea 

Judecătoriei Mixte Arad. nr. 2247 din 23 mai 1938 (judecător Gherghinescu, 

grefier A. Jumătate), instanţa a ordonat închiderea procedurii de revizuire. A 

profesat avocatura până la 13 septembrie 1940, dată la care a fost radiat din 

                                                           

1
 Istoria evreinii arădene, Editura Minimum, f.l., 1996, pp. 75-76. 

2
 M. O. nr. 183 din 9 august 1940, p. 4079. 

3
 Baroul Arad, dosar nr. 254, f. n. 
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barou, în baza legilor rasiale, fără a-şi mai putea exercita profesia. Decedat 

la 26 aprilie 1942
1
.  

Fixmer Ambrozie (ns. Ebba Michelbauer). Avocat definitiv în 

Camera Avocaţilor din de la data de 31 octombrie 1906, până la 28 

decembrie 1940. În aprilie 1926 şi-a mutat biroul din Aradul Nou în Arad, 

Bulevardul Regele Ferdinand I, nr. 13. Radiat din Baroul Arad, la 28 

decembrie 1940, demisionat din Corpul Avocaţilor ca urmare a depunerii 

cererii de pensionare
2
. 

Fucks Albert. Născut la 8 august 1885 în localitatea Rovine (Arad). 

Fiul lui Fucks Ignatie şi al Fanyei (Francesca), născută Reichard. Religia: 

israelită de rit occidental. Studii medii la Gimnaziul Superior Arad, 

finalizate în anul 1902-1903, prin susţinerea examenului de bacalaureat, 

fiind declarat matur pentru studiile superioare. Studii juridice la Facultatea 

de Drept din Cluj, în urma cărora a obţinut diploma de doctor în drept, la 29 

mai 1909. Înscris ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, cu data 

de 24 decembrie 1908. A efectuat stagiul de practică avocaţială în 

cancelariile avocaţilor arădeni Mittler Izidor, Deutsch Iszó, Nagy Sándor şi 

Momac Döme
3
. În urma examenului susţinut în faţa Comisiei de examinare 

de la Târgu Mureş, la 17 octombrie 1913, a obţinut diploma de avocat. 

Înscris ca avocat definitiv, la 25 octombrie 1913, stabilidu-şi sediul 

profesional în Arad. Mobilizat în timpul Primului Război Mondial în cadrul 

Regimentului 2 Honvezi, cu gradul de locotenent. Invalid de război, în urma 

rănirii pe frontul austro-ungaro-sârb, în septembrie 1914. A fost subiectul 

unui proces de revizuire a cetăţeniei române. Prin Încheierea Judecătoriei 

Mixte Arad nr. 1424 din 18 mai 1938 (judecător C. Gherghescu, grefier, A. 

Jumătaate), s-a dispus închiderea procedurii de revizuire a cetăţeniei. Radiat 

din barou, în septembrie 1940. La 27 septembrie 1944, înştiinţa Baroul Arad 

cu privire la reluarea activităţii avocaţiale, rugând reînscrierea în lista 

avocaţilor pledanţi. La 30 martie 1948, Comisiunea de judecată a cererilor 

de înscriere în Colegiul Avocaţilor Arad (Răzvan Emil, dr. Cociu Petru şi 

Mendelson Leizer) i-a respins cererea de înscriere în Colegiu, pe motiv că 

nu a exercitat în mod efectiv profesiunea de avocat. La 25 iunie 1949, 

                                                           

1
 Ibidem, dosar nr. 262, f. n. 

2
 Ibidem, dosar nr. 255, f.n. 

3
 R.s. III, f. 127. 
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Uniunea Colegiilor de Avocaţi a admis recursul în contra deciziei 

Colegiului Arad, a casat decizia şi a admis înscrierea în colegiu. La 28 iulie 

1951 a renunţat la avocatură, fiind radiat din Colegiul Avocaţilor Arad. 

Plecat definitiv din ţară în Palestina, după predarea gestiunilor şi lichidarea 

complectă a biroului său avocaţial
1
. 

Feiner Adrian. Născut la 18 decembrie 1910, în Sighişoara. Religia: 

israelită. Bacalaureat al Liceului „Moise Nicoară” din Arad. Licenţiat în 

drept al Universităţii din Bucureşti, la 21 aprilie 1932. Înscris ca avocat 

stagiar în Baroul Arad, la 18 aprilie 1932. Fusese sprijinit prin declaraţiile 

avocaţilor Sever Miclea şi Gheorghe Sârbu. Practică stagiară în birourile 

acestora, continuate în birourile Ignatie Salamon şi Ludovic Hoffmann. 

Doctor în ştiinţe de stat al Universităţii din Cluj, la 9 mai 1936. Avocat 

definitiv de la 22 iunie 1936, cu sediul profesional în Arad. Fusese susţinut 

prin declaraţiile avocaţilor Aurel Raicu şi Sugar Eugen. Diploma de avocat 

definitiv nr. 6.426 din 10 iulie 1936. Jurământul depus în plenul 

Tribunalului Arad, la 24 iulie 1936. Radiat din evidenţe în septembrie 1940, 

urmare a aplicării legilor rasiale. A fost trimis în taberele de muncă de la 

Viştea de Jos, Nadăş. Bârzava, Deva. Şi-a reluat activitatea, în octombrie 

1944, înscriindu-se şi în gruparea Avocaţilor Democraţi, unde a activat ca 

secretar al acesteia, până la desfiinţare. A profesat avocatura până la 30 

martie 1948, când i s-a respins cererea de înscriere în Colegiu. La 16 

ianuarie 1954 a fost înscris ca avocat definitiv jurisconsult în cadrul 

Colegiului Regional de Avocaţi Arad. Plecat definitiv din ţară, în anul 

1958
2
.  

Goldzieher Adalbert. Născut la 16 noiembrie 1883 în localitatea 

Pecica Maghiară (Arad). Fiul medicului dr. Ludovic Goldzieher şi al 

Malvinei, născută Roth. Religia: israelită. Studiile medii la Gimnaziul 

superior romano catolic din Timişoara (1893-1899), continuate la Gimnaziul 

Superior Regal din Arad, finalizate în anul 1901. Studii juridice la 

universităţile din Budapesta şi Cluj. Doctor în ştiinţe juridice al Univerităţii 

din Cluj, la 21 martie 1908. Înscris ca avocat stagiar la data de 28 

septembrie 1906. A efectuat practica stagiară în birourile avocaţilor Tolnai 

                                                           

1
 Ibidem, dosar nr. 264, f. n. 

2
 Dosare nr. 202 şi 1111, f. n.  



 Comunitatea arădeană și atitudinea față de holocaust         

(1940-1944): culegere de studii. Coordonator: Marius Grec. 

 

 141 

János şi Kertész Miksa, în perioada 28 septembrie 1906-8 noiembrie 1909
1
. 

A fost înscris ca avocat definitiv în Camera Avocaţilor din Arad, de la data 

de 4 ianuarie 1910. Căsătorit cu Gerber Regina, născută la 12 noiembrie 

1894, în Arad. În timpul Primului Război Mondial i s-a recunoscut „dreptul 

la purtarea Crucii Karol pentru trupă”. La 30 decembrie 1920 a fost radiat 

din tabloul avocaţilor „fiind prizonier” în Rusia. Înscris în Baroul Arad la 10 

ianuarie 1922. La 12 august 1922 a fost şters, la cerere, pentru motiv de 

incompatibilitate. Fusese numit funcţionar la Casa Centrală de Păstrare din 

Arad. La 3 iunie 1932, Baroul Arad a ordonat reînscrierea sa în registrul 

avocaţilor definitivi, ca urmare a încetării stării de incompatibilitate 

(încetarea funcţionării institutului financiar şi pierderea postului de 

funcţionar) şi a plăţii taxei de reînscriere. A fost membru al lojii 

„Concordia” din Arad
2
. A fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. 

Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 1194 din 31 mai 1938 (judecător 

D. Gerghinescu, grefier Alexandru Jumătae) s-a ordonat închiderea 

procedurii. Radiat din Barou la 13 septembrie 1940, până la 7 octombrie 

1944, neputând exercita profesiunea de avocat în baza art. 7 pct. b şi art. 18 

din decretul-lege privind starea juridică a locuitorilor evrei din România, din 

9 august 1940. Din septembrie 1944 a profesat până la până la data de 2 

martie 1946, dată la care a cerut pensionarea. A primit prima pensie la 1 

ianuarie 1948
3
. 

Gerö Alexandru. Născut la 28 februarie 1904, în Arad. Fiul 

contabilului Iuliu Gerö şi al Ilenei, născută Kohn. Religia: mozaică. 

Bacalaureat al Liceului Romano-Catolic din Arad („Moise Nicoară”), 

sesiunea iunie 1922. Licenţiat al Facultăţii de Drept din Iaşi, la 11 

decembrie 1931. Înscris ca avocat stagiar, în Baroul Ilfov, de la 20 ianuarie 

1932, în condiţiile Legii din anul 1907 (Referatul, cu data de 19 ianuarie 

1932, este semnat de celebrul penalist român Vintilă Dongoroz, consilier 

delegat al baroului Ilfov). Transferat în Baroul Arad, de la 25 noiembrie 

1932.Avocat definitiv, de la 12 martie 1934. Radiat din evidenţă în perioada 

septembrie 1940 – octombrie 1944. Mambru al Comisiei Interimare a 

Baroului Arad, în perioada 8 ianuarie 1945 – 16 octombrie 1946. Admis în 

Colgiul Avocaţiulor din Judeţul Arad, la 30 martie 1948. Pensionat, pentru 

                                                           

1
 R.a.a. II, f. 457. 

2
 Toma Petrescu, Conspiraţia lojilor, f. L., 1941, p. 140. 

3
 Ibidem, dosar nr. 299, f. n. 
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limită de vârstă, la 1 octombrie 1969, dată la care i-a încetat şi calitatea de 

avocat
1
. 

Goldzieher Martin. Înscris în Baroul Arad ca avocat stagiar, la 21 

ianuarie 1906. A efectuat practica avocaţială în birourile avocaţilor Parecz 

Béla, Lázár Zoárd, Mandl Vilmos şi Momac Demeter, în perioada 20 

ianuarie 1906-22 noiembrie 1910
2
. Avocat definitiv  cu data de 5 ianuarie 

1911. Mobilizat în timpul Primului Război Mondial. Invalid de război. 

Radiat din Barou la 23 septembrie 1940, în baza legilor rasiale. La 7 

octombrie 1944 a fost repus în drepturi, dată la care şi-a cerut pensionarea
3
. 

A avut sediul profesional în localitatea Chişineu Criş
4
. 

Gorö Arthur. Născut la 31 iulie 1885 în localitatea Petroşani 

(Hunedoara). Fiul lui Grünblatt Samuil şi al Ioanei, născută Ruder. Religia: 

israelită. Studii medii în Arad, finalizate la 18 iunie 1904. Doctor în ştiinţe 

juridice al Universităţii din Cluj, la 27 aprilie 1912. Examen de avocat 

susţinut în faţa Comisiei de examinare de la Tg. Mureş, la 17 octombrie 

1913. Avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, de la 26 iunie 1909, a 

efectuat practică avocaţială în cancelariile avocaţilor Sugár Eugen şi 

Rosenberg Maximilian, în perioada 23 iulie 1909-13 septembrie 1913
5
. 

Înscris ca avocat definitiv, prin Decizia nr 2486 din 5 noiembrie 1913
6
. A 

profesat avocatura în Arad, până în anul 1940. Supus procedurii de revizuire 

a cetăţeniei, prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 2273/1938 

(judecător dr. Gh. Tăutu, grefier Tr. Balamat), s-a ordonat închiderea 

procedurii. Radiat din Barou la 23 septembrie 1940, în baza legilor rasiale
7
.  

Gabos Eugen (ns. Glück Abraham). Născut la 

29 aprilie 1883, în Arad. Fiul lui Glück Ignatie 

şi al Gizelei, născută Grosmann. 

Religia:izraelită. Schimbat numele în „Gabos”, 

prin Decizia Ministerului Regal Ungar de 

                                                           

1
 Dosarele nr. 22, 177 şi 956, f. n. 

2
 R.s. II, f. 393. 

3
 R.a. II, f. 253. 

4
 Ibidem, dosar nr. 300, f. n. 

5
 R.s. III, f. 173. 

6
 R.a. II, f. 375. 

7
 Ibidem, dosar nr. 304, f. n.  
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Interne nr. 103866/1900. Studii secundare absolvite la Gimnaziul Superior 

Regal din Arad, la 30 iunie 1901. Doctor în drept al Universităţii din Cluj, la 

10 martie 1906. Diploma de liberă practică avocaţială obţinută în urma 

examenului depus în faţa Comisiei de examinare din Tg. Mureş, la 20 

februarie 1909. Înscris ca avocat definitiv în Camera Avocaţilor din Arad, la 

23 februarie 1909. Mobilizat în timpul Primului Război Mondial, cu gradul 

de stegar în rezerva Regimentului 33 Infanterie, a fost distins cu medalia de 

aur „Pentru Merit”, pe panglica „Medaliei pentru Vitejie”. A făcut obiectul 

procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad 

nr. 33 din 26 mai 1938, rămasă definitivă, s-a ordonat închiderea procedurii 

(judecător Gherghinescu, grefier Jumătate). A profesat avocatura până la 13 

septembrie 1940, dată la care a fost radiat din evidenţe, ca urmare a aplicării 

legilor rasiale, prin Decizia nr. 364/4/1940 din 23 septembrie 1940. Decedat 

la 28 aprilie 1944
1
. 

Gara Arminiu (ns. Grosz). Născut la 

10 septembrie 1885 în localitatea Gepiu 

(Bihor). Fiul lui Grosz Herman şi 

Grünbaun Rozalia. Studii medii în Arad. 

Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii 

din Cluj, la 7 mai 1910. Diploma de 

avocat obţinută în urma examenului susţinut în faţa Comisiei de examinare 

din Budapesta, la 13 mai 1912. Căsătorit cu Klein Ana, născută în 

localitatea Battonya (Ungaria), la 3 ianuarie 1890. Copii: Ştefan, născut la 

13 decembrie 1912 şi Gheorghe, la 20 februarie 1915. Înscris în Camera 

Avocaţilor din Arad, la 23 mai 1912. Mobilizat în Primul Război Mondial,  

a căzut prizonier la ruşi, la 22 martie 1915, lângă Przemisl. Supus procesului 

de revizuirea cetăţeniei. Prin Încheierea nr. 2254 din 20 august 1938, 

Judecătoria Mixtă Arad (judecător Gherghinescu, grefier Balamat), s-a 

dispus închiderea procedurii. Radiat în perioada 23 septembrie 1940 – 21 

septembrie 1944, în baza legilor rasiale. Decedat la 6 ianuarie 1946
2
. 

                                                           

1
 Dosar nr. 185, f. n.  

2
 Ibidem, dosar nr. 273, f.n. 
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Hőflich Bela. A făcut obiectul legilor rasiale din anul 1940. După 

abolirea acestora, în spetembrie 1944, şi-a reluat practica avocaţială
1
. 

Hollos Izidor. Născut la 24 septembrie 1885 în localitatea Nădlac 

(Cenad). Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Budapesta, la 9 iunie 

1910. Înscis în Camera Avocaţilor din Szeged, ca avocat stagiar, la 9 iunie 

1910. A practicat şi în camerele din Balassagyarmat şi Debrecen. La 20 

ocombrie 1913 a fost înscris ca avocat defintiv, cu sediul profesional în 

localitatea Nădlac. În anul 1920, localitatea trecând în componenţa statului 

român, birourile avocaţiale din acestă localitate au intrat în circumscripţia 

Baroului Arad, unde a fost înscris, ca avocat definitiv, la data de 20 

decembrie 1920. Supus revizuirii cetăţeniei, în anul 1938, a făcut dovada 

cetăţeniei române. Prin Încheierea Judecătoriei Rurale Nădlac (judecător C. 

Ursulescu, grefier A. Demetrianu) s-a dispus închiderea procedurii de 

revizuire. Totuşi a fost radiat din tabloul avocaţilor. După abrogarea legilor 

rasiale, în septembrie 1944, şi-a reluat practica avocaţială. A profesat 

avocatura până la 30 martie 1948, dată la care i s-a respins cererea de 

înscriere în Colegiul Avocaţilor Arad, pe motiv că nu avea profesiunea de 

avocat ca principală sursă de venit. Recursul i-a fost respins, ca nefondat. 

Membru al Comitetului Democrat Evreesc din Nădlac şi „un democrat 

convins”, aşa cum se menţiona într-un certificat semant de Alexandru 

Mittermann, preşedintele acestei organizaţii. A depus actele în vederea 

pensionării şi i s-a reunoscut dreptul la pensie. În februarie 1951 a emigrat
2
. 

Iuhász Géza (ns. Iritz). Născut la 24 ianuarie 1988, în localitatea 

Socodor (Arad). Fiul lui Iritz Samuilă şi al Tereziei Brandeiss. Religia: 

romano catolică, născut din părinţi de religie mozaică, nebotezaţi. Doctor în 

ştiinţe juridice al Universităţii din Budapesta. Înscris ca avocat stagiar în 

Camera Avocaţilor din Arad, la 29 ianuarie 1909. Avocat definitiv, de la 27 

aprilie 1912, până la 19 ianuarie 1948. În perioada 1916-1918 a fost 

secretarul Partidului Radical din Ungaria, filiala Arad. Reformat, din punct 

de vedere militar, pentru cauză de boală, încă din anul 1914. Radiat din 

Barou în perioada 1 iulie 1919 – 2 octombrie 1920, timp în care a „fost 

directorul unei societăţi anonime”. Din anul 1924 a fost încadrat ca 

jurisconsult la Societatea Industria Oxigenului din Arad, devenind şi 
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posesor al unui număr de 970 acţiuni ale acestui stabiliment industrial. 

Membru în Consiliul Baroului Arad. Urmare a practicii profesionale în 

domeniul fiscal, a devenit specialist în drept financiar, publicând studii în 

Revista Administraţiei Financiare. A fost supus procesului de revizuire a 

cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 1459 din 18 mai 

1938 (judecător Hagiescu), s-a ordonat închiderea procedurii de revizuire. A 

fost radiat din Barou de la data de 23 septembrie 1940, până la 7 noiembrie 

1944, neputând exercita profesiunea de avocat în baza art. 7 pct. b şi art. 18 

din Decretul–lege privind starea juridică a locuitorilor evrei din România 

din 9 august 1940. Atitudine aşa zisă „democratică”, fiind condamnat de 

Curtea Marţială din Timişoara, la 15 martie 1943, la o pedeapsă de 14 luni 

închisoare corecţională, ca urmare a unei întruniri neautorizate ţinută cu 

ocazia victoriei de la Stalingrad, pedeapsă executată. Şi-a reluat exerciţiul 

profesiei de avocat, la 27 septembrie 1944. În octombrie 1948 şi-a depus 

cererea în vederea pensionării, solicitare aprobată în octombrie 1949
1
. 

Kalmár Ioan. Născut la 26 mai 1911 în Arad. Fiul antreprenorului 

Iosif Kalmár şi al Sidoniei, născută Háss. Religia: izraelită. Licenţiat al 

Facultăţii de Drept din Bucureşti, la 11 iulie 1932. Înscris în Barou prin 

Decizia nr. 670 din 27 iulie 1932. Fusese susţinut prin declaraţiile avocaţilor 

dr. Eugen Singer şi dr. Alexandru Lele. Practica stagiară în biroul Géeza 

Juhász, până la 14 ianuaarie 1935. De la această dată, a efectuat stagoul în 

biroul dr. Ludovic Hofman din Arad. Doctor în ştiinţe politice al 

Universităţii din Cluj, la 30 noiembrie 1934.În anul 1936 Consiliul Baroului 

respinge cererea lui Ioan Kalmár de înscriere ca avocat definitiv, situaţie în 

care acesta atacă decizia cu recurs. În şedinţa di 28 noiembrie 1936 

Consiliul Superior de Disciplină al Avocaţilor a admis recursul, a casat 

decizia şi a dispus înscrierea acestuia ca avocat definitiv, cu data depunerii 

cererii. I s-a eliberat diploma de avocat definitiv nr. 6762 din 15 ianuarie 

1937. Jurământul la 6 aprilie 1937. Supus procedurilor de revizuire a 

cetăţeniei, prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 953 din 31 mai 1938 

s-a dispus închiderea procedurii. Radiat din Barou la 23 septembrie 1940. 

Şi-a reluat activitatea la 28 septembrie 1944. Prin Decizia nr 81 din 30 

martie 1948 i s-a respins cererea de înscriere în Colegiu, pe motivul 
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neexercitării efective a profesiei de avocat şi că aceasta nu constituia 

principala sursă de venit şi existenţă. În anul 1976 avea domiciliul în Israel
1
.  

Kele Alexandru. Născut la 6 februarie 1894 

în localitatea Szolnok (Ungaria). Fiul lui Kele Iosif 

şi al Josefinei, născută Weisz. Religia: mozaică. 

Bacalaureat al Gimnaziului Superior Regal din 

Arad. Sesiunea septembrie 1912. Doctor în drept al 

Universităţii din Cluj, la 22 noiembrie 1920. 

Examen depus la Comisia de examinare din Cluj, la 19 octombrie 1922. 

Înscris în baroul Arad, ca avocat stagiar, la 22 decembrie 1920. Avocat 

definitiv de la 18 ianuarie 1923. Şi-a mutat sediul profesional din Arad în 

Şiria, în perioada 24 ianuarie 1923, până la 11 august 1923. Supus 

procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin Încgeierea Judecătoriei Mixte Arad 

nr. 2672 din 4 iulie 1938 s-a dispus închiderea procedurii (judecător D. 

Hagiescu, grefier A. Jumătaate). Radiat din barou în perioada 13 septembrie 

1940, până la 1 octombrie 1944. Înscris în Colegile de Avocaţi Arad şi 

Timişoara, de la 30 martie 1948, până la 8 iulie 1959, când i s-a sstabilit, din 

oficiu, dreptul la pensie. Fost membru în organizaţia secretă izraelită de 

luptă împotriva prigoniţilor. Fost membru al Partidului Social Democrat
2
. 

Köves Ladislau. Născut la 12 octombrie 1891 în localitatea Almás 

Kamarás (Arad). Fiul lui Klein Adalbert şi al Ceciliei, născută Böhm. 

Religia: israelită. Diploma de doctor în ştiinţe juridice a Universităţii din 

Budapesta, din anul 1918. Avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, la 

13 noiembrie 1918, defintiv, cu data de 19 iulie 1923. Decedat la 28 aprilie 

1959
3
. 

Kelemen Gavril (Kohn). Născut la 21 octombrie 1883 în localitatea 

Pecica (Arad). Fiul lui Kohn Ludovic şi al Reghinei, născută Reichart. 

Religia: izraelită. Studii secundare la Gimnaziul Superior Regal din Arad, în 

perioada 1895 – 1903. Doctor în drept al Universităţii din Cluj, la 16 

decembrie 1911. Diploma de liberă practică obţinută în urma examenului 

depus în faţa Comisiei de examinare de la Budapesta, în 16 iunie 1913. 
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Înscris în Camera avocaţilor din Arad, ca avocat definitiv, la 27 august 

1913. Mobilizat în timpul Primului Război Mondial, a fost distins, cu 

„Medalia de rănit”. Invalid de război. Supus procedurilor de revizuire a 

cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 1230 din 31 mai 

1938 (judecător D. Hagiescu, grefier Tr. Balamat) s-a ordonat închiderea 

procedurii. Radiat din Baroul Arad, la 23 septembrie 1940
1
. 

Kell Iosif. Născut la 22 aprilie 1884. A fost 

înscris în Camera Avocaţilor din Arad şi a 

profesat avocatura, cu începere de la 28 noiembrie 

1905, cu întrerupere de la 1 octombrie 1906, la 30 

septembrie 1907, cât şi-a îndeplinit obligaţiile 

militare. La 23 septembrie 1940, a fost radiat din 

tabloul avocaţilor, în baza legilor rasiale. Subiect al unei cauze de epurare, 

fiind învinuit în baza unui articol publicat în Curierul Israelit
2
. A fost 

absolvit de orice învinuire
3
. A profesat până la până la 30 martie 1948, dată 

la care i s-a respins cererea de înscriere în Colegiu
4
. 

Kélle Iuliu (Kohn). Născut la 11 ianuarie 1889 în localitatea 

Szolnok (Ungaria). Fiul lui Iosif Kohn şi al Iozefinei, născută Weisz. 

Religia: izraelită. Studii secundare la Szolnok (clasele I-VI) şi Arad (clasele 

VII-VIII), finalizate în anul 1904. Studii juridice la Budapesta (1906 – 

1908) Doctor în drept al Universităţii din Cluj, în iunie1910. Diploma de 

liberă practică obţinută în urma examenului depus în faţa Comisiei de 

examinare de pe lângă Curtea de Apel din Tg. Mureş, la 24 aprilie 1913. 

Avocat stagiar din 29 noiembrie 1909. Practica stagiară în birourile dr. 

Kertész Maxim şi dr. Rosenberg Maxim. Înscris ca avocat definitiv în 

Camera Avocaţilor din Arad, la 6 iunie 1913. Supus procedurilor de 

revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 1483 din 

3 iunie 1938 (judecător D. Hagiescu, grefier I. Ghibu) s-a ordonat închiderea 

procedurii. Radiat din Baroul Arad, la 23 septembrie 1940. Şi-areluat 

activitatea la 2 octombrie 1944. Admis în Colegiul Avocaţilor din Arad, la 
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30 martie 1948. Membru în Comitetul Democratic Evreesc. Radiat la cerere 

şi pensionat cu ziua de 1 august 1952
1
. 

Kilenyi Zoltan. Născut la 15 august 1883 în Arad. Fiul lui Kilényi şi 

al Ceciliei, născută Pollák. Religia: izraelită.  Studii secundare la Gimnaziul 

Superior Regal din Arad, în perioada 1893 – 1901. Căsătorit cu Westmann 

Irina, născută la 5 ianuarie 1889, în Arad. Avocat stagiar de la 2 iunie 1905. 

Doctor în drept al Universităţii din Cluj, la 16 mai 1908. Diploma de liberă 

practică obţinută în urma examenului depus în faţa Comisiei de examinare 

de la Budapesta, în 26 septembrie 1910. Înscis ca avocat definitiv în Camera 

avocaţilor din Arad, la 7 octombrie 1910. Mobilizat în timpul Primului 

Război Mondial, a fost distins, pentru fapte de vitejie în faţa inamicului, cu 

medalia militară de bronz, cu cruce, iar ulterior, şi cu dreptul de a purta 

spade la această decoraţie. Rănit, invalid de război. Supus procedurilor de 

revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 1101 din 

31 mai 1938 (judecător D. Hagiescu, grefier Tr. Balamat) s-a ordonat 

închiderea procedurii. Radiat din Baroul Arad la 13 septembrie 1940, până 

la 7 octombrie 1944. A profesat avocatura până la 30 martie 1948. Având în 

vedere dispoziţiile legale de atunci, i s-a calculat o vechime profesională de 

43 ani. Casa Centrală de Asigurări a Avocaţilor i-a admis cererea de 

pensionare, acordându-i o pensie lunară de 4.000 lei, din care urmau să se 

reţină impozitele legale, cu data de 1 ianuarie 1949
2
. 

Kollin Iacob. Născut la 15 octombrie 1884 în localitatea Târnova 

(Arad). Fiul lui Kollin Ignatie şi al Catalinei, născută Singer. Religia: 

israelită. Studii medii la fostul Gimnaziu Superior Regal din Arad (1894-

1902). Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 18 decembrie 

1909. Diploma de avocat nr. 209 din 8 iulie 1912, obţinută în urma 

examenului depus în faţa Comisiei de examinare din Tg. Mureş. Înscris în 

Camera Avocaţilor din Arad, ca avocat pledant, de la 27 iulie 1912, până la 

30 martie 1948, cu sediul profesional numai în localitatea Ineu. Mobilizat pe 

front în timpul Primului Război Mondial, a fost rănit şi a căzut prizonier la 

ruşi. A fost subiect al procedurilor de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea 

Judecătoriei Rurale Ineu nr. 1392/1938 (judecătror F. Drăghici, grefier I. 

Brătianu) s-a dispus închiderea procedurii de revizuire a înscrierii sale în 
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registrul de naţionalitate. Prin Decizia nr. 364/4/1940 din 23 septembrie 

1940 a fost radiat din Baroul Arad, reluându-şi activitatea profesională după 

abolirea legilor rasiale
1
. 

Köves Ladislau (nr. Klein). Născut la 12 octombrie 1892, în 

Almáskámara (pretura Aletea, Ungaria). Fiul medicului Klein Peter 

Adalbert şi al Ceciliei, născută Böhm. Religia: izraelită. Studii gimnaziale în 

Arad, absolvite în sesiunea iunie 1910. Mobilizat în timpul Primului Război 

Mondial, repartizat în cadrul Justiţiei Militare. Doctor în drept al 

Universităţii din Cluj, la 22 decembrie 1917. Avocat stagiar înscris în 

Camera Avocaţilor din Arad, la 15 noiembrie 1918. Examenul de avocat 

depus în faţa Comisiei de examinare din Cluj, la 28 iunie 1923. Înscris ca 

avocat definitiv în Baroul Arad, la 19 iulie 1923. Supus procedurii de 

revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Rurale Şiria nr. 591 din 

29 mai 1938 s-a ordonat închiderea procedurii (judecător Sergiu M. Popa, 

grefier m. mani). Radaiat în perioada 13 septembrie 1940, până la 7 

octombrie 1944. Înscris în Colegiul Avocaţilor din Arad, la 30 martie 1948. 

La desfiinţarea Colegiului, a fost transferat, la cerere, din Biroul colectiv de 

asistenţă juridică Arad, în Biroul colectiv de asistenţă juridică Lipova. 

Decedat la 28 aprilie 1959
2
. 

Lörinczi Adalbert. Născut la 21 mai 1893 

în localitatea Tg. Mureş. Fiul lui Lörinczi Ignat şi al 

Şaroltei, născută Nuftali. Religia: israelită. Doctor 

în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 16 

noiembrie 1918. Avocat stagiar în Camera 

Avocaţilor din Cluj, de la 10 iunie 1919, avocat 

definitiv, de la data de 2 noiembrie 1921. A deschis birou avocaţial în 

localitatea Ocna Mureş. Radiat din Barou la 15 octombrie 1940. Reînscris în 

Baroul Alba, la 24 octombrie 1944. Transferat în Baroul Arad, la 1 

decembrie 1944. Şters din evidenţele avocaţiale ale Biroului Colectiv de 

Asistenţă Juridică Arad, cu data decesului, intervenit la 25 martie 1961
3
. 
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 Löwinger Carol. Născut la 14 august 1900 în localitatea 

Vágujhely (Nové Mĕsto, fosta Cehoslovacie). Fiul lui Löwinger Arminiu, 

comerciant de spirt, şi al Olgăi, născută Diamant. Religia: izraelită. 

Bacalaureat al Liceului real de stat din Deva, la 19 iunie 11919. Licenţiat al 

Facultăţii de Drept din Oradea, la 30 ianuarie 1935. Înscris ca avocat stagiar 

în Baroul Arad, cu titlul de licenţiat, prin Decizia nr. 152 din 1 iunie 1935. 

Fusese susţinut prin declaraţiile dr. Kele Iuliu şi dr. Multas Carol. Practica 

stagiară în biroul dr . Kele Alexandru, de la 1 iunie 1935, până la 22 iunie 

1937. Jurământul depus în faţa decanului, dr. Silviu Moldovan, la 18 iunie 

1935. Înscris ca avocat definitiv în Baroul Arad, prin Decizia nr 257/6/ din 

25 februarie 1937. Fusese susţinut prin declaraţiile dr. Demian Aurel şi 

Multas Eugen. Nu i s-a eliberat diploma de avocat, situaţie în care a 

continuat practica avocaţială, ca avocat stagiar, în biroul dr. Kele Alexandru, 

iar de la 1 iulie 1938, în biroul dr. Friedman Ignatie. Supus procedurilor de 

revizuire a cetăţeniei. Încheierea Judecătoriei Rurale Şiria nr. 721 din 29 

mai 1921, prin care s-a ordonaat închiderea procedurii, a fost atacată cu 

recurs de Parchetul Tribunalului Arad. Radiat din Barou, la 23 septembrie 

1940. Diploma de avocat nu i-a fost eliberată de Uniunea Avocaţilor decât 

în urma insistenţelor depuse de el şi Barou, în toamna anului 1944 şi 

începutul anului 1945. În sfârşit, la 9 ianuarie 1945 i s-a eliberat diploma de 

avocat nr. 10949. Cu data de 1 februarie 1945 s-a ocupat de afaceri 

industriale şi comeriale, devenind încompatibil, situaţie în care a cerut 

radierea de pe lista avocaţilor Baroului Arad, cu acea dată, cerere acceptată 

prin Deczia nr. 126 din 27 aprilie 1945
1
. 

 Mannheim Aladar. Născut la 13 septembrie 1880 în 

localitatea Veszprém (Ungaria). Fiul lui Mannhein Sigismund şi al 

Herminei, născută Pollak, în Becicherecul Mare. Religia: izraelită. Studii 

secundare la Arad, bacalaureat al Gimnaziului Superior Regal în sesiunea 

din iunie 1899. Doctor în drept al Universităţii din Cluj, la 27 martie 1909. 

Diploma de liberă practică obţinută în urma examenului depus în faţa 

Comisiei de examinare din Budapesta, la 27 mai 1913. Înscris ca avocat 

stagiar în baroul Arad în anul 1906, iar ca avocat definitiv, prin Decizia nr. 

1287  din 14 iunie 1913. A profesat avocatura până când, condiţiile 

impunerii fiscale au devenit de nesuportat. Astfel le 31 octombrie 1946 
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aviza baroul Arad că, „Întrucât am fost impus de Administraţia Financiară 

Arad cu un impozit de 840.000 lei, neavând nici măcar 1/5 parte venit din 

această sumă, şi întrucât nu mă las exploatat de un otgan administrativ care 

nici de departe nu vrea să ştie de o impunere echitabilă şi corespunzătoare 

situaţiei mele de câştig, mă retrag de la exerciţiul profesiunei de avocatură şi 

cer penzionarea mea cu 1 noiembrie 1946. Lichidarea biroului său s-a 

funalizată la 17 septembrie 1947. Fusese supus procedurii de revizuire a 

cetăţeniei, în anul 1938, şi efectului celorlalte lgi rasiale. Prin Încheierea 

Judecătoriei mixte Arad nr. 1109 din 23 mai 1938 (judecător Istrătescu, 

grefier Firea) s-a dispus închiderea procedurii de revizuire a cetăţeniei şi, 

totuşi, a fost radiat din registrul avocaţilor, prin Decizia nr. 364/4 din 23 

septembrie 1940. Şi-a reluat activitatea profesională la 11 septembrie 1944. 

Decedat la 2 februarie 1948
1
.  

 Mannheim Mauriţiu. Născut la 12 aprilie 1879 în localitatea 

Nădlac (Cenad). Religia: mozaică. Doctor în drept al Universităţii din Cluj, 

la 18 noiembrie 1905. Diploma de liberă practică obţinută de la Comisia de 

examinare din Tg. Mureş, la 3 iunie 1911. Înscris ca avocat definitiv în 

Baroul Szeged, la 14 iunie 1911, până la 4 iunie 1920. Înscris în Baroul 

Arad de la data de 30 decembrie 1920. A profesat avocatura în Nădlac. 

Supus revizuirii ceăţeniri, prin Încheierea Judecătoriei Rurale Nădlac nr. 

541 din 18 mai 1938 s-a ordonat închiderea procedurii. Radiat din tabloul 

avocaţilor la 23 septembrie 1940
2
.  

 Marghittai Hugo. Născut la 4 noiembrie 1908 în localitatea 

Chişineu Criş (Arad). Fiul învăţătorului confesional Adolf Margittai şi al 

Catalinei, născută Stern. Religia: mozaică. Bacalaureat al Liceului „Emanuil 

Gojdu” din Oradea, în sesiunea iunie 1925. Clasele I-VI fuseseră urmate la 

Liceul „Moise Nicoară” din Arad. Licenţiat al Academiei de Drept din 

Oradea, în noiembrie 1930. Înscris ca avocat stagiar în Baroul Arad, prin 

Decizia nr. 130 din 29 martie 1931. A fost susţinut prin declaraţiile 

avocaţilor dr. Martin Goldzieher şi dr. Géza Margocsy, ambii cu domiciliul 

profesional în Chişineu Criş. Practica stagiară în biroul dr. Martin 

Goldzieher. Doctotr în ştiinţe politice al Universităţii din Szeged, la 6 mai 

1933. La 21 aprilie 1934 a intrat în biroul dr. Bărgău Victor, tot în Chişineu 
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Criş, unde a activat până la 28 noiembrie 1934. Înscris ca avocat definitiv în 

Baroul Arad prin Decizia nr. 222 din 14 decembrie 1934. A fost susţinut 

prin declaraţiile avocaţilor la care efectiase practica stagială, dr. Martin 

Goldzieher şi dr. Bărgău Victor. Diploma de avocat definitiv nr. 3482 din 5 

ianuarie 1935. Jurământul depus în plenul Tribunalului Arad, la 14 ianuarie 

1935. Supus procedurilor de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea 

Judecătoriei Rurale Chişineu Criş nr. 435 din 16 mai 1938 s-a ordonat 

închiderea procedurii. Încheierea a rămas definitivă, nefiind atacată cu 

recurs de Parchetul Tribunalului Arad. Radiat din tabloul avocaţilor la 23 

septembrie 1940. Învăţător la Şcoala primară izraelită din Chişineu Criş, 

până în iunie 1941. Ca evereu a fost evacuat şi adus în Arad. Concentrat în 

diferite lagăre de muncă: Sighişoara şi Cânepişte (1941), Predeal (Timişul 

de Sus, 1943) şi Cutu Lung (Brăila, 1944) Şi-a reluat activitatea la 18 

octombrie 1938, stabilindu-şi sediul profesional în Arad, str. Eminescu nr. 

32, mutat ulterior pe str. Goldiş nr. 9. Cererea de înscriere în Colegiu i-a fost 

respinsă, prin Decizia nr. 282 din 30 martie 1948, pe motivele neexercitării 

efective a profesiei şi a existenţei altor surse de venit
1
.  

 Messer Carol. Născut la 21 noiembrie 1882 în localitatea 

Şimand (Arad). Fiul lui Leopold Messer şi al Iulianei, născută Schillinger. 

Religi: israelită. Examen de bacalaureat susţinut la Bratislava. Avocat 

stagiar în Baroul Arad de la data de 19 decembrie 1905. Doctor în drept al 

Universităţii din Cluj, la 26 ianuarie 1907. Calificarea de liberă practică 

obţinută în baza examenului susţinut în faţa Comisiei din Budapesta, la 16 

mai 1911. Înscris ca avocat definitiv în Baroul Arad, la 8 iunie 1911. În anul 

1938 a fost supus procedurilor de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea 

Judecătoriei Mixte Arad nr. 1529 din 23 mai 1938 (judecător Istrătescu, 

grefier Fira), a fost ordonată închiderea procedurii. Radiat din barou la 23 

septembrie 1940, reînscris la 7 octombrie 1944. Numit substitut al notarului 

public dr. Filip Ciorapciu din Arad, prin Decizia Camerei Notarilor Publici 

din Arad nr. 18 din 10 august 1945. Pentru nedeclararea în termen a 

incompatibilităţii (una lună de la numirea într-o funcţie publică) Baroul s-a 

sesizat şi s-a dispus trimiterea lui în judecata Comisiei de Disciplină. Ţi-a 
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depus actele în vederea pensionării, după o practică avocaţială de 38 ani. A 

fost pensionat cu ziua de 1 ianuarie 1950 (4000 lei brutto lunar)
1
. 

Multas Eugen. Născut la 15 noiembrie 

1893 în localitatea Gyula (Ungaria). Fiul 

comerciantului Adolf Multas, născut în 

Bekescsaba şi al Franciscăi, născută 

Schwartz, în Sântana. Religia: mozaică. Absolvent al Gimnaziului superior 

romano catolic din Arad, în anul 1912. Licenţiat în drept al Academiei de 

Drept din Oradea, la 8 februarie 1928. Înscris în Baroul Arad, ca avocat 

stagiar, prin Decizia nr. 125 din 31 martie 1928. Fusese susţinut prin 

declaraţiile avocaţilor Andrei Timiş şi Iuliu Kele. Prin Decizia nr. 430 din 

16 august 1929, a fost înscris, tot în calitate de avocat stagiar, cu drepturile 

prevăzute de legea din anul 1907. Fusese susţinut prin declaraţiile Iuliu Örfi 

şi Albert Fucks. Diploma de avocat nr. 2967 din 26 septembrie 1929. Până 

la 28 noiembrie 1929 a efectuat stagiul de practică în biroul Alexandru Kele. 

Prin Decizia nr. 211 din 28 martie 1931, a fost înscris în registrul avocaţilor 

definitivi ai Baroului Arad. Căsătorit cu Rozalia Czucker, născută la 13 

octombrie 1897, în localitatea Gurahonţ (Arad). Supus procedurii de 

revizuire a cetăţeniei, prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 1516 din 

23 mai 1938 (judecător C. Istrătescu, grefier Firea) s-a ordinat închiderea 

procedurii, fiind locuitor al Aradului şi având obţinută apertenenţa 

dobândită înainte de anul 1918, înscris în evidenţele Biroului de populaţie, 

şi fără să fi cerut vreodată repatrierea, Radiat din Baroul Arad, la 23 

septembrie 1940, în baza legislaţiei rasiale
2
. 

Nagy Ladislau.  Născut la 10 ianuarie 1902 în Arad. Fiul avocatului 

Nagy Alexandru şi al Ilenei, născută Dézsa, la 21 iulie 1876 în localitatea 

Makó (Ungaria). Religia: mozaică. Studii liceale în Arad, absolvite în anul 

1929. Doctor în drept al Universităţii din Szeged, la 13 februarie 1925. În 

urma diferenţelor de examen oral, susţinut în cadrul Facultăţii de Drept din 

Cernăuţi, studiile juridice i-au fost echivalate cu titlul de licenţă în 

drept.Înscris ca avocat stagiar în Baroul Arad, în condiţiile legii din anul 

1907 (2 ani de stagiu), prin Decizia nr. 193 din 3 martie 1932. Fusese 

susţinut prin declaraţiile dr. Révész şi Paul Szuky. Jurământul depus în fala 
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plenului Tribunalului Arad, la 2 aprilie 1932. Diploma de avocat nr. 4154 

din 28 aprilie 1932. Trecut în rândul avocaţilor definitivi prin Decizia nr. 

234 din 27 aprilie 1934. Supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin 

Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 2418 din 23 mai 1938 (judecător C. 

Istrătescu, grefier Fira), s-a dispus închiderea procedurii. Radiat din tabloul 

avocaţilor la 23 septembrie 1940. Apelul şi recursul au fost respinse
1
 

Örfi Iuliu. Născut la 28 februarie 1889, în 

localitatea Tolna (Ungaria).. Fiul lui Iosif şi al 

Emiliei. Religia: izraelită. Studii juridice la 

Budapesta (3 semestre) şi la Cluj (7 semestre). Doctor în drept al 

Universităţii din Cluj, la 23 martie 1912. Diploma unificată de magistrat şi 

avocat obţinută de la Comisia de examinare din Tg. Mureş. Avocat pledant 

în Camara, Baroul şi Colegiul Avocaţilor din Arad, în perioada 26 

septembrie 1911, până la 4 februarie 1951. Avocat jurisconsult de la 4 

februarie 1951, până la 16 noiembrie 1955. Pensionat cu data de 8 mai 

1956. Radiat din Barou în perioada 13 septembrie 1940, până la 7 octombrie 

1944, neputând exercita profesiunea de avocat în baza art. 7 pct. b şi al art. 

18 din Decertul-lege privind situaţia juridică a locuitorilor evrei din 

România din 9 august 1940. Deportat în lagărele de la Vapniarca şi 

Grosulovo (Transnistria), repatriat şi internat în lagărul de la Tg. Jiu, în 

perioada 1942-august 1944, „ridicat de Chestura Poliţiei Arad fără nici o 

formă”. Foarte activ în viaţa socială a Aradului. A avut unele conflicte cu 

ofiţerii poliţiei locale. După spusele avocatului dr. Miron Butariu, a făcut 

parte, împreună cu acesta, din Comisia de epurare a funcţionarilor de poliţie 

din Arad
2
.  

Rácz Alexandru (ns. Reusz). Născut la 26 

ianuarie 1885 în Arad. Fiul lui Reusz 

Mauriţiu şi Steinfeld Izabela. Studii 

secundare la Arad (Gimnaziul Superior 

Regal şi Şcoala Superioară de Comerţ). 

Divorţat de prima soţie. S-a recăsătorit la 

Budapesta, la 8 septembrie 1927, cu Zercovitz Ioana, născută în Budapesta, 

la 20 noiembrie 1899. Doctor în studii juridice al Universităţii din Cluj. 
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Înscris ca avocat stagiar în Camera Deputaţilor din Arad, cu practică în 

biroul dr. Dimitrie Momak, de la 27 noiembrie 1905, până la 2 iulie 1906, 

iar de la această dată, până la 1 octombrie 1906, în biroul dr. Arminiu 

Somló. După terminarea stagiului militar, de la 5 octombrie 1905, până la 6 

ianuarie 1910, a efectuat practică stagiară în biroul dr. Dimitrie Momak. 

Trecut în tabloul avocaţilor definitivi în Camera, Baroul şi Colegiul de 

Avocaţi Arad, din data de 8 februarie 1910, până la 31 decembrie 1948, cu 

excepţia anilor 1914-1918, când a fost mobilizat şi trimis pe front. Cu data 

de 13 septembrie 1940, până la 7 octombrie 1944, a fost radiat din evidenţe, 

neputând exercita profesia de avocat, în baza art. 7 pct b şi art. 18 din 

Decretul-lege privind starea juridică a locuitorilor everei din România din 9 

august 1940. Judecătoria Mixtă Arad, prin Încheierea nr. 556 din 13 mai 

1938 (judecător P. Ionescu, grefier I. Hărdălău) a ordonat închiderea 

procedurii de revizuire a cetăţeniei. Deşi fusese primit în Colegiu, 

preşedintele Uniunii Avocaţilor din România a făcut recurs la decizia de 

primire, pe motivul că „profesiunea de avocat nu era singura sursă de 

existenţă, având şi alte venituri”. În realitate, avusese un post de conducere 

la intreprinderea româno-sovietică „Teba” din Arad, părăsindu-l în anul 

1950, prin pensionare
1
.  

Rosenblüh Ernestina Alice (căsătorită Weisz). Născută la 1 

decembrie 1909 în Oradea. Fiica funcţionarului Ludovic Rosenblüch şi al 

Elisabetei, născută Seidenfeld. Religia: mozaică. Bacalaureată a Liceului 

„Oltea Doamna” din Oradea, în anul 1928. Licenţiată în drept a Facultăţii de 

Drept din Oradea, în anul 1931. Înscrisă ca avocatstagiar cu titlul de licenţă 

în drept în Baroul Oradea, prin Decizia nr. 66 din 6 februarie 1932. A 

desfăşurat practica stagiară în cadrul diferitelor birouri avocaţiale din 

Oradea, precum şi în cadrul Asistenţei Judiciare de la lângă Baroul Oradea. 

La 2 ianuarie 1936 a solicitat transferarea în Baroul Arad. Prin Decizia nr. 

461/4 din 7 noiembrie 1936 i s-a admis cererea de transferare, cu menţiunea 

efectuării practicii stagiare la Asitenţa Judiciară de pe lângă Baroul Arad 

(instituţie însărcinată cu delegarea apărătorilor din oficiu). De la 15 

decembrie 1938 a efectuat practica stagiară în biroul Eugen Fischer, str. 

Consistoriului nr. 2. Supusă procedurilor de revizuire a cetăţeniei. Prin 

Încheierea Judecătoriei Urbane Oradea nr. 533 din 19 octombrie 1938 s-a 
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dispus închiderea procedurii. Radiată din Baroul Avocaţilor Arad prin 

Decizia nr. 461 din 12 octombrie 1940
1
.  

Rosti Rudolf (Kaufmann Rezsö). 

Născut la 31 mai 1881, în localitatea 

Pâncota (Arad). Religia: izraelită. Studii 

secundare la Liceul Augustin din 

Budapesta (clasele I - II), la Liceul Real Ungar de Stat din Deva (clasele III 

– VIII), finalizate la 11 iunie 1898. Schimbat numele în anul 1904. Doctor 

în drept al Universităţii din Budapesta, la 1 octombrie 1904. Diploma de 

avocat obţinută la Budapesta, la 22 iunie 1908. Înscris ca avocat stagiar  în 

Baroul Arad, de la 24 februarie 1903 şi, ca avocat definitiv, de la 8 iulie 

1908. A profesat până la 31 martie 1948, având sediul profesional în 

Pâncota. Radiat din barou în perioada 23 septembrie 1940 – 7 octombrie 

1944. Cererea de înscriere în Colegiu i s-a respins pe moti că nu a exercitat 

în mod efectiv profesiunea de avocat
2
. 

Roth Frederic. Născut la 12 august 1888 în Arad. Fiul 

comerciantului Ludovic Roth şi al Ecaterinei, născută Hecker. Religia: 

izraelită. Bacalaureat al Liceului Superior Regal mahjiar din Arad, la 18 

iunie 1906. Licenţiat al Facultăţii de Drept din Cluj, la 11 ianuarie 1910. 

Avocat stagiar în Baroul Arad, prin Decizia nr. 918 din 26 aprilie 1910. 

Doctor în drept al Universităţii din Cluj, la 30 martie 1912. Mobilizat în 

timpul Primului Război Mondial, cu gradul de locotenent în rezervă, a fost 

trimis în toate zonele de operaţii. Avocat definitiv, înscris în Baroul Arad 

prin Decizia nr. 529, din 20 noiembrie 1928.  Diploma de avocat definitiv 

nr. 2859 din 17 mai 1929. Jurământul prestat în plenul Tribunalului Arad, la 

27 iunie 1929. La 24 aprilie 1929 a fost trecut pe lista încompatibililor, 

situaţie care a încetat aproape imediat. Supus procedurilor de revizuire, prin 

Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 1892 din 17 mai 1938 (judecător 

ionescu, frefier Hărdălău) s-a dispus închiderea procedurii. Radiat din barou 

în perioada 23 septembrie 1940, până la 17 octombrie 1944. Prin Decizia nr, 

231 din 30 martie 1948 i-a fost admisă cererea de înscriere îm Colegiu, ca 

avocat pledant. În baza Decretului nr. 60/1951 a solicitat înscrierea la 

pensie. Pensionat pe data de 1 august 1952. Înscris pe tabloul 
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jurisconsulţilor definitivi, prin Decizia Colectivului de jurisconsulţi Arad nr. 

77 din 10 ianuarie 1956, cu activitate profesională la Cooperativele de 

producţie „,Metalurgica” şi „Oţelul şi Precizia”, din Arad, până la 1 

octombrie 1958
1
.   

Salamon Ignatie. Născut la 22 mai 1897 în localitatea Brusturi-

Creaca (Sălaj). Înscris în Baroul Arad, vca avocat stagiar, de la 22 martie 

1924, până la20 aprilie 1928. Avocat definitiv de la această dată, a profesat 

avocatura până la 31 martie 1948, când i s-a respins cererea de înscriere în 

Barou.Emigrat în Israel
2
. 

Salgo Maximilian (ns. Schatteles). Născut la 24 februarie 1877, în 

Arad. Fiul lui Schatteles Mauriţiu şi al Johannei, născută Engel. Religia: 

izraelită. Studii secundare la Gimnaziul Superior din Arad, absolvite la 19 

iunie 1896. Doctor în drept al Universităţii din Cluj, la 26 iunie 1902. 

Diploma de librtă practică obţinută de la Comisia de examinare din 

Budapesta, la 21 iunie 1904. Înscris ca avocat stagiar în camera Avocaţilor 

din Arad, la 28 iunie 1904. Supus procedurii de revizuire a cetăţeniei, prin 

Încheierea Judecătoriei Mixte Arad, nr. 202 din 19 mai 1938, s-a ordonat 

închiderea procedurii (judecător Ionescu, grefier Hărdălău). Radiat în 

perioada 1910-1944. Repus în drepturi, la 27 octombrie 1944, a profesat 

pânş la 30 mai 1947, când a fost radiat, ca urmare a pensionării. Decedat în 

februarie 1959
3
. 

Schiller Ernest. Născut la 14 aprilie 1888, în localitatea Aciuţa 

(Arad). Fiul lui Schiller Moritz, şi al Mariskăi, născută Stern. Religia: 

izraelită. Absolvent al Gimnaziului Superior din Arad, în anul 1906.Doctor 

în drept al Universităţii din Cluj, la 1 februarie 1913. A profesat avocatura 

în Gurahonţ. Înscris în camera Avocaţilor din Arad, ca avocat stagiar, la 31 

ianuarie 1912, până la 30 aprilie 1916. Înscris în baroul Arad, în perioada 30 

martie 1922, până la 16 februarie 1924, dată la care a devenit incompatibil. 

Înscris în Baroul Ilfov, prin transferare, la 15 noiembrie 1929. Diploma de 

avocat nr. 3029 din 22 noiembrie 1929.A revenit în Baroul Arad, la 31 

ianuarie 1930. Supus procedurii de revizuire a cetăţeniei, prin Încheierea 
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Judecătoriei Rurale Hălmagiu nr, 522 din 30 iunie 1938 s-a ordonat 

închiderea procedurii (judecător L. Pop, grefier G. Paliţa). Radiat în 

perioada 1940-1944, dată la care a fost repus în drepturi. Fost preşedinte al 

Comisiei de plasă Hălmagiu pentru reforma agrară, în anul 1945. A profesat 

avocatura în Gurahonţ, până la 31 decembrie 1951, data pensionării din 

cadrul Biroului Colectiv de Asistenţă Juridică Hălmagiu
1
.  

 Sebestyén Iosif. Născut la 30 aprilie 1883, în Ineu (Arad). 

Fiul lui Vilhelm Stern. Religia: izraelită. Studii secundare la Gimnaziul 

Superior din Arad, absolvite în anul 1901. Schimbat numele în anul 1906. 

Doctor în drept al Universităţii din Cluj, la 23 iunie 1906. Diploma de 

avocat obţinută de la Comisia de examinare din Tg. Mureş, la 20 februarie 

1909. Înscris în camera Avocaţilor, ca avocat stagiar, la 7 aprilie 1905, şi ca 

avocat definitiv, la 23 februarie 1909, dată la care a deschis cabinet 

avocaţial individual în localitatea Ineu. Supus procedurii de revizuire a 

cetăţeniei, prin Încheierea Judecătoriei Rurale Ineu nr. 1348 din 25 iunie 

1938 s-a dispus închiderea procedurii (judecător Fl. Drăghici, grefier I. 

Brăteanu). A profesat până la 23 septembrie 1940, când a fost evacuat. În 

opinia sa, în timpul funcţionării biroului din Ineu, acesta „era unul dintre 

cele mai frecventate din întregul judeţ). Radiat din baroul Arad, la 23 

septembrie 1940, fiind reintegrat în drepturi, la 1 ianuarie 1945. „Totatunci 

am fost înscrid în gruparea avocaţilor democraţi, precum şi în sindicatul 

avocaţilor”. La 30 martie 1948 i s-a respins cererea de înscriere în Colegiu, 

pe motiv de neexercitare efectivă a profesiei, din cauza vârstei înaintate
2
. 

 Singer Eugen. A practicat avocatura în cadrul Camerei 

Avocaţilor din Arad şi a baroului Arad, în perioada 1910-1946. radiat din 

evidenţa avocaţilor la 23 septembrie 1940. În anul 1956, văduva Elisabeta 

Singer, domiciliată în R. P. Ungară, solicitase pensie de urmaş
3
. 

 Singer Ludovic. Născut la 5 februarie 1886, în Lipova 

(Timiş). Religia: izraelită. Înscris ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din 

Arad, la 22 mai 1909. Doctor în drept al Universităţii din Cluj, la 19 

februarie 1910. Diploma de liberă practică obţinută de la Comisia de 
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examinare din Budapesta, la 22 septembrie 1913. Avocat definitiv, la 4 

octombrie 1913. Supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea 

Judecătoriei Mixte Arad nr. 1568 din 19 mai 1938 s-a ordonat închiderea 

procedurii (judecător P. Ionascu, grefier Hărdălău). Radiat din tabloul 

avocaţilor, la 23 septembrie 1940. Şi-a reluat practica avocaţială la 29 

septembrie 1944. A profesat avocatura până la 17 mai 1947, dată la care a 

cerut pensionarea
1
. 

 Solmo Arminiu. Născut la 25 martie 1866, în Arad. Înscris 

ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, la 10 februarie 1892. 

Avocat definitiv de la 2 ianuarie 1896. A fost supus procedurilor de 

revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr., 2477 din 

19 mai 1938 s-a ordonat închiderea procedurii (judecător P. Ionescu, grefier 

Hărdălău). A profesat efectiv avocatura până la 23 septembrie 1940, dată la 

care a fost radiat din Barou. Înscris în baza efectului Decretului-lege nr. 

1626 din 31 august 1944, cu data de 7 octombrie 1944. Amai profesat până 

la 31 decembrie 1945
2
. 

Steiner Iosif. Înscris în Baroul Arad, ca avocat 

stagiar, la 29 decembrie 1923. Avovaat definitiv, 

de la 28 iulie 1927. Radiat în perioada 13 

septembrie 1940-7 octombrie 1944. Înscris în 

Colegiul Avocaţilor din Arad, la 30 martie 1948. A profesat, ca avocat 

pledant, până la 1 iunie 1950. În tot timpul exercitării profesiei nu a suferit 

nici o pedeapsă disciplinară, nu a fost suspendat sau radiat. De la această 

dată a fost înscris în calitate de jurisconsult la intreprinderea „Fructexport” 

Arad, până la 2 iulie 1957, data pensionării
3
.  

 Sugár Eugen. Născut la 8 august 1876, în Pecica Maghiară 

(Arad). Fiul lui Sugár Adalbert şi al Fanciscăi, născută Faludi. Religia: 

izraelită. Bacalaureat al Gimnaziului Superior Regal din Arad, sesiunea 

iunie 1893. Doctor în drept al Universităţii din Cluj, la 1 iulie 1899. 

Diploma de liberă practică avocaţială eliberată de Comisia de examinare din 

Budapesta, la 27 decembrie 1900. Înscris ca avocat definitiv în Camera 
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Avocaţilor din Arad, la 1 ianuarie 1901. Supus procedurii de revizuire a 

cetăţeniei, prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 1053 din 18 mai 1938 

s-a ordonat închiderea procedurii (judecător P. Ionescu, grefier Hărdălău). 

Şters din evidenţa Comunităţii Bisericeşti de Rit Occidental, la 31 

decembrie 1939. Hotărârea Consiliului Baroului de menţinere a dr. Sugár 

Eugeniu în evidenţa avocaţilor definitivi ai Baroului Arad a fost atacată cu 

recurs, judecat de Tribunalul Arad. Plecat în Ungaria, la 12 august 1942, cu 

paşaportul nr. 340.164, eliberat de Chestura Poliţiei Municipiulu Arad
1
. 

 Szalai Vilhelm. Născut la 22 iunie 1889 în localitatea 

Békéscsaba (Ungaria). Fiul lui Leopold Schwarcz şi al Gizelei, născută 

Schwimmer. Religia: izraelită. Bacalaureat al Gimnaziului „Arhiducele 

Rudolf” din Békéscsaba, la 28 iunie 1907. Doctor în drept al Universităţii 

din Budapesta, la 27 mai 1911. Avocat stagiar înscris în Baroul Arad de la 

11 decembrie 1910, până la 11 noiembrie 1917. Diploma de capacitate a 

Comisiei de examinare din Tg. Mureş, la 3 decembrie 1915. Avocat 

definitiv, de la 11 noiembrie 1917, până la 8 decembrie 1947, dată la care a 

fost radiat din Baroul Arad, ca urmare a sistării exercitării profesiei. Radiat 

din barou şi în septembrie 1940, pe baza legilor rasiale, şi-a reluat practica 

avocaţială la 2 octombrie 1944. Decorat la 20 decembrie 1916 cu medalia de 

bronz „Meritul Militar”, pe panglică de „Cruce de Merit Militar”. Fusese 

supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte 

Arad nr. 703 din 25 octombrie 1938 (judecător Murgescu, grefier Ghibu) s-a 

dispus închiderea procedurii
2
.  

 Szamek Ladislau. Radiat din baroul Avocaţilor Arad în 

toamna anului 1940, în baza legilor rasiale. Înscris în Colegiul Regional de 

Avocaţi Arad, a cerut transferarea ţn Colegiul Tg. Mureş, în urma căsătoriei 

încheiate cu profesoara Eghi Ghizela
3
. 

Szegö Hugo. Avocat stagiar în Camera Avocaţilor 

Arad, de la 8 ianuarie 1901. Avocat definitiv de la 2 

aprilie 1902, până la 13 septembrie 1940 dată la 

care a fost radiat din Barou, în baza legilor rasiale. 
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Şi-a reluat activitatea, la 7 octombrie 1944, iar la 13 octombrie, în acelaşi 

an, şi-a încetat practica avocaţială, în vederea aranjării dreptului la pensie. În 

activitatea avocaţială nu a fos nedemn, incompatibil şi nici nu a fost 

pedepsit disciplinar. Decedat la 15 aprilie 1962
1
.  

Székely Aladar. Născut la 28 aprilie 1882, în Budapesta. Fiul lui 

Sonnenfeld David şi al Matildei, născută Kohn. Religia: izraelită. Doctor în 

drept al Universităţii din Budapesta, la 23 ianuarie 1904. Diploma de liberă 

practică eliberată de Comisia de examinare din Budapesta, la 2 octombrie 

1906. Dosar cauză penală comună cu dr. Nagy Alexandru, pentru calomnie 

împotriva Curţii de Apel Timişoara, în anul 1933. Cauze disciplinare în 

dosarele: 168/1931; 609/1932; 444/1936: 40/1936; 471/1935; 456/1935; 

263/1935, 65/1937; 48/1937 şi 288/1937. Consiliul Superior de Disciplină al 

Avocaţilor din România i-a admis recursul şi a casat decizia Consiliului 

Baroului Arad de suspendare din exerciţiul profesiei pînă la finalizarea 

cauzelor pendinte de persoana avocatului Székely Aladar. Radiat din baroul 

Arad, pe baza legilor rasiale din anul 1940. Intenat timp de 2 ani în lagărele 

Vapniarka şi Drosulovo din Transnistria şi Tg. Jiu, de unde a fost eliberat la 

2 august 1944. Şi-a reluat practica avocaţială în octombrie 1944. La 30 

martie 1948 i s-a respins cererea de ănscriere în Colegiu. Decedat la 23 

decembrie 1959, fără să i se fi rezolvat cererea de acordare a pensiei
2
. 

Székely Francisc Iosif. Născut la 23 august 

1884 în Arad. Fiul lui Schwartz David şi al 

Mariei, născută Funkelstein. Religia: mozaică. 

Bacalaureat al Liceului din Arad, la 13 iunie 

1902. Doctor în drept al Universităţii din Cluj, la 15 decembrie 1906. 

Diploma de liberă practică obţinută de la Comisia de examinare din 

Budapesta, la 11 octombrie 1909. Înscris în Baroul Arad, ca avocat 

definitiv, prin Decizia nr. 2340 din 23 octombrie 1909, după efectuarea a 3 

ani de stagiatură, în Baroul din Cluj. Căsătorit cu Kohm Margareta, născută 

la 8 august 1892 în Battonya (Ungaria). Mobilizat în timpul Primului 

Război Mondial, cu gradul de plutonier aspirant, în cadrul Regimentului 34 

Obuziere. Distins cu medalia de bronz pentru vitejie. Supus procedurilor de 

revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 46 din 28 
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iulie 1938 (judecător Murgescu, grefier Ghibu) s-a dispus încheierea 

procedurii. Radiat din Barou, la 23 septembrie 1940. A reluat profesarea 

avocaturii, la 2 octombrie 1944. A profesat avocatura până la 31 martie 

1948, dată la care i s-a respins cererea de înscriere în Colegiu
1
. 

Szöllösi Sigismund. Născut la 4 martie 1875, în Arad. Fiul lui 

Weigartner Samoil şi al Rozaliei, născutp Glück. Religia: izraelită. 

Schimbat numele în baza Deciziei Ministerului Regal Ungar de Interne nr. 

87816 din 28 noiembrie 1891. Studii secundare în Arad, cu diploma de 

maturitate obţinută la 3 iunie 1892. Doctot în drept al Universităţii din 

Budapesta, la 24 iunie 1899. Diploma de capacitate obţinută în urma 

examenului depus în faţa Comisiei de examinare din Budapesta, la 22 

octombrie 1900. Înscris, ca avocat stagiar în Baroul Avocaţilor din 

Budapesta, apoi în Arad, prin Decizia nr. 862 din 24 octombrie 1900, cu 

practică stagiară în biroul dr. Mandl Vilhelm. Mobilizat în timpul Primului 

Război Mondial, cu gradul de căpitan, pensionar I.O.V.R., invalid de război. 

Decorat cu „Medalia Răniţilor” A fost membru al lojii „Concordia” din 

Arad
2
. Supus procedurii de revizuire a cetăţeniei, prin Încheierea 

Judecătoriei Mixte Arad nr. 1614 din 27 iulie 1938 (judecător Murgescu, 

grefier Ghibu), s-a dispus închiderea procedurii. Radiat din registrul 

avocaţilor la 23 septembrie 1940, decizie anulată la 7 octombrie 1944, pe 

baza repunerii în vigoare a Constituţiei din anul 1923
3
 şi a Ordinului 

circular al Ministerului Justiţiei nr. 12377 din 21 septembrie 1944. Prin 

Decizia nr. 109 din 30 martie 1948 i s-a respins cererea de înscriere în 

Colegiul Avocaţilor din Arad, pe motivul lipsei de clientelă, ca urmare a 

vârstei înaintate. În această situaţie, şi-a înaintat actele în vederea acordării 

prepturilor la pensie, fiind sprijinut, în acest sens, de Biroul Arad al 

Comitetului Democratic Evreesc. Pensionat prin Decizia nr. 207/1949 a 

Casei Centrale de Asigurări a Avocaţilor. Decedat la 24 martie 1950
4
.  

Ungár Emeric. Născut la 21 noiembrie 1894, în Arad. Fiul 

librarului şi proprietarului de librărie Arminiu Ungar şi al Veronicii, născută 

Schauer. Religia: izraelită. Studii juridice la Budepesta (Absolutoriul în anul 
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1918), Cluj (doctoratul în ştiinţe politice, în anul 1920), Oradea (licenţa în 

drept, în 1928). Înscris în Baroul şi Colegiul de Avocaţi Arad, de la 8 august 

1929. Diploma de avocat stagiar nr. 2970 din 1 octombrie 1929. Jurământul 

depus în plenul Tribunalului Arad, la 8 octombrie 1929. Înscris ca avocat 

definitiv, la 23 octombrie 1931. Supus revizuirii cetăţeniei, prin Încheierea 

Judecătoriei Mixte Arad nr. 2097 din 4 iulie 1938, s-a ordonat închiderea 

procedurii (judecător Precup, grefier Năstăsescu).  În perioada  13 

septembrie 1940 – 7 octombrie 1944, a fost radiat din Barou, ca urmare a 

legilor rasiale, cu toate dovezile aduse în sprijinul său: mobilizat în Primul 

Război Mondial, primind 4 medalii pentru vitejie, iar în anul 1930, se 

botezase catolic. Înternat o perioadă în lagărul de muncă de la Sighişoara. A 

profesat avocatura până la 1 mai 1949, dată la care, la cerere, a devenit 

incompatibil, îmbrăţişând cariere artistice şi, ulterior, didactice, la Institutul 

de Artă Maghiar din Cluj, violonist la Opera de Stat Maghiară din Cluj, 

Filarmonica (concertmaistru) din Arad şi, ulterior, la Şcoala Generală de 

Arată din Arad. În anul 1955 a solicitat reînscrierea în Colegiu, petiţie 

respinsă, pe motivul că practicarea avocaturii nu a constituit principala sursă 

de venit. Întâmpinarea i-a fost respinsă de Consiliul Central al Colegiilor de 

Avocaţi
1
. 

Valkó Dezideriu. Născut la 11 noiembrie 1895 în Timişoara. Fiul 

funcţionarului Edmund Weisz şi al Rozaliei, născută Krausz. Religia: 

izraelită. Cursuri secundare urmate la Budapesta şi Timişoara, absolvite în 

anul 1913. Diploma de doctor în drept eliberată la Budapesta, la 30 aprilie 

1921, dar neechivalată de autorităţile ştiinţifice româneşti, fapt ce l-a 

întârziat în procedura de înscriere ca avocat definitiv. Astfel, el a solicitat 

înscrierea ca avocat definitiv în baza legii din anul 1928, cerere pe care 

Baroul a respins-o (Marşieu, Schütz, Parecz,Velcsov), ceea ce îl determină 

pe Valkó să atace această decizie. Comisia Disciplinară Apelatorică din 

Timişoara reformează decita Baaroului Arad, pe considerentul că, dacă 

diploma de doctor în drept nu putea fi luată în considerare, riguroasele 

depuse la Facultatea de Drept din Cluj erau valabile. Mai mult, Legea din 

anul 1928 a admis dreptul avocaţilor stagiari în anul 1923, data publicării 

legii organice a Corpului de Avocaţi, de a fi înscrişi ca avocaţi definitivi. 

Ori dr. Valkó făcuse dovada că fusese înscris, ca avocat stagiar în Camera 
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Avocaţilor din Timişoara, în perioada 18 iunie 1919, până la 1 septembrie 

1923, fapt de care, arădenii nu ţinuseră seama.  Înscris ca avocat definitiv la 

24 decembrie 1928. Fusese susţinut prin declaraţiile avocaţilor Cornel Iancu 

şi Alexa Boţioc. Diploma de avocat definitiv nr. 3144 din 17 aprilie 1930. 

Jurământul depus în plenul Tribunalului Arad, la 28 aprilie 1930. La cerere, 

a fost trecut pe lista avocaţilor incompatibili, la 4 noiembrie 1930. Supus 

procedurii de revizuire a cetăţeniei, în primă instanţă s-a ordonat ştergerea 

lui din listele de cetăţenie română. Atacând încheierea respectivă, 

Judecătoria Mixtă Arad i-a fost admisă contestaţia (judecător Precup, grefier 

Balamat). Radiat din evideţa avocaţilor, în perioada septembrie 1940 – 

septembrie 1944. La 27 septembrie 1944 a încunoştiinţat Baroul Arad cu 

privire la reluarea activităţii avocaţiale, solicitând reînscrierea pe lista 

avocaţilor incompatibili. La 12 martie 1946, Comisia Interimară a Baroului 

a decis trimiterea lui în judecata Comisiei Disciplinare a Baroului Arad, 

pentru incompatibilitate (exercita în mod direct comerţ cu lemne). Comisia 

Disciplinară îl absolvă de răspundere, dar lasă deschisă calea măsurilor 

administrative. Astfel , la 27 iunie 1946, Comisia Interimară a dispus 

ştergerea dr. Valkó din tabloul avocaţilor,. Găsindu-se în situaţie de 

incompatibilitate
1
. 

Weinberger (Dan) Eugen. Născut la 1 septembrie 1910 în 

localitatea Târnova (Arad). Fiul comerciantului Weinberger Carol şi al 

Bertei, născută Wolf. Religia: izraelită. Studii secundare la Liceul „Moise 

Nicoară” din Arad, absolvite în anul 1930. Licenţiat în drept al facultăţii din 

Cernăuţi, la 18 decembrie 1934. Doctor în ştiinţe de stat. Avocat stagiar în 

baroul Arad, la 22 decembrie 1924. Supus procedurii de revizuire a 

cetăţeniei, prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad n. 2114 din 15 iulie 1938 

s-a ordonat închiderea procedurii (judecător Precup, grefier 

Năsturescu).Avocat definitiv, la 15 decembrie 1938.  Fusese sprijinit prin 

declaraţiile avocaţilor dr. Abaffy Aurel şi dr. Szuchy Pavel. Diploma de 

avocat definitiv nr. 8919 din 21 septembrie 1939. Jurământul depus în 

plenul Tribunalului Arad, la 25 septembrie 1938. Radiat din Barou, la 23 

septembrie 1940. Şi-a reluat activitatea profesională la 28 septembrie 1944. 
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În anul 1945 şi-a schimbat numele în Dan. A profesat avocatura până la 30 

martie 1948, dată la care i s-a respins cererea de înscriere în Colegiu
1
. 

Weininger Ştefan. Născut la 26 iunie 1908 în localitatea Arad. Fiul 

comerciantului Weininger Sigismund şi al Irinei, născută Weisz. Religia: 

mozaică. Bacalaureat al Liceului „Moise Nicoară”, sesiunea de vară 1926. 

Licenţiat în drept al Facultăţii de Drept din Bucureşti, în anul 1931. Doctor 

în drept al Universităţii din Liege. Înscris în Baroul Arad, la 24 noiembrie 

1930. Practică stagiară în biroul dr. Ioan Drincu şi Bela Höflich. Avocat 

definitiv, de al 3 noiembrie 1934. Fusese susţinut prin declaraţiile avocaţilor 

dr, Adalbert Höflich şi dr Sugar Eugen. Cererea ăi fusese respinsă de 

Consiliul baroului, ceea ce îl determinase să facă recurs. Recursul fusese 

judecat de Consiliul Superior de Disciplină al Avocaţilor din România, în 

şedinţa din 6 octombrie 1934, casându-se decizia atacată.. Diploma de 

avocat definitiv nr. 5.322 din 6 octombrie 1934. Jurământul depus în plenul 

Tribunalului Arad, la 17 noiembrie 1934. Baroul întârziase, în mod 

nejustificat, îndeplinirea acestei formalităţi (prodecan Geza Velcsov, 

secretar O. Lupaş). Weininger recuzase pe dr. Slviu Moldovan, dr. Aladar 

Manheim, de. Henric Schütz şi dr. Emil Micloşi, înaintând o cerere d, abuz 

de putere şi denunţare calomnioasă.e denunţ penal pentru fals în acte 

publiceParchetului de pe lângă Tribunalul Arad, aflată în curs de 

judecare.Sediul profesional în Arad. Membru al Partidului Naţional 

Ţărănesc, organizaţia Arad, a fost avertizat, la 17 mai 1937, împreună cu 

avocatul dr. Victor Bărbuş, să ceară avizul conducerii filialei acestui partid 

(preşedinte Iustin Marşieu, secretar general Constantin Teodorescu), în 

apărarea inculpaţilor vinovaţi de manifestări doctrinale de dreapta sau de 

stânga, în timp de avocatul Ştefan Gregoroviciu a fost exclus. Supus 

procedurii de revizuire a cetăţeniei, prin Încehierea Judecătoriei Mixte Arad 

nr. 2118 din 19 iulie 1938 s-a dispus închiderea procedurii (judecător 

Precup, grefier Năstăsescu). Radiat din evidenţa avocaţilor în perioada 

septembrie 1940 – octombrie 1944. Mambru al grupării arădene a 

Avocaţilor Democraţi. I s-a respins cererea de înscriere în Colegiul 

Avocaţilor din Judeţul Arad, decizia fiins atacată cu recurs, a avut câ.tig de 

caută. A depus jurământul de avocat pledant la 9 octombrie 1949. A 

emigrat, la 31 ianuarie 1964, dată cu care a fost radiat din evidenţa 
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Colegiului de Avocaţi al Regiunii Banat. În anul 1966 domicilia în 

Germania Federală
1
 

Weisz Iosif. Născut în decembrie 1880 în localitatea Bicaz (Sălaj). 

Fiul lui Ignat Weis şi al Evei, născută Roth. Religia: israelită. Doctor în 

ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 2 aprilie 1910. A susţinut 

examenul de avocat în faţa Comisiei de examninare din Tg. Mureş, la 26 

noiembrie 1914. Înscris ca avocat definitiv în Baroul Timiş, la 10 aprilie 

1922, având sediul profesional în localitatea Vinga. Căsătorit cu Izrael Ana, 

născută la 12 decembrie 1895 în Vinga. A cerut transferul în Baroul Arad, la 

22 februarie 1927. Înscris prin transfer de la Baroul Timişoara, la Baroul 

Arad, la 19 martie 1927, cu sediul profesional în Arad. La 5 iulie 1927 şi-a 

mutat sediul profesional la Gurahonţ. La 17 septembrie 1928 şi-a mutat 

sediul la Pâncota. La 28 iulie 1928 şi-a mutat sediul profesional la Şiria, 

iarăşi la Pâncota (7 octombrie 1930). Transferat în Baroul Hunedoara, la 14 

decembrie 1937, cu domiciliul profesional în Lupeni. Transferat la Baroul 

Arad, în 12 iulie 1938, cu sediul profesional în Radna. Supus revizuirii 

cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei nr 540 din 30 aprilie 1938 s-a 

ordonat ştergerea lui din registrul cetăţeniei române. Prin Încheierea 

Judecătoriei Rurale Vinga, judeţul Timiş-Torontal (judecător dr. Ioan 

Plavoşiu, grefier Gh. Vâlceanu) din 1 iulie 1938, contestaţia introdusă i-a 

fost admisă, ordonându-se reînscrierea în acest registru a sa, a soţiei şi fiicei 

lor, Suzana. Radiat din registrul avocaţilor la 23 septembrie 1940 şi-a reluat 

practica profesională, la 28 septembrie 1944, în Arad. După o practică 

avocaţială de 33 ani s-a mutat la Cluj. Fără să ceară înscrierea în Colegiul 

Avocaţilor, a solicita pensionare, în anul 1948
2
. 

Weisz Ludovic. Născut la 27 aprilie 1900, în localitatea Lunca Sprie 

(Bihor). Fiul comerciantului Weisz Mihai şi al Lenei, născută Maier. 

Religia: izraelită. Licenţiat în drept al Academiei de Drept din Oradea. 

Înscris ca avocat stagiar în Baroul Oradea, la 17 iulie 1931. Avocat definitiv 

din anul 1933. Sediul profesional în localitatea Ceica (Bihor). Supus 

procedurii de revizuire a cetăţeniei, prin Încheierea Judecătoriei Rurale 

Ceica nr. 928 din 20 mai 1938 a ordonat închiderea procedurii. A profesat 

până la 6 septembrie 1940, dată la care a fost evacuat din localitate, 
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stabilindu-se în Arad. Nu a putut exercita profesia până după abrogarea 

legislaţiei rasiale. Transferat în baroul Arad, la 9 octombrie 1947, cu 

vechimea de la 18 iulie 1931. Admis în colegiul Arad, la 30 martie 1948. 

Radiat din Colegiu, la 7 mai 1951, urmare a plecării sale în Palestina, fără 

încunoştiinţarea corpului profesional despre aceasta
1
. 

Werner Ioan. Născut la 3 noiembrie 1888 în localitatea Pâncota 

(Arad). Fiul lui Werner Emeric şi al Catarinei, născută Deutsch. Religia: 

izraelită. Studii gimnaziale în Arad, absolvite în anul 1906.Doctor în drept 

al Universităţii din Cluj, la 16 mai 1910. Examen depus în faţa Comisiei de 

examinare din Tg. Mureş, la 19 iunie 1914. Avocat stagiar de la 25 

noiembrie 1909, până la în anul 1914. Notar judecătroresc la Judecătoria 

Rurală Hălmagiu şi Arad,  în perioada 1914-1916. Mobilizat în Primul 

Rîzboi Mondial, în perioada 1916.1919. Avocat definitiv în Camkera 

Avocaţilor din Arad, la 2 august 1919. Supus procedurii de revizuire a 

cetăţeniri. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 2587 din 15 iulie 

1938 s-a ordonat închiderea procedurii (judecător Precup). În perioada 

septembrie 1940-octombrie 1944 a fost radiat din Barou. A profesat până la 

31 martie 1948, fiindu-i respinsă cererea de înscriere în Colegiu. De la 1 

iulie 1953, jurisconsult la Comunitatea Evreilor din Arad, dată cu care a fost 

înscris în colegiul Arad. Radiat din evidenţe, în vederea pensionării, la 1 mai 

1955
2
. 

Vörös Eugen Ştefan. Născut la 19 ianuarie 1886 în Arad. Fiul lui 

Enric Roth şi al Iulianei, născută Hacker. Religia: israelită. Înscris în 

Camera Avocaţilor din Arad la 8 decembrie 1908. Practica avocaţială în 

biroul dr. Izsö Deutsch, în perioada 7 decembrie 1908-24 octombrie 1914
3
. 

Doctor în drept al Universităţii din Budapesta, la 23 decembrie 1914. 

Mobilizat în timpul Primului Război Mondial, a fost recompensat cu medala 

din bronz pentru vitejie. Înscris ca avocat definitiv în Baroul Timişoara, la 

20 octombrie 1928. Diploma de avocat definitiv nr. 2802 din 15 mai 1929. 

Transferat în Baroul Arad, la 30 iunie 1933. Nu a făcut obiectul revizuirii 

cetăţeniei. Totuşi, a fost radiat din Barou la 23 septembrie 1940, fiind 

                                                           

1
 Dosar nr. 677, f. n.  

2
 Dosar nr. 680, f. n.  

3
 R.s. III, f. 123. 
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reînscris şi repus în drepturi, la 7 octombrie 1944
1
. A fost radiat din evidenţe 

31 martie 1948, refuzându-i-se înscrierea în Colegiu
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Dosar nr. 664, f. n.  

2
 R.a . III, f. 159. 



 Comunitatea arădeană și atitudinea față de holocaust         

(1940-1944): culegere de studii. Coordonator: Marius Grec. 

 

 169 

DOCUMENTE AFLATE IN ARHIVA CENTRULUI DE 

STUDII IUDAICE „Academician Nicolae Cajal” 

Marius Grec 

Universitatea de Vest VASILE GOLDIȘ din Arad 

e-mail: marius_grec@yahoo.com 

 

 

Centrul de Studii Iudaice a reusit în cei 12 ani de existenţă să-şi 

doteze un spatiu, pus la dispoziţie de Comunitatea evreilor din Arad, situat 

în incinta clădirii Comunităţii (str. Tribunul Dobra, nr. 10), dotat cu facilităţi 

importante de a studia fenomenul cultural iudaic naţional, european şi - în 

special - cel local.  

Centrul dispune de 45 de locuri, o Bibiotecă aflată în continuă 

dezvoltare, în special prin perteneriatul realizat cu Editura Hassefer, editură 

specializată în domeniul iudaismului.  

Legăturile cu centrele similare de profil (din Bucuresti, Cluj-Napoca, 

Oradea) au contribuit, de asemenea, la îmbunătăţirea „zestrei” documentare 

a centrului. Centrul nostru, a primit în acest an numele de ACADEMICIAN 

NICOLAE CAJAL, onorand în acest mod pe cel care, în calitatea sa de 

vicepreşedinte al Academiei Române şi medic de renume mondial, a 

sprijinit înfiinţarea la Arad a facultăţii de medicină. In acelaşi timp, ca 

Preşedinte al Federaţiei Comunităţii evreilor din România, Nicolae Cajal a 

facilitat drumul României spre aderarea la Uniunea Europeană, fiind un 

adevărat „cetăţean european.” 

Donaţiile persoanelor private au fost şi sunt de un real folos în 

îmbogăţirea documentelor aflate în custodia noastră, dar cel mai important 

sprijin vine din două direcţii importante: 

- Comunitatea evreilor din Arad, în special prin 

Preşedintele acesteia, ing. Ionel Schlesinger; 

- Conducerea Universităţii Vasile Goldiş, în special prin 

Preşedintele acesteia, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, cel 

care a şi avut iniţiativa înfiinţării acestui centru. 

mailto:marius_grec@yahoo.com
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In calitatea mea de Director fondator al Centrului imi fac o datorie 

de onoare de a mulţumi tuturor celor care, de-a lungul acestor ani, au fost 

alături de noi, Consiliul ştiinţific al centrului, în toate manifestările pe care 

le-am organizat: conferinţe, dezbateri, lansări de carte, expoziţii, decernări 

de distincţii specifice, publicarea revistei STUDIA IUDAICA ARADENSIS 

sau publicarea unor volume ale cercetătorilor noştri sau colaboratori, din 

ţară sau străinătate ... 

 In continuare vom pune la dispoziţia cititorilor o mică parte din 

documentele inedite, aflate în custodia centrului, documente care se referă la 

istoria Comunitătii evreilor din Arad, judeţ sau din alte zone ale ţării.  

 La sediul centrului există o Expoziţie intitulată: Documente din 

arhivele notariale arădene. Între documentele păstrate găsim şi următorul 

înscris, legalizat de notarul Ştefan Harăguş, la solicitarea Primrabinului 

comunităţii evreieşti ortodoxe din Arad, Schreiber Ioachim, cel care a 

solicitat legalizarea unei judecăţi de arbitraj rituală, pe care solicitantul a 

prezidat-o. Deşi fapta judecată se petrecuse în anul 1929, solicitarea de 

legalizare a sentintei rituale - intr-un litigiu economic - se produce în anul 

1943 / 5 ianuarie. Prezentăm mai jos cele 4 pagini ale actului notarial, 

legalizat şi înregistrat sub nr. 7/1943, cu toate taxele notariale achitate. 

 Acest document este o dovada clară - că în Arad - în plin război 

mondial, comunitatea evreiască se simţea protejată, îşi ducea existenţa 

în mod firesc, încercând să rezolve, în mod tradiţional, eventualele 

conflicte. ... mai sunt şi alte documente asemănătoare, care vor face obiectul 

unui volum sau, poate, volume speciale.  
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DOSAR 107  

Acte privind deportările 

 

 In perioada 1941 – 1944 a existat o intensă corespondenţă între 

Comunitatea evreilor din Arad şi autoritatile locale, în special în problema 

deportărilor. Prezentăm, selectiv, câteva dintre numeroasele pagini ale 

acestui dosar. Cele mai sincere mulţumiri le adresăm preşedintelui 

comunităţii evreilor din Arad, ing. Ionel Schlesinger, cel care ne-a pus la 

dispoziţie aceste documente.  
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     Adăugăm, în continuare, câteva pagini – din cele 278 de pagini – Liste, 

care cuprind deportaţi sau tabele cu ajutoare trimise acestor deportaţi, în 

perioada 1941-1944: 
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     Am prezentat doar câteva dintre documentele, inedite, care 

demonstrează, fără nici un dubiu, că – la nivelul Aradului – Comunitatea 

evreilor arădeni s-a implicat din plin în uriaşul efort de ajutorare a semenilor 

lor din alte părti, care au avut de suferit în urma Holocaustului. A fost – 

între altele – şi un gest de recunoştiinţă pentru semenii lor din Comunitatea 

arădeană, care a ştiut, în multe situaţii, să-şi protejeze concetăţenii evrei în 

faţa abuzurilor discriminatorii. 
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ÎN LOC DE ÎNCHEIERE 

          La final vă prezentăm un fragment din prima pagină din GAZETA 

EVREIASCĂ, Anul I, nr. 34, vineri, 9 octombrie 1942. Este un număr 

dedicat şcolii, articolul de fond intitulându-se: LA DESCHIDEREA 

ŞCOLILOR. În editorial se spune ... „Şcoala pentru evrei reprezintă un 

prim element al naturii, ca aerul, ca focul, sau ca apa, fără de care viaţa 

nu e cu putinţă... ”  

 

 

 

 


