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Capitolul  I – DICTATUL FASCIST DE LA VIENA DIN AUGUST 1940  – UN 
ATENTAT ODIOS IMPOTRIVA INDEPENDENTEI SI SUVERANITATII 
NATIONALE, A INTEGRITATII HOTARELOR ROMANIEI

Dandu- si  seama  de  situatia  grea  in  care  se  afla  Romania  si  dorind  sa  
profite  de  izolarea  acesteia  pe  plan  international  pentru  satisfacerea  
revendicarilor  lor  teritoriale,  cercurile  guvernante  hortyste  si- au  
intensificat,  la sfarsitul  lunii  iunie  1940,  campania  revizionista  impotriva  
Romaniei.  In acest  scop,  la 27  iunie,  a avut  loc  la Budapesta  o sedinta  a 
guvernului  ungar  la care  s- a hotarat  sa  se  actioneze  cu  toate  mijloacele  
pentru  ca  Romania  sa  fie  “constransa  sa satisfaca  pretentiile  teritoriale  
ungare” ; in  acelasi  scop,  Consiliul  Superior  al  Apararii  Nationale  a declarat  
mobilizarea  generala  si  a ordonat  desfasurarea  treptata  a unor  mari  unitati  
militare  spre  frontiera  cu  Romania.  Totodata,  in  zilele  urmatoare,  
personalitati  politice  ale  regimului  horthyst  si- au  intensificat  contactele  si  
schimburile  de  opinii  cu  reprezentatii  ai  celui  de- al treilea  Reich  in  vederea  
obtinerii  consimtamintului  acestuia  pentru  un  atac  armat  impotriva  
Romaniei  si,  eventual,  a unui  sprijin  militar  nazist.

Convins  de  esecul  unei  actiuni  militare  declansate  pe  cont  propriu  de  
Ungaria  impotriva  Romaniei,  Hitler  a cautat  in  repetate  randuri  sa  
descurajeze  guvernul  ungar  de  la un  asemenea  pas  nesabuit.  Fuhrerul  i- a 
impartasit  si  lui  Ciano  aprecierile  lui  potrivit  carora  intr - un  eventual  
conflict  cu  Romania,  “daca  Ungaria  ar  ramane  singura,  tinand  seama  atat  
de  inzestrarea  ei pentru  razboi  cat  si de  alte  aptitudini,  succesul  ei nu  este  
deloc  sigur”, iar  Ribbentrop  i- a spus - o deschis  lui  Sztoyai:  “In cazul  
izbucnirii  unui  conflict  (intre  Ungaria  si Romania  - n.n.), inceputul  lui poate  
fi prevazut,  dar  desfasurarea  lui ulterioara  ar  deveni  deja  indoielnica,  iar  
sfarsitul  ar  putea  echivala  cu  o catastrofa” .

In aceste  imprejurari,  pe  masura  ce suprematia  militara  si  politica  a 
Germaniei  naziste  pe  continent  devenea  tot  mai  evidenta,  si  in  conditiile  in  
care  aproape  toate  frontierele  tarii  erau  amenintate  si  supuse  unor  presiuni  
armate  crescande  din  partea  unor  state  vecine,  cercurile  guvernante  
romanesti  au  cautat  sa  scoate  tara  din  izolarea  internationala  in  care  sa  
afla.  Pentru  aceasta,  ele  au  fost  fortate  sa  renunte  la ideea  ce statuse  pana  
atunci  la baza  strategiei  politicii  externe  romanesti  – superioritatea  de  
forte  a anglo- francezilor  – si  acceptand,  fie  si  temporar,  realitatea  
dureroasa  a superioritatii  militare  a Reichului  – sa  incerce  sa  depaseasca  
aceasta  perioada  critica  printr - o politica  de  apropiere  de  Germania.  La 22  
mai,  ministrul  de  externe  al  Romaniei,  Grigore  Gafencu,  avusese  o 
convorbir  cu  ministrul  reichului  la Bucuresti,  Wilhelm  Fabricius,  caruia  ii 
solicitase  “unele  lamuriri  cu  privire  la politica  orientala  a guvernului  
german” . Raspunsul  lui  Fabricius,  care  a declarat  ca  “pacea  si linistea  
Romaniei  atarna  in buna  parte  de  intelegerea  deplina  la care  ar  putea  
ajunge  Romania  cu  vecinii  sai”, a amplificat  si  mai  mult  ingrijorarea  
guvernului  roman,  doarece  referirea  se  facea,  evident,  la acei  vecini  care  isi  
exprimau  fatis  si  tot  mai  insistent  pretentiile  teritoriale  nedrepte,  lipsite  de  



orice  temei.
La 28  mai,  a doua  zi  dupa  capitularea  belgiei,  primul  ministru  

roman,  Gheorghe  Tatarescu,  l- a convocat  la  Presedentia  Consiliului  de  
Ministrii  pe  Fabricius,  si,  in  prezenta  lui  Grigore  Gafencu  si  a lui  Ernest  
Udareanu,  maresalul  Palatului  regal,  i- a adus  la cunostinta  ca  guvernuul  
roman  dorea  sa  largeasca  “cadrul  colaborarii  prietenesti  cu  guvernul  
Reichului”. Totodata,  Grigore  Gafencu,  adept  al  politicii  de  neutralitate,  si- a 
prezentat  demisia,  la  31  mai,  locul  sau  fiind  luat  de  Ion  Gigurtu,  om  de  
afaceri,  care  avea  relatii,  mai  ales  de  natura  economica,  cu  cel  de- al treilea  
Reich.

Printr - o astfel  de  orientare  in  politica  externa,  cercurile  
conducatoare  din  Romania  nutreau  iluzia  ca  ar  putea  sa  obtina  sprijinul  
Berlinului  pntru  apararea  integritatii  teritoriale  a tarii.  Sperantele  pe  care  
ele  le legau  de  Germania  s- au  dovedit  insa  nu  numai  iluzorii,  ci de- a 
dreptul  periculoase  pentru  viitorul  tarii.  Raspunsul  guvernului  german,  
inmanat  de  W. Fabricius  la 2 iunie  1940,  a insemnat  o crunta  deziluzie  
pentru  cercurile  guvernante  romanesti.  Se arata  clar  ca  Germania  nazista  
nu  era  interesata  in  mentinerea  stat - quo- ului  teritorial  al  Romaniei  si  nu  
dorea  sa- si  ia angajamente  in  acest  sens.  Orice  “stransa  colaborare  
amicala” cu  Romania  guvernul  german  o conditiona  de  modul  in  care  
guvernul  roman  dorea  “sa actioneze  cu  privire  la o rezolvare  definitiva  a  
sferelor  balcanice”, ridicand  deschis  problema  “daca  si in  ce masura  
guvernul  roman  este  dispus  a trata  privitor  la o cerere  de  revizuire  a  
vecinilor  sai”.

Pretul  cerut  de  hitleristi  pentru  “apropiere”  a alarmat  guvernul  
roman,  care  a amanat  aproape  trei  saptamani  raspunsul  asteptat  de  Berlin.  
In sanul  dictaturii  regale,  unii  oameni  politici,  la I. Gigurtu,  considerau  ca  
trebuie  sa  se  mearga  hotarat  si  cat  mai  repede  cu  Germania,  in  timp  ce 
regele  si  primul  ministru  Tatarescu  erau  dispusi  sa  faca  doar  concesii  
partiale,  nevoind  sa  plateasca  “pretul”  cerut  de  nazisti.  Acest  punct  de  
vedere  a fost  exprimat  si  in  raspunsul  guvernului  roman  din  20  iunie,  care  
reafirma  hotararea  sa  “de a intari  si extinde  colaborarea  intre  Germania  si  
Romania” , fara  sa  contina  si  o exprimare  clar  a acceptarii  unor  cedari  
teritoriale.

Folosindu - se  de  evenimentele  de  la sfarsitul  lunii  iunie  – incrporarea  
teritoriului  dintre  Prut  si  Nistru  de  catre  U.R.S.S. -  agenturile  hitleriste  si  
politicienii  filogermani  din  Romania  si- au  intensificat  actiunile  pentru  
alinierea  cat  mai  rapinda  si  totala  a tarii  la Axa. Astfel,  la 28  iunie  1940  a 
avut  loc  o remaniere  guvernamentala  in  urma  careia  a crescut  numarul  
ministrilor  adepti  ai  unei  politici  de  apropiere  de  Axa, iar,  la 1  iulie,  
guvernul  roman  a renuntat  la garantiile  anglo- franceze  si  si- a facut  
publice  intentiile  de  apropiere  de  Axa. In cadrul  aceleiasi  orientari,  la 30  
iunie,  Carol  al  II- lea  l- a convocat  la palat  pe  ministrul  nazist  la Bucuresti  
pentru  a- i comunica  personal  hotararea  sa  de  a urma  o politica  “de stransa  
colaborare  cu  Germania  in toate  domeniile” si  a cerut  fuhrerului  sa  trimita  
o misiune  militara  germana  in  Romania.



Raspunsul  guvernului  german  la demersul  regelui  conditiona  insa,  
din  nou,  apropierea  solicitata  de  acesta  de  satisfacerea  unor  revendicari  
teritoriale,  de  data  aceasta  in  favoarea  Ungariei  si  Bulgariei.  Fata  de  aceasta  
cerere  hotarata,  cercurile  conducatoare  romanesti  au  facut  noi  pasi  de  
apropiere  catre  Germania,  care  au  insemnat  in  acelasi  timp  si  noi  pasi  in  
directia  supunerii  fata  de  exigentele  naziste.  In acest  sens,  la 4 iulie,  a fost  
format  un  guvern  condus  de  Ion  Gigurtu,  care  a declarat  ca  intelege  sa  faca  
“o politica  de  integrare  sincera  in sistemul  creat  de  Axa  Berlin–Roma” . La 
indicatia  regelui  Carol,  noul  ministru  al  afacerilor  straine,  Mihail  
Manoilescu,  a transmis  ministrului  Germaniei  in  Romania,  Fabricius,  in  
ziua  de  6 iulie  1940,  angajamentul  guvernului  roman  ca  va incepe,  asa  cum  
recomanda  fuhrerul,  tratative  cu  guvernul  horthyst.

In aceeasi  zi,  regele  Carol  al  II- lea  a adresat  un  mesaj  lui  Hitler,  in  
care  se  declara  gata  sa  lase  sa  inceapa  tratativele  directe  intre  guvernul  
roman,  pe  de  o parte,  si  guvernul  ungar  si  bulgar,  pe  de  alta  parte.  Baza  
discutiilor  trebuia  sa  o constituie  nu  chestiunile  teritoriale,  ci cele  de  ordin  
etnic,  in  virtutea  carora  urmau  sa  se  faca  “vaste  si reciproce  schimburi  de  
populatie”. In conceptia  cercurilor  conducatoare  romanesti,  prin  inceperea  
tratativelor  solicitate  de  germani  se  urmarea  “asigurarea  completa  a  
Romaniei,  printr - o aparare  durabila  din  partea  richului  si printr- o  
colaborare  intima  si cuprinzatoare  cu  Germania” . Carol  al  II- lea  solicita,  
totodata,  sprijinul  “moral”  al  Germaniei  in  cursul  negocierilor,  pentru  ca  
guvernele  ungar  si  bulgar  “sa nu  mearga  cu  pretentiile  lor dincolo  de  cadrul  
dreptatii  nationale  si al ratiunii  politice”.

Acest  raspuns  nu  l- a multumit  pe  Hitler.  Dupa  ce la 10  iulie  el 
daduse  noi  asigurari  Ungariei  horthyste  privind  sprijinul  Axei pentru  
satisfacerea  pretentiilor  ei teritoriale  fata  de  Romania,  la 15  iulie  s- a 
adresat  lui  Carol  al  II- lea  pe  un  ton  foarte  brutal.  “Atat  timp  cat  nu  s- a  
ajuns  la o reglmentare  rezonabila  a tuturor  chestiunilor  pendinte  intre  
Romania,  Ungaria  si Bulgaria,  nu  va  exista  nici un  sens  in explorarea  de  
catre  Germania  a posibilitatilor  unei  colaborari  mai  stranse  si in  asumarea  
– in  functie  de  posibilitati  – a unor  obligatii  mai  cuprinzatoare.  Daca  
Maiestatea  Voastra  ar  fi acum  in masura  sa  revada  punctul  de  vedere  al  
Romaniei  in acest  sens  si ar  fi dispusa  sa  mai  informeze  despre  aceasta,  as  
face  imediat  cunoscut  lui Mussolini  acest  fapt,  ca si guvernelor  ungar  si  
bulgar”. Hitler  recomanda  factorilor  de  decizie  din  Romania  luarea  unei  
“hotarari  fundamentale”  in  cautarea  “unei  solutii  definitive”, chiar  daca  
aceasta  putea  prezenta  “riscul  unor  sacrificii”.

Santajul  exercitat  de  conducatorii  nazisti  a imbracat  forme  de- a 
dreptul  amenintatoare  cu  ocazia  vizitei  pe  care  Ion  Gigurtu  si  Mihai  
Manoilescu  au  facut - o in  germania  la mijlocul  ultimei  decade  a lunii  iulie  
1940.  Astfel,  in  timpul  intrevederii  de  la  Fuschl,  din  26  iulie  1940,  von  
Ribbentrop  declara  ca  sosise  “marea  perioada  a rvizuirii  tratatelor” si  
“recomanda”  reprezentantilor  Romaniei  sa  ajunga  la o intelegere  cu  
guvernul  Ungariei.  Solutionarea  – sublinia  von  Ribbentrop  – trebuie  sa  se  
infaptuiasca  cat  mai  repede  posibil  – doarece,  in  caz  contrar,  “consecintele  



ar  putea  fi deosebit  de  serioase”. In dupa - amiaza  alceleiasi  zile,  
repzentantii  Romaniei  au  fost  primiti  de  Hitler,  care  a tinut  si  el sa  remarce  
ca  Romania  trebuia  sa  cedeze  Ungariei  horthyste   o parte  din  Transilvania,  
astfel  incat  sa  se  realizeze  un  compromis  “intre  vechile  si actualele  
posesiuni”, dupa  cum  afirma  el, si  a cerut  ca  guvernul  roman  sa  inceapa  
imediat  tratative  cu  guvernul  horthyst.  Dictatorul  german  a precizat  ca  
daca  Romania  nu  ajunge  la  un  acord  cu  Ungaria  atunci  “Germania  va  
cumpani  cu  atentie  interesele  ei si ar  putea  sa  considere  aceste  interese  atat  
de  vitale,  incat,  in anumite  conditii,  ar  fi gata  sa  lupte,  in  cazul  cand  cineva  
le- ar  leza”.

In timpul  vizitei,  reprezentantii  guvernului  roman  au  predat  lui  
Hitler  raspunsul  regelui  Carol  al  II- lea  la scrisoarea  acestuia  din  15  iulie.  In 
principiu,  Carol  al  II- lea  accepta  “calea”  propusa  de  Hitler,  dar  cauta  sa- l 
convinga  pe  acesta  sa  impuna  guvernelor  ungar  si  bulgar  moderatie,  in  
chiar  interesul  Reichului  si  pntru  a nu  “zgudui”  situatia  interna  din  
Romania.  Subliniin  posibilitatea  ca  poporul  roman  sa  nu  accepte  noi  cedari  
teritoriale  si  sa  se  angajeze  intr- un  razboi,  regele  facea  cateva  propuneri,  
care,  dupa  parerea  lui  si  a guvernului  roman,  ar  fi obisnuit  asele  cu  idea  
unor  mici  rectificari  ale  frontierelor:  la baza  negocierilor  sa  stea  ideea  
schimbului  de  populatie;  sa  nu  se  rcura  la arbitrajul  Axei; sa  nu  se  exercite  
asupra  guvernului  roman  nici  un  fel  de  presiuni;  Germania  sa- si  asume  
atributii  “mai  ample”  si  sa  dea  garantii  Romaniei  “impotriva  oricarei  
posibilitati  si incercari  de  violare  a teritoriului  tarii  noastre  de  oriunde  ar  
veni”.

Discutia  din  Germania,  precum  si  convorbirile  din  zilele  de  27- 28  
iunie  de  la Roma  cu  Mussolini  si  Ciano,  pline  de  amenintari  directe  si  
brutale  la adresa  Romaniei,  au  evidentiat  inca  o data  situatia  extrem  de  
critica  a Romaniei,  aflata,  practic,  la cheremul  puterilor  Axei. Totodata,  
discutiile  purtate  de  cei doi  oameni  politici  romani  in  Germania  si  Italia  au  
scos  in  evidenta  faptul  ca  cele  doua  mari  putri  doreau  ca  tratativele  
romano- ungare  sa  inceapa  imediat,  fara  nici  o amanare.  Graba  Berlinului  
deriva  din  faptul  ca,  in  iulie  1940,  Hitler  incepuse  pregatirile  in  vederea  
definitivarii  proiectului  de  operatii  impotriva  Uniunii  Sovietice.  Or,  pentru  
aceasta,  Germania  nazista  avea  neaparat  nevoie  de  liniste  in  sud- estul  
Europei;  in  aceasta  politica,  ea  integra  si  “solutionarea”  in  spirit  nazist  a 
“diferendelor”  romano- ungare.

Trebuie  sa  subliniem  insa  faptul  ca  in  perioada  premergatoare  
tratativelor  cu  Ungaria,  guvernul  roman  a facut  incercari  de  normalizare  a 
relatiilor  cu  Uniunea  Sovietica,  considerand  ca  “ratiunea  de  stat  cerea  o  
politica  cuminte  si inteleapta  fata  de  U.R.S.S.”. In aceast  scop  a fost  numit  la 
Moscova  in  calitate  de  ministru  plenipotentiar  Grigore  Gafencu,  fostul  
ministru  al  afacerilor  straine.  Ratiunea  unei  astfel  de  actiuni  a guvernului  
roman,  pe  langa  interesul  constant  de  a intretine  bune  raporturi  cu  marele  
vecin  de  la rasarit,  era,  pe  d  o parte,  de  a se  asigura  din  partea  Uniunii  
Sovietice,  pe  perioada  negocierilor  cu  Ungaria,  si  a intari,  astfel,  pozitia  
Romaniei  in  cadrul  trativelor  prin  eliminarea  unui  factor  de  presiune  pe  



care  partea  horthysta  conta  si,  pe  de  alta  parte,  de  a determina  o 
“indulcire”  a pozitiei  Germaniei  nazista  fata  de  Romania  prin  evidentierea  
posibilitatii  ca,  in  caz  contrar,  aceasta  sa  se  apropie  tot  mai  mult  de  
Uniunea  Sovietica,  in  dauna  legaturilor  cu  Germania.  Incercarea  guvernului  
roman  s- a soldat  insa  numai  cu  sporirea  neincrederii  guvernului  german,  
care  si- a intarit  convingerea  ca  trebuie  sa  procedeze  urgent  si  radical  fata  
de  Romania.

Aceasta  atitudine  a Germaniei  deriva  si  din  faptul  ca  Hitler  dorea  sa  
plateasca  anumite  polite  Romaniei.  Dupa  cum  a declarat  insusi  fuhrerul  
intr - o convorbire  cu  Sztoyai,  ambasadorul  Ungariei  la Berlin,  abstractie  
facand  de  interesele  petroliere  “el (Hitler  – n.n.) n- ar  avea  alt  motiv  pentru  
a sprijini  Romania,  tara  care  pana  nu  de  mult  a dus  o politica  perfida,  
incepand  cu  faptul  ca, fara  nici un  motiv  si total  de  neinteles,  a  intrat  in  
(primul  – n.n.) razboiul  mondial  de  partea  Antantei,  ca sa  nu  mai  vorbim  de  
poolitica  pe  care  a promovat - o dupa  razboi  si pe  care  a simbolizat - o  
Titulescu  [...]”.

In schimb,  fata  de  Ungaria  horthysta  – apreciindu - i regimul  
contrarevolutionar  instaurat  de  decenii,  politiva  revansarda,  atasata  fata  de  
Reich  – Hitler  dovedea  simpatie  si  o larga  intelegere  a telurilor  ei agresive,  
expansioniste.  Ribbentrop  a exprimat  fara  echivoc  aceasta  atitudine:

“[...] Germania  manifesta  totala  intelegere  fata  de  aliatul  sau  din  
(primul  – n.n.) razboi  mondial  si a  demonstrat  si pana  acum,  nu  numai  cu  
vorbe,  ci si in fapte,  ca nutreste  simpatie  totala  fata  de  Ungaria.  Aceasta  
simpatie  din  partea  puterilor  Axei  – asa  cum  a dovedit - o hotararea  
arbotrajului  de  acum  doi ani  rferitoare  la revizuirea  granitelor  din  nord  – 
nu  este  doar  platonica,  ci deosebit  de  eficienta  si din  punct  de  vedere  
practic.  Numai  indarzeata  politica  a Fuhrerului  fata  de  Cehoslovacia  a  
facut,  in  genre,  posibila  aceasta  revizuire”.

Bazandu - se  pe  aceasta  simpatie  si  fiind  convinsa  de  sprijinul  efectiv  
al  Reichului  in  materializarea  politicii  lor  revizioniste  si  expansioniste,  
horthystii  devin  tot  mai  zgomotosi  si  mai  agresivi  in  pretentiile  lor  fata  de  
Romania.  Inca  la 3 august  1940,  seful  guvernului  ungar,  Teleki  Pal, a 
inaintat  un  “Pro- memoria”  sefului  guvernului  intalian,  Mussolini,  in  care  
expunea  intreaga  strategie  expansionista  hirthysta  fata  de  Romania,  
pretentii  ce vizau  o mare  parte  a Transilvaniei,  inclusiv  zona  locuita  de  
secui.  Documentul  avertiza  asupra  faptului  ca  guvernul  ungar  respingea  
ida  unui  transfer  d  populatie  maghiara  sau  secuiasca  din  Romania  in  
Ungaria,  unica  solutie  fiind  anexarea  la Ungaria  a unor  teritorii  romanesti.  
Ca urmare,  invocand  toate  falsurile  posibile  cu  privire  la originile  si  
continuitatea  poporului  roman  in  vatra  stravechii  Dacii,  seful  guvernului  
horthyst  ii cerea  lui  Mussolini  concursul  pentru  “anexarea  intregii  
Transilvanii  si stabliirea  frontierei  dintre  Romania  si Ungaria  pe  intregul  
arc  carpatic”, avertizand  ca  “granita  Carpatilor  este  de  neschimbat” .

Budapesta  bombarda  in  asemenea  ritm  cu  astfel  de  memorii,  note,  
situatii  – toate  lipsite  de  orice  baza  istorica  sau  juridica,  de  orice  temei  – 
mai  ales  Berlinului,  incat,  ministrul  de  externe  german  se  vede  silit  sa  ii 



atraga  atentia  lui  Sztoyai,  ambasadorul  ungar  la Berlin.  Iata  cum  noteaza  
Wezsacker  comunicarea  avertismentului  la 7 august  1940:  “[...] 
ambasadorul  mi- a semnalat  anticipat  un  memorandum  al contelui  Teleki  
(primul- ministru  ungar  – n.n.) referitor  la Ardeal,  care  completeaza  
consideratiile  asternute  pe  hartie  anterior  de  contele  Teleki  privind  
Ardealul.

La aceasta,  in  primul  rand  i- am  spus  ambasadorului  ca dupa  opinia  
Ministerului  de  externe  al Reichului  pretentiile  de  despagubiri  banesti,  pe  
care  Ungaria  le ridica  in fata  Romaniei,  sunt  deplasate  si insurmontabile.  
Dupa  aceea  am  zugravit  in fata  sa  acele  masinatiuni  maghiare  de  la  
Bucuresti  despre  care  a raportat  domnul  Fabricius  in  raportul  sau  tlgrafic  
nr.  1299,  masinatiuni  fata  de  care  nu  putem  manifesta  intelegere.  In sfarsit,  
i- am  spus  ambasadorului  ca ceea  ce a incercat  sa  obtina  azi  de  la mine  este  
repetarea  incercarii  de  la care  in ultima  data  (la 3  august  – n.n.) l- am  rugat  
sa  se abtina,  adica  incercarea  ca intelegerea  de  la Munchen  sa  fie  
denaturata  inca  inainte  de  a incepe  tratativele  ungaro  – romane.  La  
Munchen,  oamenii  de  stat  maghiari  au  avut  toate  posibilitatile  – pe  care  cu  
siguranta  le- au  si fructificat  – ca in fata  Fuhrerului  si a  ministrului  de  
externe  al reichului  sa expuna  tot  ce au  pe  suflet.  Nu  ne  lasam  dusi  de  nas  
prin  prezentul  demers  pntru  ca tratativele  de  la Munchen  sa  fie  din  nou  
anulate.  As  dori,  in  prima  urgenta,  sa- l sfatuiesc  prieteneste  sa se abstina  
de  la astfel  de  demersuri  lipsite  de  tact  psihologic,  sa  nu  faca  propaganda  la  
guvernul  german  cu  asemenea  suvoi  de  hartii,  in  loc sa  duca  tratative  cu  
romanii.

Ca urmare,  o alta  hartie,  care  era  in fata  ungurului  si despre  
continutul  careia  nu  apucase  sa- mi  spuna  nimic,  a  luat- o iarasi  la el”.

Concomitent  cu  actiunile  diplomatice  si  pregatirile  militare  
impotriva  Romaniei,  bazate  pe  sprijinul  celorlalte  state  revizioniste,  
regimul  horthyst  a desfasurat  in  vara  anului  1940  o puternica  activitat  
diversionista  pe  teritoriul  nord- vestic  al  tarii,  pentru  a pregati  interventia  
trupelor  sale.  Astfel,  au  fost  organizate  numeroase  grupe  terriste  cu  
misiunea  ca, la momntul  potrivit,  sa  distruga  cai  ferate  si  rutiere,  sa  
incendieze  paduri  si  sate  romanesti,  sa  otraveasca  fantanile,  sa  arunce  in  
aer  depozitele  de  munitii  si  aeroporturile.  Acest  echipe  mai  aveau  misiunea  
de  a incendia  sate  cu  populatie  minoritara  germana  si  a arunca  vina  pe  
autoritatile  romanesti  pentru  a atrage  represalii  din  partea  Germaniei  si  
interventia  ei militara  impotriva  Romaniei.  De asemenea,  membrii  
grupurilor  terorist  trebuiau  sa  culeaga  si  sa  transmita  informatii  secrete  
necesare  trupelor  horthyste  si  propagandei  revizioniste.

Exprimand  ingrijorarea  poporului  roman  fata  de  presiunile  statelor  
fasciste  asupra  Romaniei  in  vederea  satisfacerii  pretentiilor  teritoriale  ale  
Ungariei  horthyste  si  avertizand  asupra  consecintelor  grave  ale  
dezmembrarii  teritoriale  a tarii,  la 6 august  1940,  un  numeros  grup  d  
personalitati  politice,  stiintifice  si  militare  a adresat  opiniei  publice  
internationale  un  vibrant  apel  pntru  sustinerea  intereselor  suprme  ale  
Romaniei.  Printre  semnatarii  apelului  au  fost:  C.I. Bratianu,  Victor  



Antonscu,  C. Anghelescu,  G.G. Mironescu,  Tancred  Constantinescu,  Aurel  
Dobrescu,  Mircea  Djuvara,  Pan  Halipa,  Ion  Mihalache,  Istrate  Micescu,  Ghita  
Pop,  Sever  Bocu,  Ioan  Pelivan,  Mihai  Popovici,  V.P. Sasu,  Gh.I. Bratianu,  G. 
Ionescu- Sisesti,  Al. Lepadatu,  I. Petrovici,  Mihail  Sadoveanu,  Traian  
Savulescu,  Dr. D. Voinov,  C. Stoinescu  – rectorul  Universitatii  din  Bucuresti,  
Octav  Onicescu,  George  Macovei,  M. Ciuca,  C. Radulscu- Motru,  generalii  
Radu  Rosetti,  Negri,  Schitu,  Gr. Constandache  si  altii.  In document  se  arata  
netemeinicia  argumntelor  propagandei  horthyste  anexioniste  pe  seama  
Romaniei:  “Granitele  noastre  dinspre  Ungaria  nu  sunt,  cum  s- a afirmat  de  
atatea  ori gresit  si tendentios,  numai  o consecinta  a tratatului  de  la Trianon.  
Aceasta  nu  a facut  decat  sa  confirme  – si inca  nu  deplin  – realitatile  etnice  
ale  poporului  roman.  Romanii  din  Ardeal,  indeosebi,  si- au  manifestat  libera  
lor vointa  nationala,  in  virtutea  dreptului  fiecarui  popor  de  a hotara  liber  si  
singur  d soarta  sa.  Acest  drept  a  fost  afirmat  inca  inainte  de  cerrea  de  
armistitiu  a  monarhiei  austro- ungare  de  organul  national  al romanilor  din  
Ardal  si Ungaria  si proclamat  de  reprezentantul  sau  in  parlamentul  din  
Budapesta,  la 18  octombrie  1918.  Guvernul  maghiar  constituit  dupa  
prabusirea  monarhiei  a  recunoscut  oficial  aceasta  stare  de  drept  si de  fapt  
si a admis  ca ofiterii  si soldatii  romani  sa  depuna  juramantul  pentru  
Consiliul  National  Roman.  La 1 decembrie  1918  marea  adunare  de  la Alba  
Iulia,  expresiunea  libera  a tuturor  romanilor  din  Ardeal  si Ungaria,  a  
proclamat  unirea  cu  Romania,  la care  au  aderat  indata  si reprezentatii  
populatiei  germane.  Romanii  din  Ardeal  nu  au  facut  deci  altceva  decat  ce  
au  facut  toata  nationalitatile  cuprinse  in hotarele  fostei  monrahii  austro-
ungare  [...].Pentru  motive  ce nu  avem  a le discuta  aici – se  arata  in  incheirea  
documentului  -   conjunctura  politica  de  astazi  nu  par  in favoarea  
Romaniei.  A  folosi insa  aceasta  situati  impotriva  ei, pntru  a- i impune  
hotarari  nedrepte,  nu  poate  asigura  in aceasta  regiune  a Europei  ordinea  si  
convietuirea  pasnica  a popoarelor.

Dimpotriva,  prin  dezmembrarea  unitatii  romanesti,  impotriva  carei  
protestam  in numele  intregului  popor  romanesc,  poate  fi adancita  
invrajbirea,  creandu - se noi  si puternice  motive  de  vrajmasie  intre  state  si  
natiuni  pentru  viitor”.

In document  era  mentionata,  de  asemenea,  pozitia  ostila  a populatiei  
sasesti  si  a celei  svabesti  fata  de  tendintele  anexioniste  ale  Ungariei  
horthyste  asupra  Romaniei  si  dorinta  lor  “de a ramane  in  cuprinsul  
hotarelor  Romaniei”.

Iata  cum  prezinta  R.V. Bossy,  ambasadorul  Romaniei  in  Italia,  
preliminariile  tratativelor  dintre  Romania  si  Ungaria  care  au  avut  loc  in  a 
doua  jumatate  a lunii  august  la Turnu  Severin:

“2 august  1940.  Chemat  telegrafic  la Bucuresti  spre  a mi  se  
incredinta  o misiune  la Budapesta  plec  diseara  in  tara.

5 august  1940.  Sosit  aseara  in  Bucuresti,  sunt  primit  azi  dimineata  de  
Manoilscu,  care- mi  spune  ca "Regle  avand  o inalta  parere"  despre  mine,  
"parre  ce se suprapune  cu  aceea  a guvernului",  s- a hotarat  a mi  se da  
urmatoarea  misiune  de  incredere  si foarte  delicata: primul  contact  cu  



guvernul  din  Budapesta  pentru  a rupe  ghiata  si a  incepe  negocieri.  Misiunea  
consta  din  cinci puncte: 1) a  arata  guvernului  ungar  ca dorim  tratative  cu  el  
asupra  tuturor  chestiunilor  pendinte,  2) ca scopul  acestor  tratative  trebuie  
sa  fie  statornicirea  unei  amicitii  definitive  intre  Romania  si Ungaria,  
incadrata  mai  tarziu  intr- un  sistem  stabil,  politic si sufletesc,  rciproc,  3)  
inceperea  tratativelor  imediat,  intr- o localitate  din  vechiul  regat  care  va  fi  
indicata  ulterior,  4) daca  e posibil, un  sondaj  asupra  nazuintelor  si  
planurilor  unguresti,  5) in  cazul  in care  ungurii  ar  ridica  pretentii  
teritoriale,  sa  le declar  categoric  ca nu  admitem  ventual  concesiuni  
teritoriale  decat  numai  in functie  de  schimb  d populatii; nici un  roman,  si in  
nici un  caz,  neputand  trece  sub  stapanire  ungureasca.  Sondajul  trebuie  
facut  numai  cu  titlu  general  si informativ,  fara  ca tacerea  sa  fie  
interpretata  ca adeziuni.”

[...] 7 august  1940.  Sosesc  la 2,40  in Budapesta.  Sunt  primit  in gara  de  
Ghita  Crutzescu  cu  personalul  Legatiei  si de  contele  Iuliu  Teleki,  subseful  
protocolului.  Desi Crutzescu  explicase  lui Csaky  caracterul  secret  al misiunii  
mele,  sosirea  mea  a fost  anuntata  cu  litere  mari  in  prima  pagina  a tuturor  
ziarelor,  astfel  incat  este  multime  mar  in gara  si sunt  asaltat  de  reporterii  
fotografici  pana  la rucarea  in  automobil.  Ne ducem  la Legatie,  unde  sunt  
gazduit  spre  bucuria  fostilor  mei  colaboratori  si servitori.  Eu sunt  dureros  
impresionat  de  a ma  regasi  dupa  cateva  luni  in fosta  mea  resedinta,  in  
momente  atat  de  dramatice  pentru  tara  noastra.  Crutzescu  ma  conduce  la  
Palatul  Regal,  und  ma  inscriu  la rgentul  Horthy  ca "ancien  ministre  de  
Roumaine  a Budapest"  si apoi  la Palatul  Sandor,  sdiul  Presedintiei  
Consiliului,  unde  sunt  primit  de  Teleki  si Csaky.  Dupa  frazele  protocolare  de  
rigoare,  exprim  obiectul  misiunii  mle  oficioase  ("qui ne  corespond  pas  au  
grand  nombre  des  photographes  qui  se trouvaient  a la gare"): O prima  luar  
de  contact  spre  a arata  ca, in  urma  cutremurului  care  a distrus  vechea  
Europa,  guvernul  roman  este  hotarat  a contribui  sincer  la rcladirea  sud-
estului  european  si doreste  in acest  scop  aplanarea  diferendelor  cu  vecinii.  
Cu Ungaria  indeosebi,  Romania  este  foarte  "amabilieuse", caci doreste  
stabilirea  unei  prietenii  solide  si definitive.  Daca  guvernul  maghiar  vede  
lucrurile  ca noi,  sînt  auto rizat  a- l invita  să- şi trimit ă delega ţii într- o  
localitate  din  vechiul  Regat,  pe  care.  o vom  indica  ulterior  spre  a sta  de  
vorb ă cu  delega ţii noştri despre  toate  chestiunile  care  separ ă cele  dou ă ţări.  
Teleki  ia primul  cuv întul  şi- mi  declar ă că guvernul  ungar  împ ărtăşeşte  cu  
totul  sentimentele  guver nului  rom ân  şi că accept ă ideea  unor  negocieri  
directe.  Csaky  scoate  atunci  un  document  scris  la ma şină din  ghiozdanul  
său  şi mi- l ofer ă, arătînd  c  ă el con ţine  vederile  guvernului  ungar  asupra  
procedurii  de  urmat  în  tra tative.  Raspunz înd  că regret  de  a nu  putea  primi  
acest  document,  instruc ţiunile  mele  fiind  foarte  limitate: invitarea  
guvernului  ungar  la negocieri  directe.  Chestiunile  de  procedur ă vor  face,  
dup ă părerea  mea,  obiectul  discu ţiilor celor  dou ă delega ţiuni  în  prima  
şedin ţă  în  care  se vor  înt îlni. Csaky  insistă, observ înd  că acel  aide- memoire  
nu  trateaz ă doar  de  ches tiuni  tehnice  de  procedur ă, ci şi de  întreaga  
concep ţie a  tratativelor.  Eu replic  că este  un  motiv  mai  mult  să n- accept  



aide- memoire.  El m ă roag  ă atunci  să- l transmit  tale- quale  lui Manoilescu.  
Eu arăt că nu  am  căderea  a face  transmisiuni  de  acte  cît timp  avem  un  
ministru  în  Budapesta  şi Ungaria,  un  ministru  la Bucure şti. Csaky  m ă roag ă 
să remit  m ăcar  un  plic — eventual  lipit  — lui  Manoilescu,  care  ar  con ţine  
memoriul,  să fac  adică office  de  boite  aux  lettres.  îmi  exprim  părerea  de  rău  
de  a nu  putea  primi  nici aceast ă formul ă, căci serviciul  de  boite  aux  lettres  
pentru  guvernul  roman  cade  în  competen ţa Lega ţiei Ungariei  în  Bucure şti.  
Csaky  îmi  spune  că va  urma  indica ţia şi va  trimite  m îine  pe  şeful  său  de  
cabinet,  Ujpetery,  la Bucure şti şi memoriul  pentru  Bardossy,  acesta  urm înd  
să- l înm îneze  imediat  lui Mannilescu.  Odat ă elucidat  acest  punct  Teleky  ia  
din  nou  cuvî ntul  spre  a m ă ruga  să transmit  guvernului  meu  sugcstiunea  ca  
întrunirea  delega ţiilor să aibă loc într- un  ora ş- fantom ă, spre  a înlesni  
comunica ţiile. Răspund  că în  orice  caz  toate  mijloacele  de  comunica ţie vor  fi  
asigurate  delega ţilor maghiari,  chiar  dacă locul  tratativelor  ar  fi în  vechiul  
Regal,  de  pildă pe  valea  Prahovei,  unde  sînt  castelele  Zamora,  Posada,  
Breaza  etc,  foarte  plăcute  de  locuit.  Teleky  stăruie  c- ar  prefera  un  ora ş de  
pe  grani ţa rom ăno- ungar ă. Promit  că voi transmite  suges- tiunea  spre  a fi  
examinat ă de  guvernul  meu.  Csaky  m ă întreab ă cînd  am  vrea  să înceap ă 
cunversa ţiunile.  Răspund  cît mai  cur înd.  Csaky  propune:  sîmb ătă 10  
august.  Deşi data  mi  se parc  excesiv  de  apropiat ă, declar  c  ă voi  transmite  
spre  examinare  şi aceast ă propunere.  Misiunea  mea  oficioasă terminindu -
se aci, declar  interlocutorilor  mei  că sînt  dispus  acum,  în  cadrul  unei  
conversa ţiuni  particulare  şi intime,  să ascult  orice  ar  avea  să- mi  spun ă cu  
privire  la forma  sau  fondul  negocierilor,  spre  a înlesni  preg ătirea  terenului  
pentru  conversa ţiunile  viitoare.  Teleky  îmi  răspunde  că vederile  guvernului  
ungar  sînt  expuse  tocmai  în  memoriul  pe  care  refuz  să îl iau.  Explic că nu  
pot  primi  memorii,  dar  n- au  dec ît să- mi  spun ă verbal  ce doresc.  Voi  
transmite  tot,  dar  tăcerea  mea  nu  înseamn  ă adeziunea.  Csaky  nu  în ţelege  
de  ce trebuie  să- mi  repete  verbal  şi "im provizat " idei pe  care  şi- a dat  
osteneala  să le expun ă în  scris, cu  grije,  în  memoriu;  m ă roag ă să citesc  
memoriul,  consider înd  că mi- a fost  comu nicat  con ţinutul  verbal  şi cu  titlu  
personal  — confiden ţial. Spre  a nu  da  impresia  a prea  mult ă "mauvaise  
grace", şi urm înd  punctul  4 al instruc ţiunilor  mele,  arunc  ochii  cu  repezeal ă 
pe  cete  dou ă şi jum ătate  pagini  dactilografiate:  memoriul  începe  prin  a  
declara  că spre  a nu  învenina  tratativele,  guvernul   ungar   se  ab ţine   a  
examina   mijloacele   prin   care  Româ nia  a dob îndit  Transilvania.  Orice  
maghiar  este  legat  suflete şte  de  fiece  "ponce  de  territoire " al acestui  ţinui  şi  
va  trebui  guvernului  ungar  mult  curaj  pentru  a prezenta  opiniei  publice  un  
aranjament  care  să renun ţe la integritatea  teritoriului  transilvan.  Totu şi  
guvernul  ungar  va  face  acest  sacrificiu  pentru  stabilirea  unei  amici ţii  
durabile  cu  Rom ânia.  Sacrificiul  consim ţit de  Ungaria  va  fi astfel  mai  mare  
dec ît acel  al Rom âniei  "căci nu  se poate  compara  o procesiune  de  20  ani  cu  
o stăpînire  mi lenar "ă . Memoriul  admite  principiul  schimbului  de  popula ţie.  
Se cer  îns  ă nu  numai  ungurii  din  Transilvania,  ci cei din  toat ă Rom ânia.  Vor  
trece  în  Ungaria  to ţi, afar ă de  cei care  în  scris  cer  să răm înă în  Rom ânia.  
Guvernul  ungar  va  îngriji  ca to ţi rom ânii din  zona  sa  care  ar  dori  s  ă treac ă 



la Rom ânia  s- o poat ă face.  Desp ăgubirile  de  acordat  ar  intra  în  marele  
aranjament  financiar  dintre  cele dou ă ţări (aluzie  la desp ăgubi rile cerute  
pentru  "daunele"  pricinuite  de  armata  rom ână de  ocupa ţie în  Ungaria  în  
1919).  Astfel  s- ar  evita  interminabile  discu ţii statistice  şi etno grafice  (ba  
bine  că nu  !). Viitoarea  linie  de  demarca ţie între  Rom ânia  şi Ungaria  "sera  
porte  a  la connaissance  du  gouvcrnement  roumain  par  le gouvernement  
hongrois  qui  ne  saurait  admettre  a ce sujet,  ni  discussions,  ni  
marchandages"  (auzi  obrăznicie  !!!). De altfel,  guvernul  rom ân  sa  n- aibă 
nicio  grijă : Ungaria  — care  a mers  la limita  concesiunilor  — a ţinut  seama  
de  interesele  Rom âniei,  cît şi de  ale  ei şi a  fixat  o linie  care  corespunde  
spiritului  unui  adev ărat  compromis  (!). Guvernul  ungar  sper  ă să aibă cît  
mai  grabnic  dovada  bunei  voin ţe a guvernului  rom ân , căruia  îi va  oferi  
apoi  prietenia  sa.  Nu  toate  ţările au  dorit  prietenia  Ungariei,  dar  acele  care  
au  avut- o nu  au  avut  a se plînge  de  ea  (exemplu  : Austria,  Polonia  !). 
Restitui  documentul  lui Csaky  cu  observarea  că, dup ă par curgerea  lui, m ă 
felicit  şi mai  mult  de  a nu- l fi  acceptat  : prima  pagin  ă con ţine  generalit ăţ i  
neadmisibila  pentru  noi, iar  restul  nu  se m ărgine şte  la "procedur ă", ci  
antamecz ă miezul  problemelor".

[...] 9 august  1940.  De la gară  — unde  sînt  primit  de  şefii de  cabinet  
ai Ministerului  de  externe  — sînt  condus  la minister  şi primit  îndat ă de  
Manoilescu,  căruia  îi fac  raportul.  Este cam  ab ătut,  căci Hitler  i- a  trimis  
vorb ă prin  Fabricius  că "recomand ă guvernului  rom ân  să acorde  Bulga riei  
frontierele  din  1912",  pun înd  la curent  şi pe  guvernul  de  la Sofia  cu  aceast ă 
recomandare  — ceea  ce a determinat  pe  Filoof  (primul  ministru  bulgar)  să 
spun ă lui Cădere  (care  a avut  la Sofia  o misiune  analoag ă cu  a mea  la  
Budapesta)  că "dat  fiind  verdictul  Fuhrerului,  nu  poate  face  con cesii din  
cauza  opiniei  publice". îmi  dest îă nuie şte  că întreba ţi de  Hitler  la Salzburg  cît  
am  ceda  ungurilor,  Cigurtu  şi el au  răspuns  vreo  12 — 14  000  kmp  păm înt  
excelent,  Hitler  i- ar  fi întrerupt  : "O, da  miissen  sie viel  mehr  geben  und  
rasch  !". Plec cu  Manoilescu  la Gigurtu,  căruia  ii repet  raportul.  De la Palat  
ni  se cere  să venim  to ţi trei  la 12  1/2.  Repede  acas ă, bae,  uniform ă. Pentru  
a treia  oar ă refer  în  fa ţa regelui  rezultatul  misiunii  mele  la Budapesta.  
Dacă ungurii  men ţin  tonul  din  memoriul  lor, regele  consider ă că este  "une  
fin  de  non  recevoir", în  privin ţa negocie rilor  cu  bulgarii,  cerc  să stăruim  
pentru  Balcic şi Caliacra.  Din  punct  de  vedere  strategic  [...]
[...] 10  august  1940.  Manoilescu  îmi  mul ţume şte  călduros  pentru  modul  cum  
mi- am  îndeplinit  misiunea.  Este dezolat  a  fi el acela  care  discut ă cu  
adversarii  de  grani ţele ţării. Il doare  că soarta  Balcicului  — la care  ţine  mult  
şi pentru  că ar  fi voit  să- l transforme  într- un  fel  de  Hock van  Holland,  punct  
de  plecare  a liniilor  maritime  şi aeronautice  spre  orient  — este  primejduit ă.  
A  trimis  un  memoriu  la Berlin  si unul  la Roma,  spre  a încerca  să salveze  
Silistra  şi Balticul.  La Berlin  însă, directo rul  protocolului,  Doernberg,  sondat  
de  Nindi  Romalo,  "ar fi sfătuit " să nu  se prezinte  Fiihrerului,  spre  a nu- l  
indispune  şi a  nu  uza  de  un  credit  mai  necesar  în  chestiunea  Transilvaniei.  
La Roma,  însă, ar  mai  fi speran ţe. Mă roag ă să plec  înapoi  îndat ă la post  şi  
să pledez  cauza  noastr ă pe  ling  ă Ciano,  căci "altfel  vorbe şte  un  Rom ân, cu  



altă inim ă", d ecît Ghigi  care  a transmis  memoriul.  Găsesc atmosfera  tulbure  
la noi".

Intr - o astfel  de  atmosfer ă, cînd  la frontiera  Rom âniei  se  aflau  
masate  trupe  str ăine  gata  de  a interveni,  iar  guvernul  rom ân  era  supus  
unor  puternice  presiuni  politice  externe,  au  început,  la Turnu  Severin,  
discu ţ iile  rom âno- ungare,   desf ăşurate  în  zilele  de   16,   19  şi 24  august  
1940.

Trimiş ii lui  Horthy  au  prezentat  un  memoriu  prin  care  pretindeau  un  
teritoriu  de  69  000  km  pătra ţ i cu  o popula ţ ie de  3 900  000  locuitori,  dintre  
care  majoritatea  — 2 000  000  — erau  rom âni,  1  200  000  maghiari,  iar  
restul  alte  na ţ ionalit ăţi. Cererile  guvernului  horthyst  au  fost  respinse  de  
guver nul  rom ân, astfel  că tratativele  s- au  întrerupt  fără a mai  fi reluate  
vreodat ă.

In  perioada  tratativelor  de  la Turnu  Severin,  spiritul  de  revan şă, 
exaltarea  şovin ă au  fost  între ţ inute  cu  intensitate  cresc înd ă în  r îndurile  
opiniei  publice  din  Ungaria.  Presa  instiga  şi amenin ţa făţiş : "To ţi ştiu  c  ă a  
sosit  ziua  re învierii,  că "Ungaria  Sjîntului  Ştefan " reînvie  [...] Sîntem  siguri  
că puterile  Axei  vor  găsi modalitatea  să silească Rom ânia  să vad  ă mai  bine  
şi revenirea  ungurilor  ardeleni  să se înf ăptuiasc ă fără să fim  siliţi pentru  
aceasta  să vărsăm  sînge" [...] dacă (Rom ânia  — n.n.) nu  va  înlesni  o 
grabnic ă încheiere  a tratativelor  duse  cu  Ungaria  şi va  amina  mereu  solu ţia  
aşteptat ă, atunci  Axa  va  fi nevoit ă să intervin ă şi acest  lucru  n- ar  fi deloc  
favorabil  Rom âniei.  Cel mai  bun  sfat  ce poate  fi dat  Rom âniei  este  să cedeze  
de  bun ă voie  ca astfel  să fie  de  prisos  o inter ven ţie străină".
La 24  august  1940  acelaş i ambasador  rom ân.  R. V. Bossy,  relata  : "Spun  lui  
Ciano  că ungurii  au  cerut  la T. Severin  2/3  din  Ardeal  cu  4 mi lioane  
locuitori,  dintre  care  peste  2  200  000  româ ni, linia  de  demarca ţie urm înd  a  
fi Mure şul, sud  de  Arad,  apoi  la nord  de  Blaj  şi Sighişoara  pen tru  a cobor î la  
vest  de  Braşov,  care  ar  reveni  Ungariei.  îi arăt surprinderea  noastr ă, dup ă 
ce taxeaz ă pe  Teleki  de  "ungurul  cel mai  moderat " chiar  fa ţă  de  Rom ânia,  
precum  şi indignarea  noaatr ă că Budapesta,  care  nu  accepta  ideea  că 1 300  
000  unguri  sînt  sub  suzeranitatea  rom ână, propune  o formul ă care  ar  trece  
2 200  000  rom âni sub  stăpînirea  maghiar ă. Ciano  nu  vrea  să se pronun ţe,  
probabil  să nu  ajung ă la urechile  ungurilor  că- i dezaprob ă, dar  sur îde  
ironic  cînd  vorbesc  de  cererile  ungare.  Recunoa şte  că avem  dreptate  să 
admitem  modific ări teritoriale  numai  în  func ţiune  de  schimb  de  populaţ ii,  
dar  spune  că Italia  — ca şi Germania  — nu  vrea  să intervin ă în  negocierile  
noastre.  Consider ă propunerea  ungar ă ca o baz  ă de  discu ţii— sau  de  
tocmeal ă — căci nu  e ultimativ ă. îmi  cere  să vin  să- l văd cînd   cred  util, "je  
suis,  toujors  enchante   de  causer  avec  vous ".

Ameninţă rile  la adresa  Rom âniei  au  indignat  profund  opinia  pu blică. 
Armata,  întregul  popor  rom ân  îşi afirma  hot ăr îrea  de  a se  opune  cu  arma  
în  man ă ciuntirii  teritoriului  na ţ ional.  Intr- un  document  întocmit  la 20  
august  1940  privind  starea  de  spirit  din  Transilvania,  se  ar ăta  că ţăranii  si  
intelectualii  rom âni  de  la frontiera  de  nord- vest  a ţării  au  declarat  că, în  
caz  că guvernul  rom ân  va accepta  să cedeze  o parte  a Transilvaniei,  nu- şi 



vor  părăsi  casele  şi vor  lupta  cu  arma  în  min ă pentru  ap ărarea  pâm întului  
str ămo şesc.  Se men ţ iona,  de  asemenea,  că în  r îndurile  armatei  circul ă ideea  
că politica  de  cesiuni  teritoriale  va duce  la pr ăbu şirea  statului  rom ân  si  se  
cerea  insistent  preg ătirea  armatei  rom âne  pentru  ca,  în  caz  de  eşec al  
tratativelor,  "să se lupte  concomitent  pe  trei  fronturi  pentru  ap ărarea  ţării,  
sprijiniti  pe  cetatea  Ardealului". Totodat ă, se  pro punea  desf ăşurarea  de  
către  guvernul  rom ân  a unei  propagande  active,  bine  organizat ă, în  
r îndurile  popula ţ iei şi armatei,  în  vederea  preg ătirii  acestora,  "pentru  a  
respinge  cu  hot ărîre agresiunea  Ungariei  horthyste".

Un document  similar  întocmit  la 24  august  1940,  zugr ăvind  şi el 
starea  de  spirit  a popula ţ iei, hot ăr ît  ostil ă oricăror  cesiuni  teritoriale  din  
trupul  ţării, concludea  : "Atitudinea  rom ânilor  din  Ardeal,  Banat,  Crişana,  
Maramure ş'ete.  nu  poate  fi alta  dec ît aceea  de  a ap ăra  şi a  păstra  cu  orice  
pre ţ integritatea  ţării". La Baia Mare,  spre  pild ă, în  r îndul  maselor  se  auzeau  
tot  mai  des  cuvintele  : "Nu  admitem  înstr ăinarea  vreunei  părţi a  âţ rii şi  
prin  urmare  nici diminuarea  sau  dezmembrarea  Ardealului,  Bana lului,  
Crişanei  şi Maramure şului,  sub  nici un  pretext.  Protest ăm  împotriva  
tratativelor  începute  [..]. Nici un  fel  de  sacrificiu  nu  va  fi prea  mare  pentr,  a  
ne  men ţine  onoarea,     demnitatea  şi    patrimoniul  na ţional"
Cu prilejul  unei  întruniri  din  jude ţul  Bihor,  la Oradea,  la 22  august,  s- a 
votat  o mo ţ iune  în  care  se  afirma  că "voin ţa unanim ă a popula ţiei din  
ora şul (Oradea  — n.n.) şi jude ţul Bihor  este  de  a ap ăra  frontierele  actuale  
cu,  Ungaria  şi că rom ânii din  Transilvania  sint  hot ărîţi de  a  nu  ceda  nici un  
petec  de  păm înt" .

In  timpul  tratativelor  de  la Turnu  Severin,  so ţ ia fostului  lupt ător  
pentru  unirea  Transilvaniei  cu  Rom ânia,  dr  Ion  Ciorda ş, asasinat  de  către  
bandele  teroriste  ungare,  la sf îrşitul  anului  1918,  a trimis  reprezentantu lui  
guvernului  horthyst,  Andras  Hory,  o telegram ă în  care  cerea  "stăruitor  în  
numele  păcii eterne  şi binef ăcătoare  să nu  tulbura ţi liniştea  dab îndit ă cu  
pre ţul cel mai  scump  şi cel mai  sîngeros".

In  acela şi timp,  masele  muncitoare  ale  na ţ ionalit ăţilor  conlocui toare  
— maghiari,  germani  şi al ţ ii — îşi afirmau  dezacordul  fa ţă de  tendin ţele  
expansioniste  ale  Ungariei  horthyste  asupra  Rom âniei.  Edificatoare  în  acest  
sens  este  scrisoarea  unor  cet ăţeni  rom âni  de  na ţ ionalitate  maghiar ă din  
Reşiţa, adresat ă la 28  iulie  1940  lui  Hitler,  în  care,  printre  altele,  se  arăta  că 
maghiarii  din  Rom ânia,  fiind  "mul ţumi ţi cu  situa ţia actual ă, cer  să se  facă 
totul  pentru  a nu  se  admite  ca noi  (maghiarii  — n.n.) să fim  smul şi de  la  
aceast ă ţară (Rom ânia  — n.n.) în  care  fiecare  se simte  acas ă".

Aceeaş i atitudine  de  respingere  a manevrelor  revizioniste  nazisto -
horthyste  fa ţă de  ţara  noastr ă au  adoptat - o reprezentan ţ ii popula ţ iei ger 
mane  din  Rom ânia.  Cu prilejul  unei  convorbiri  avut ă la 17  august  1940  cu  
ziarista  nord- american ă Rosie  Philips,  care  se  afla  în  vizit ă în  Rom ânia,  pe  
frontiera  de  nord- vest,  deputatul  german  în  Parlamentul  rom ân, Joseph  
Schonborn  din  Tăşnad,  a declarat  : "Am  mai  spus  că nimic  mai  rău  nu  s- ar  
putea  întlmpla  celor  600  000  de  germani  care  trăiesc în  Banat  şi Tran 
silvania  dec ît să se  reîntoarc ă sub  domina ţia ungar ă". Referindu - se  la 



sprijinul  pe  care  Hitler  l- ar  putea  acorda  satisfacerii  preten ţ iilor  terito riale  
ale  Ungariei  horthyste  asupra  Rom âniei,  Joseph  Schonborn  a spus  că "Un  
mai  mare  rău  ca acesta  nu  i s- ar  putea  face.  popula ţiei germane  din  
Rom ânia".

Reflectî nd  asupra  atitudinii  poipula ţ ioi  germane  din  Rom ânia  fa ţă de  
pericolul  cotropirii  Transilvaniei  de  către  Ungaria  horthysta,  ziarista  Rosie  
Philips  scria,  la 19  august  1940,  că, dup ă constat ările  personale,  aceast ă 
popula ţ ie este  ferm  împotriva  dezmembr ării  teritoriala  a ţării  şi dore şte  să 
tr ăiasc ă pe  păm întul  Rom âniei.  De altminteri,  îns ăşi Lega ţ ia Ungariei  din  
Bucure şti  a fost  nevoit ă să  recunoasc ă, la 18  august  1940,  că sa şii şi şvabii  
"se  opun  cu  înd îrjire  de  a ajunge  sub  stăpînirea  ungar ă". 

Cu prilejul  vizitei  unui  grup  de  ziariş ti  de  la diferite  cotidiene  din  
Germania  şi Italia  în  jude ţele  din  nord- vestul  Transilvaniei,  efectuat ă la 
sf îrsitul  lunii  august  1940,  acela şi Joseph  Schonbron  a declarat  acestora  : 
"Popula ţia pe  care  o vizita ţi acum  este  format ă din  ţărani  muncitori  şvabi.  
Aceasta  este  organizat ă de  noi  cu  concursul  binevoitor  al autorit ăţ ilor  
rom âneşti, trăieşte  în  deplin ă libertate,  munce şte  şi se bucur ă de  toate  
drepturile,  iar  dorin ţa sa  este  de  a trăi mai  departe  în  cadrul  statului  
roman.  Acest  popor  de  origine  german ă nu  vrea  să mai  fie  niciodat ă supus  
stă- pînirii ungare,  dup ă ce s- a bucurat,  timp  de  20  de  ani,  de  toate  
drepturile  şi libert ăţ ile pe  care  le- a avut  şi le are  în  ţara  rom âneasc ă. Deci,  
pentru  cauza  noastr ă şi cea  a drept ăţii, vă rog  să aduce ţi pe  calea  presei,  la  
cuno ştin ţa lumii  întregi,  dorin ţa acestui  popor  exprimat ă prin  mine"
De altfel,  despre  loialitatea  germanilor  din  Ardeal  faţă  de  statul  rom ân  
însu şi Hitler  a atras  aten ţ ia lui  Teleki  şi Csaki  cu  prilejul  tratati velor  de  la 
Miinchen  din  11  iulie  1940,  subliniind  că : ,.în  afara  maghiari lor, în  Ardeal  
trăiesc şi rom âni şi germani.  Ace ştia  din  urm ă, în  nici un  chip  nu  sint  
interesati  in schimbarea  regimului,  dimpotriv ă, totdeauna  au  dat  a în ţelege  
că ei vor  să răm înă în  afara  jocului  politic, şi nu  au  alt  scop  decit  să lucreze  
mai  departe  in  linişte  şi pace  şi să- şi poat ă păstra  acea  bun ăstare  şi  
libertate  cultural ă, pe  care  de- a lungul  timpului  le- au  dob în- dit  datorit ă 
capacit ăţ ii lor".

La rîndul  său,  popula ţ ia evreiasc ă din  Transilvania  era  profund  
îngrijorat ă de  pericolul  cotropirii  unei  parti  a Rom âniei  de  către  Ungaria  
horthyst ă. Dacă la întreruperea  tratativelor  de  la Turnu  Severin  ambele  
p ăr ţ i declaraser ă că se  vor  re înt îlni  dup ă scurt  timp,  la 27  august  Lega ţ ia 
ger man ă la Bucure şti  a anun ţat  pe  ministrul  de  externe  rom ân  că este  
invitat  "la o convorbire  asupra  afacerii  ungaro- rom âne" pentru  29  august,  
la Viena,  recomand înd  ca  ministrul  rom ân  să aib ă şi "depline  puteri  pentru  
tratative".  Invitaţ ia atesta  faptul  că Hitler  hot ăr îse  să ia el în  m înâ 
finalizarea  tratativelor  rom âno- ungare  de  la Turnu  Severin  pentru  a regle 
menta  nemijlocit  preten ţ iile  teritoriale  ale  Ungariei  fa ţă de  Rom ânia,  
urm ărind  să dea  o asemenea  solu ţ ie înc ît,  pe  de  o parte,  să deschid ă fără 
lupt ă accesul  trupelor  germane  spre  Budapesta  şi Bucure şti,  iar,  pe  de  alt ă 
parte,  să creeze  o  asemenea  situa ţ ie care  să determine  ca  în  viitor  ambele  
ţări  să serveasc ă, deopotriv ă, interesele  Germaniei.  Dictatorul  german  era  



pe  deplin  edificat  asupra  netemeiniciei  cererilor  horthy ştilor,  m ărturi sind  
deschis  acest  lucru  lui  Ciano,  cu  ocazia  întrevederii  din  ziua  de  28  august  
1940,  cînd  spunea  : "Solu ţionarea  problemei  aste  îngreunat  îă ndeosebi  de  
faptul  că preten ţiilor teritoriale  psihologic  extrem  de  populare  în  rîndurile  
poporului  maghiar  i se opune  imperativul  demografic,  inatacabil".

In  nota  întocmit ă de  ambasadorul  Schmidt  despre  convorbirea  Hitler
— Ciano  se  arata  — referitor  la compozi ţ ia demografic ă a teritoriului  dis 
putat  — că : "la un  milion  şi jum ătate  de  maghiari  revin  trei  milioane  de  
rom âni si 6—700  mii  de  germani.  Preten ţiile maghiare  se ridică la 66  000  
de  kilometri  pătra ţi, adică ungurii  pretind  dou ă treimi  dintr- un  teritoriu  
disputat,  pe  care  ei locuiesc  doar  într- o treime  a lui [...] De fapt,  Ungaria  ar  
trebui  să accepte  orice  compromis,  doar  nimic  n- a dob îndit  prin  propriile  
puteri; succesele  revizioniste  ob ţinute  le datoreaz ă exclusiv  fascismului  şi  
na ţional- socialismului" .

Cu toate  acestea,  Hitler  era  hotâ r ît  să ac ţ ioneze  pentru  realizarea  
preten ţ iilor  horthy ştilor,  consider înd  că Rom ânia  făcea  parte  dintre  ţările  
du şmane  Axei. In felul  acesta,  el recompensa  Ungaria  horthyst ă pentru  
devotamentul  şi sprijinul  său  fa ţă de  politica  revan şard ă a Germaniei  şi 
Italiei  şi sanc ţ iona  Rom ânia  pentru  fidelitatea  ei fa ţă de  politica  de  
securitate  colectiv ă si  a pactelor  regionale.
Noua  frontieră  ungaro- rom ână a fost  fixat ă de  Hitler  în  ziua  de  27  august.  
Urm ărind  traseul  ei putem  constata  ce considerente  de  ordin  strategic  si  
militar  au  stat  la  baza  "judec ăţii" fuhrerului  : s- a avut  în  vedere,  în  primul  
r înd,  ca  Axa, sau  mai  bine  zis  Germania  hitlerist ă, să pun  ă st ăp înire,  prin  
intermediul  lui  Horthy,  aliatul  său  fidel,  pe  crestele  Car- pa ţ ilor  răsăr'iteni,  
pozi ţ ie strategic ă extrem  de  important ă ; totodat ă, noua  frontier ă 
p ătrundea  ca  un  pumnal  p înă în  inima  Rom âniei,  oprindu - se  în  apropierea  
Braşovului.  De aici  şi p înă în  zona  petrolifer ă nu  mai  erau  dec ît  cîţ iva  zeci  
de  kilometri,  pe  care  trupele  motorizate  şi blindatele  germane  îi puteau  
parcurge,  la nevoie,  în  numai  cîteva  ore.
In afara  motivelor  de  ordin  strategic  şi militar,  un  rol  important  în  
stabilirea  noii  frontiere  dintre  Rom ânia  şi Ungaria  l- au  avut  şi con 
siderentele  de  ordin  politic.  Hitler  urm ărea  ca  prin  aşa- zisa  reglementare
a "diferendului"  teritorial  ungaro- rom ân  să provoace  o mai  mare  dez binare  
între  cele  dou ă ţări,  ceea  ce  favoriza  subordonarea  lor,  pe  toate  planurile,  
Reichului  nazist.  Nesatisf ăcad  integral  preten ţ iile  Ungariei,  fuhrerul  ştia  că 
aceasta  va continua  şi în  viitor  să pretind ă teritorii  ro m âne şti  de  dincolo  de  
Carpa ţ i, răm în înd  astfel  legat ă de  interesele  Berlinului.  Pe do  alt ă parte,  s- a 
avut  în  vedere  faptul  că Rom ânia  nu  se  va împ ăca  niciodat ă cu  pierderea  
acestei  păr ţ i din  trupul  ei şi va face  importante  concesii  economice  şi 
politice  Germaniei,  în  speran ţa revizuirii  dictatului  de  la Viena.

Odată  sosita  la Viena,  delega ţ ia rom ână, format ă din  Mihail  Manoi-
lescu  şi Valer  Pop,  a constatat,  că, de  fapt,  nu  fusese  chemat ă, pentru  tra 
tative,  ci pentru  a lua  act  de  o sentin ţă deja  hot âr îtă, fără a putea  spune  
m ăcar  un  singur  cuv înt,  fără a- şi putea  ap ăra  dreptatea  cauzei.  înc âlcind  în  
modul  cel  mai  brutal  independen ţa şi suveranitatea  statului  ro m ân, 



mini ştrii  de  externe  ai Germaniei  naziste  şi Italiei  fasciste  s- au  constituit,  
cu  de  la ei putere,  într - un  "tribunal  arbitral"  şi au  cerut  re- prezentantului  
ţării  noastre,  pe  un  ton  ultimativ,  să accepte  "arbitrajul"  guvernelor  german  
si  italian  amenintand  că, în  caz  contrar,  Rom ânia  va deveni  obiectul  unei  
agresiuni  armate,  va fi invadat ă şi ştears ă de  pe  harta  Europei.  Von  
Ribbentrop  a repetat  în  mod  insistent  că nu  poate  fi vorba  de  un  război  al  
Rom âniei  numai  cu  Ungaria,  ci, inevitabil,  şi cu  alte  state  vecine,  ceea  ce ar  
avea  drept  rezultat  ,nimicirea  Rom âniei". Ribbentrop  şi Ciano  — au  pus  
delega ţ ia rom ână în  fa ţa unei  decizii  prestabilite,  obligind- o sa- şi pun ă 
semn ătura  pe  actul  dictatorial.  înf ăţi îş nd  situa ţ ia în  care  a fost  pus ă 
delega ţ ia rom ână la Viena,  Mihail  Manoilescu,  ministrul  de  externe  rom ân, 
telegrafia  la Bucure şti,  în  ziua  de  29  au gust  1940  : "Totul  apare  ca  o piesă 
scrisă dinainte  in care  nici o singur  ă vorb ă, nici un  singur  gest  nu  se poate  
schimba.  Alternativa  pe  care  mi- au  pus- o, a fost  urm ătoarea  : sau  primim  
arbitrajul  ast ăzi,  cel mai  tîrziu  la miezul  nop ţii, incit  miine  să se poat ă da  
hot ărîrea  [...] sau  dacă nu  primim,  vom  fi miine  ataca ţi şi va  fi sf îrşitul  
Rom âniei  [...]".

Consiliul  de  Coroană  a dezb ătut  cererea  ultimativ ă de  la Viena,  în  
noaptea  de  29  spre  30  august.  Zece  participan ţ i, printre  care  C.I.C. Bră-
tianu,  Ion  Mihalache,  Mihai  Popovici,  Victor  Iamandi,  general  Arthur  
Văitoianu,  prof.  Silviu  Dragomir,  Victor  Antonescu,  mitropolitul  Ardea lului,  
Nicolae  Bălan,  au  cerut  respingerea  arbitrajului  şi ap ărarea  cu  for ţa armat ă 
a teritoriului  na ţ ional.  Acest  punct  de  vedere  a fost  sus ţ inut  şi în  a doua  
şedin ţă a Consiliului  de  Coroan ă, din  noaptea  de  30  spre  31  august,  cînd  se  
cuno ştea  harta  cu  ciuntirea  teritorial ă a Rom âniei.  Fără a admite  în  fond  
dictatul  — cea  mai  mare  parte  dintre  participan ţ i, 21,  în  frunte  cu  I. 
Gigurtu  — lu înd  în  seam ă situa ţ ia interna ţ ional ă deosebit  de  grav  ă pentru  
ţar ă, au  considerat  ca  Rom ânia  nu  are  şanse  de  a se  ap ăra  pe  cale  armat ă în  
fa ţa unei  for ţe militare  mult  superioare  — chiar  dac ă am  avea  în  vedere  
numai  Germania  şi Ungaria  — şi a unor  atacuri  probabile  din  mai  multe  
p ăr ţ i şi au  considerat  necesar  să se  supun ă dictatului.  De alt fel,  trebuie  
remarcat  că presiunile  asupra  Rom âniei  la Viena  au  crescut  necontenit,  
ajung îndu- se  la o soma ţ ie doar  pentru  cinci  minute  în  care  guvernul  
rom ân  urma  să dea  răspuns.  Votul  Consiliului  de  Coroan  ă a fost  generat  de  
un  ra ţ ionament  major,  pe  care  un  ziar  al  vremii  avea  să- 1 formuleze  astfel  
: Consiliul  de  Coroan ă a fost  nevoit  "să aleag ă între  salvarea  fiin ţei politice  
a  stalului  nostru  şi posibilitatea  dispari ţiei lui".

Astfel  Româ nia  a fost  obligat ă să cedeze  Ungariei  horthyste  o parte  a 
Transilvaniei  cu  o suprafa ţă de  43  492  kmp  şi o popula ţ ie de  2 667  000  
locuitori,  din  care  mai  bine  de  jum ătate  (50,2%) erau  rom âni,  37,1% 
maghiari  şi secui,  iar  restul  era  format  din  germani,  evrei  si  alte  
na ţ ionalit ăţi.

Redăm  prescurtat  evocarea  de  către  M. Manoilescu,  ministrul  de  
externe  de  atunci  al  Rom âniei,  a dramaticelor  momente  din  preziua  şi ziua  
semn ării  dictatului  : "[...] Sosirea  in  Viena  era  anun ţată pentru  ora  1. La  
gar ă ne  aştepta  protocolar  ministrul  Ribbentrop.  După  ce Ribbcntrop  m- a  



condus  la hotel,  sub  saluturile,  în  general  destul  de  cordiale  ale  mul ţimii,  am  
rămas  de  vorb ă cu  Romalo,  sosit  alunci  de  la Berlin,  şi cu  Bossy,  venit  
anume  de  la Roma.

Informaţ iile lor nu  erau  prea  complete  si ei nu  bănuiau  nici pe  de 
parte  ce pas  teribil  era  să trecem  peste  cîteva  ceasuri.

Preocuparea  mea  era  să pot  vorbi  cu  Ribbentrop  fără Ciano,  îna inte  
de  orice  conferin ţă  oficială. La ora  2 mi  s- a stabilit  înt îlnire  cu  Ribbentrop.  
Spre  surprinderea  mea,  în  acela şi salon  era  şi Ciano.  Ne- am  aşezat  pentru  
conversa ţie la o mas ă într- un  colţ din  salonul  mare  al Hotelului  Imperial.  
Eu stăteam  pe  canapea,  la dreapta,  pe  un  fotoliu,  Rib- bentrop,  la sting ă, pe  
un  alt  fotoliu  Ciano,  av înd  lang ă el pe  Schmidt,  care  îi traducea  lui Ciano  
convorbirile  nem ţeşti.

Conversaţ iile s- au  urmat  ca la Turnul  Babilonului.  Eu vorbeam  cu  
Ribbentrop  nem ţeşte,  cu  Ciano  fran ţuze şte  şi italiene şte,  iar  ei doi, între  ei,  
vorbeau  engleze şte,  fie  din  obişnuin ţă , fie  din  naiva  închipuire  că eu  nu  îi  
în ţeleg.  Interpretul  îi traducea  lui Ciano  în  italiene şte  ceea  ce se spunea  de  
noi  în  nem ţeşte.

După  cateva  banalit ăţi de  introducere,  Ribbentrop  mi- a spus  că în  
legătur ă cu  convorbirile  rom ăno- ungare  trebuie  să ajungem  la un  sfirşit şi  
la o în ţelegere.  înainte  de  a intra  în  materie,  mi- a arătat  că trebuie  să- mi  
comunice  un  lucru,  care  i- a  produs  o impresie  enorm ă at ît lui cît şi contelui  
Ciano,şi anume  atitudinea  şi ac ţiunea  lui Gafencu  de  la Moscova.
Gafencu  a ară tat  la Moscova  că actuala  politică a  Rom âniei  nu  este  dec ît o  
adaptare  trecătoare  la împrejur ările date,  că victoria  german ă nu  este  
deloc  sigur ă şi că, dimpotriv ă, victoria  Angliei  fiind  mult  mai  pro babilă,  
Rom ânia  trebuie  să ţină seama  de  toate  aceste  circumstan ţe. în  concret,  
Gafencu  a preg ătit  o ac ţiune  a Rom âniei  alături  de  Rusia  şi de  Anglia,  
ac ţiune  care  este  tot  ce poate  fi mai  contrar  politicii preconizate  de  Rom ânia  
de  la instaurarea  guvernului  Gigurtu  [...].

După  aceast ă dezbatere,  care  a fost  destul  de  lunga  şi de  vie,  Rib
bentrop  a trecut  la chestiunea  principal ă şi mi- a propus  pur  şi simplu  ca,  
deoarece  nu  am  ajuns  la nici o în ţelegere  cu  ungurii,  cel mai  bun  lucru  este  
să facem  un  arbitraj  aci, la Viena,  arbitraj  pe  care,  de  altfel,  noi  l- am  cerut  
(? !) şi care  ar  trebui  să ne  efectueze  chiar  a doua  zi.

Pentru  simplificare  a propus  ca să telefonez  imediat  din  camera  de  
alături  pe  un  fir  rezervat  special,  direct  prin  Belgrad  la Bucure şti- pentru  ca  
să întreb  guvernul  nostru  şi pentru  ca să cap ăt asentimentul  pentru  arbitraj  
pînâ la ora  8 seara.  Ribbentrop  a ad ăugat  că nici nu  este  nevoie  ca aceast ă 
comunicare  să fie  cifrat ă, fiindc ă asta  ar  cere  prea  mult ă vreme,  iar  ei  
doresc  să aibă rezultatul  pînă la 8  sau  10  seara,  ca s  ă poat ă face  toate  
preg ătirile  în  vederea  arbitrajului.

I- am  răspuns  înt îi dezmin ţind  că noi  am  fi cerut  vreodat ă arbitra jul  ; 
nici eu,  nici primul  ministru  în  nici o împrejurare  nu  am  cerut  ar bitrajul  şi  
mai  ales  nu  am  putea  să accept ăm  un  arbitraj.
[...] Ribbentrop  a ţinut  să accentueze  că Germania  nu  face  nicicum  un  bluff,  
că to ţi acei  care  au  crezut  vreodat ă că sub  avertismentele  Germaniei  se  



ascunde  un  bluff  s- au  înşelai şi că cel mai  mult  s- au  înşelat  englezii,  care  
au  socotit  că germanii  nu  vor  să mearg ă la război.  Nu  este  metoda  noastr ă 
de  a  lucra  astfel.  Tot  ce spunem  noi  se împline şte  ; asa  răsunau,  sinistre,  
cuvintele  lui Ribbentrop  [...]

[...] Ciano  a cerut  şi el cuv întul  pentru  ca să- mi  spun ă că este  au 
torizat  de  Duce  să declare  urm ătoarele  : în  cazul  în  care  Rom ânia  nu  ar  
accepta  arbitrajul,  ar  crea  puterilor  Axei  dificult ăţ i imense  într- o situa ţie  
foarte  grea  pentru  ele. Aceasta  ar  îndrept ăţi puterile  Axei  să considere  că,  
prin  refuzul  arbitrajului,  Rom ânia  a trecut  de  partea  du şmanilor  Axei! Ce  
se ascunde  sub  aceast ă amenin ţare  putem  în ţelege  foarte  clar
—  şi m- a lămurit  şi mai  bine  Fabricius  într- o comunicare  făcut ă la hotel  
lui Valer  Pop — în     cazul     cînd  vom  fi în     război  cu     ungurii,  atunci
—  fiindc ă noi  am  refuzat  arbitrajul,  iar  ungurii  l- au  acceptat  — Germa nia  
şi Italia  vor  fi de  partea  ungurilor  !
Ribbentrop,  tot  aşa de  solemn  şi de  tăios, a  arătat  ca el este  auto rizai  de  
fuhrer  să fac ă aceea şi declara ţie : în  cazul  cînd  noi  nu  vom  primi  arbitrajul,  
ei ne  vor  considera  ca du şmani  ai Axei  !

In  fa ţa unei  asemenea  situa ţiuni,  am  căutat  să ob ţin lămuriri  asu pra  
concep ţiei lor (a lui von  Ribbentrop  şi Ciano)  despre  arbitraj  şi am  pornit,  cu  
sînge  rece,  la o sistematizare  a chestiunilor.  Fără a lungi  prea  mult  vorba,  
le- am  arătat  că sînt  trei  chestiuni  care  trebuie  discutate  : chestiunea  dac ă 
putem  sau  nu  să accept ăm  arbitrajul,  chestiunea  cadrului  unui  eventual  
arbitraj  (şi in special  a  criteriilor  de  care  va  fi legat ă ju decata  arbitrilor) şi,  
în  sf îrşit, chestiunea  tehnicii  eventualului  arbitraj  şi a modului  cum  se va  
desf ăşura  şi se vor  pleda  cauzele  celor  dou ă părţi.

In  ceea  ce prive şte  prima  chestiune,  a  oportunit ăţii accept ării arbi 
trajului,  am  revenit  asupra  faptului  că Rom ânia  nici n- a propus  şi nici n- a  
acceptat  vreodat ă ideea  arbitrajului.  Trec înd  la partea  a doua,  şi anume  la  
criteriile  unui  eventual  arbitraj,  am  arătat  că ideea  arbitraju lui are  în  
general  mai  mul ţi sor ţi de  a fi acceptat ă, cînd  ar  fi legat ă de  anumite  norme  
de  judecat ă, în  cazul  nostru  de  norme  dictate  de  prin cipiul  etnic  şi al  
schimbului  de  popula ţie, cu  alta  cuvinte  dacă arbitrii  s- ar  lega  de  la început  
ca să traseze  o grani ţă  determinat ă exclusiv  de  considera ţiuni  etnice,  şi  
anume  ca o consecin ţă  a  unui  schimb  de  popula ţie.

La spusele  mele,  amî ndoi  au  sărit  în  sus,  declar înd  că aceasta  în 
semneaz ă a  refuza  arbitrajul  fiindc ă nu  există arbitraj  cu  m îinile  legate  şi  
fiindc ă libertatea  absolut ă a  arbitrilor  este  de  esen ţa oricărui  arbitraj.  Le-
am  răspuns  că nu  au  dreptate  [..]

Trecînd  la chestiunea  a treia,  şi anume  la tehnica  arbitrajului,  a  
rămas  bine în ţeles  că — în  caz  de  acceptare  — cele dou ă por ţi vor  putea  să-
şi dezvolte  punctele  de  vedere  în  fa ţa tribunalului  arbitral  [...]

Concluzia  lui Ribbentrop  a fost  că, dacă nu  se poate  o grani ţă  pur  
etnică, solu ţia va  trebui  să fie  o sintez ă între  principiul  etnic  şi principiul  
teritorial.

Interesîndu- m ă asupra  m ărimii  sacrificiului  teritorial  eventual,  
Ribbentrop  mi- a lăsat  să în ţeleg  clar  că ar  trebui  să fie  cuprins  între  69  000  



kmp  cit au  cerut  ungurii  la Severin  şi între  25  000  kmp  cit  am  oferit  noi  (! ?)
.

Eu am  protestat  imediat  împotriva  acestei  inexactit ăţi sfruntate,  
deoarece  noi  n- am  vorbit  niciodat ă de  aşa ceva  ! Ribbentrop  a răspuns
că el îşi aduce  aminte  că da.  Mai tîrziu,  in cursul  nop ţii, chestiunea  s- a  
lămurit  cînd  Fabricius  a venit  la hotel  să- mi  spun ă că Ribbentrop  a comis  o  
eroare  şi că cifra  de  25  000  kmp  n- a fost  niciodat ă propus ă din  partea  
Rom âniei  !

Cînd  le- am  arătat  celor  doi mini ştri  că este  nevoie  de  consultarea  
guvernului  sau  a Consiliului  de  Coroan ă pentru  a decide  asupra  accep tării  
arbitrajului,  mi- au  dat  a  în ţelege  că [...] aceast ă consultare  este  superflu ă !
Am  plecat  de  acolo  consternat,  zdrobit,  cu  sentimentul  că cele  dou  ă ţări  
puternice,  care  dispuneau  atunci  de  soarta  lumii,  nu  erau  dispuse  să- şi  
schimbe  cu  nimic  implacabila  lor hot ărîre! în  special,  graba  cu  care  mi  se  
cerea  răspunsul  şi care  a fost  confirmat ă prin  termenele  din  ce în  ce mai  
scurte  care  ni  s- au  acordat  în  cursul  nop ţ ii, m- au  făcut  să văd în  ce cleşte  
eram  str înşi si cît de  ne îndur ătoare  era  presiunea  care  se exer cita  asupra  
noastră .

[...] Am  venit  la hotel  într - o stare  de  deprimare  cum,  nu  ştiu  să mai  fi  
trăit cîndva.  în  salonul  meu  m ă aşteptau  Valer  Pop, Romalo,  Bossy,  
Crutzescu,  generalul  Dragalina,  Mătăsaru  şi ceilal ţ i colaboratori.  Erau  cu  
to ţii în  tensiune,  îngrijora ţi.

Am  intrat  cu  vorbele  : "Este îngrozitor; ni  se cere  un  arbitraj  pe  care  
trebuie  să- l accept ăm  pînă astăsear ă şi care  pune  în  discu ţie o cesiune  între  
25  000  şi 65  000  kmp.  Dacă nu  îl accept ăm  va  fi sf îrşitul  Rom âniei.  Mi- au  
spus- o clar " [...].

[...] Nu  voi  uita  niciodată  noaptea  sinistra  pe  care  am  petrecut- o cu  
to ţii în  aşteptarea  arbitrajului.  Feţele livide,  oboseala  şi triste ţea  gla surilor,  
nervozitatea  preg ătirilor,  totul  crea  atmosfera  aceea  pe  care  o trăieşte  o  
familie  numeroas ă unde  cineva  st ă să moar ă.

Nu puteam  căpăta  legătura  cu  Bucure ştiul  dec ît cu  mare  greutate.  
Abia  am  ajuns  să pot  vorbi  în  clar  pe  la ora  5 (dup ă amiaz ă) cu  ministrul  
Palatului  Urdăreanu.  I- am  comunicat  numai  că, deoarece  sînt  hot ărîri  
importante  de  luat,  necesar  este  să se convoace  de  pe  acum  Consiliul  de  
Miniştri şi Consiliul  de  Coroan ă pentru  ca  să nu  se piard ă vremea  în  aş
teptarea  telegramelor  cifrate  care  relateaz ă situa ţia.

Cu multă  greutate  am  putut  trimite  telegrama  nr.  1  care  a ajuns  
recep ţionat ă la Bucure şti abia  la ora  6,45  ! Era o telegram ă scurt ă, care  
sintetiza  tragicul  situa ţiei. Am  pornit  cur înd  la a  doua  telegram ă, dar  
transmiterea  ei a  trebui  să fie  întrerupt ă de  mai  multe  ori [...]
între  timp,  Valer  Pop şi- a manifestat  către  colaboratorii  no ştri  ne 
mul ţumirea  că n- a participat  şi d însul  la întrevedere.  S- a găsit însă ime diat  
o solu ţie. Fabricius  a  comunicat  că Valer  Pop este  al doilea  delegat  al  
Rom âniei,  ceea  ce  Ribbentrop  şi Ciano  păreau  că nu  ştie. Valer  Pop  a fost  
atunci  chemat  la ei şi a avut  o întrevedere  de  o jum ătate  de  oră [...] în  
general,  Ribbentrop  şi Ciano  i- au  repetat  ceea  ce îmi  spuse seră mie,  



declarindu- i şi lui că neacceptarea  arbitrajului  va  reprezenta  distrugerea  
totală a stalului  rom ân. El ne- a mai  adus  de  la cei doi mi niştri de  externe  ai  
Axei  vestea  că Ungaria  a acceptat  arbitrajul.

[...] Cu toată  starea  mea  sufleteasc ă, noaptea  întreag ă am  fost  pre 
ocupat  mai  ales  de  marea  bătălie pe  care  credeam  că o voi  da  a doua  zi  in  
fa ţa arbitrilor.

M- am  în ţeles  cu  Valer  Pop şi ne- am  împ ărţit am îndoi  materia,  ho-
tărînd  că fiecare  din  noi  va  vorbi  15 —20  minute,  eu  trat înd  problema
20 generală  a Transilvaniei  şi prezent ând  ţinuturile  de  la vest  din  punct  de  
vedere  etnic  şi economic,  iar  Valer  Pop înf ăţ isînd  mai  ales  aspectul  istoric al  
drepturilor  noastre,  atit  în  întreaga  Transilvanie,  cît mai  ales  în  ţinuturile  
de  la vest  [...]

Către  ora  12,  care  ne  fusese  fixat ă ca ultim  termen,  s- a văzut  c  ă este  
imposibil  ca să se cunoasc ă rezultatul  Consiliului  de  Coroan ă. Bucu reştii ne  
telefonau  că membrii  Consiliului  de  Coroan ă sînt  adu şi din  diferitele  părţi  
ale  ţării cu  automobile  şi trenuri  speciale,  dar  că va  fi impo sibil să se ia o  
hat ărîre înaintea  dimine ţii. Cu greu  au  putut  anun ţa la te- lefon  pe  la ora  
10  că termenul  se prelunge şte  pînă la ora  3. In realitate  prelungirea  fusese  
pînă la ora  2, dar  Fabricius  a  ad ăugat  de  la el însu şi o oră,

Cînd  ne- am  apropiat  de  ora  3, Consiliul  de  la Bucure şti încă delibera.  
Convorbirile  dramatice  pe  care  le avusese  Valer  Pop şi cu  mine  cu  
Urdăreanu  îl găseau  pe  acesta  chiar  în  sala  de  consiliu,  aşa încit  mini ştrii şi  
consilierii  regali  puteau  să- şi dea  seama  singuri  de  presiunea  enorm  ă care  
se exercită asupra  noastr ă prin  ner ăbdarea  cu  care  cerem  noi  s  ă vin ă 
hot ărîrea  — oricum  ar  fi fost  ea  — fa ţă  de  termenele  scurte  pe  care  le  
dădeau  viitorii  arbitri.

După  ora  3 am  avut  o prelungire  de  20  minute  ! Dup ă aceea  o alta  
de  10  minute  pînă la 3,30  şi, în  sjîrşit, o a treia  de  10  minute  pînă la 3,40.  
[...] în  sf îrşit, la ora  4 noaptea,  cu  o înt îrzierr  de  20  minute  peste  ultimul  
termen  acordat,  ni  s- a comunicat  acceptarea.  Am  transmis- o ime diat  lui  
Fabricius  care  stătea  nedezlipit  lang ă noi.  Şi atunci  au  început  din colo, la  
Hotelul  lmperial ! actele  preparatoare  pentru  sinistra  opera ţiune.  Notez  că 
răspunsul  nostru  a fost  pur  verbal  şi că la dosarul  arbitra jului  nu  există nici  
o cerere  şi nici m ăcar  o declara ţie de  acceptare  a ar bitrajului  din  partea  
noastr ă.

Eu eram  din  ce în  ce mai  pesimist.  într- un  ceas  sau  dou ă, cît am  stat  
întins  pe  pat  fără a putea  dormi,  m ăsuram  cu  mintea  intensitatea  
dezastrului  care  ne  aştepta  [...] Diminea ţa am  trecut- o într- o stare  de  nervi  
mai  cumplit ă dec ît aceea  din  cursul  nop ţii. Fabricius  n- a venit  la ora  10,  
cum  era  convenit  ca să mergem  la şedin ţa arbitrajului.  Am  aşteptat  ceas  
dup ă ceas,  înnebuni ţi. între  timp  am  aflat  că stntem  invita ţi la dejun  
împreun ă cu  delega ţia ungar ă, ceea  ce era  culmea  torturii! Tîrziu  de  tot  am  
primit  programul  zilei  care  prevedea  pentru  întreaga  şedin ţă  de  arbitraj  20
—30  minute  ! în ţelegeam  acum  că nu  vom  avea  m ăcar  prilejul  să luăm  
cuv întul.  Am  redactat  atunci,  împreun ă cu  Valer  Pop, o scurt  ă declara ţie pe  
care  trebuia  s- o citesc  la începutul  şedin ţei, pentru  a protesta  împotriva  



faptului  că nu  am  fost  asculta ţi.
Singurul  fapt  nou  care  s- a produs  în  cursul  dimine ţii infernale  au  

fost  vizitele  lui Ghigi  şi Fabricius,  care  mi- au  adus  proiectul  definitiv  al  
scrisorilor  de  garan ţie. Dar  cand  au  venit  a doua  oar ă, către  ora  11,30,  am  
în ţeles  dup ă figura  lor că solu ţia dat ă era  teribilă pentru  noi. Mă sim ţeam  
acum  ca un  om  care  aşteapt ă să fie  dus  la eşafod  şi se roag ă în  gînd  să se  
sf îrşească mai  repede.

Abia  la ora  1,30  a venit,  în  fine,  Fabricius  să ne  ia. Am  luat  cu  mine  
geanta  în  care  preg ătisem  pledoaria  pentru  arbitraj,  am  luat  şi hărţile et-
nografice  care  trebuiau  să o sus ţină şi hărţile economice; at ît de  expresive  si  
bine  studiate  de  noi.

[...] Văd ca prin  vis  santinelele  şi compania  de  onoare  de  la intrare  
care,  întocmai  ca la execu ţiile capitale,  subliniau  oroarea  momentului  prin  
bătăi de  daraban ă. Apoi,  marea  scar ă, în  capul  căreia  m ă aşteptau  Ribben-
trop,  mul ţimea  de  ofi ţeri şi diploma ţi în  uniform ă.
Ribbentrop  m- a condus  printr - o serie  de  săli somptuoase  pînă la. salonul  
rezervat  delega ţiunii  noastre.  Am  aşteptat  acolo  cîteva  minute.  în  sf îrşit a  
venit  Dornberg,  şeful  protocolului,  ca să ne  ia. Am  plecat  împre un ă cu  Valer  
Pop printr- o altă serie  de  săli din  fa ţa palatului  care  dă spre  centrul  Vienei  
pînă la sala  sorocită arbitrajului.  Era un  salon  rotund,  cum  se înt îlnesc  
at îtea  în  colţurile  palatelor  vechi.  O mas ă rond ă în  mijloc.
Intrînd,  Valer  Pop şi cu  mine  am  salutat.  în  fa ţa noastr ă Ribben trop  şi Ciano  
cu  suita  lor, în  care  am  întrez ărit,  în  picioare,  pe  Clodius,  Cu  un  gest  grav  şi  
rece  ni  s- au  indicat  fotoliile  noastre.  Toat ă lumea  tăcea.  To ţi voiau  să fie  
solemni,  dar,  pentru  mine,  erau  siniştri.

Peste  un  minut  a  fost  introdusă  delega ţiunea  ungar ă [...]
Peste  un  alt  minut  eram  aşeza ţi în  jurul  mesei.  Ribbenirop  şi Ciano  aveau  la  
dreapta  şi la stînga  pe  cei doi interpre ţi, italian  şi german.
Ribbentrop  s- a ridicat  cel dintî i ţinînd  un  discurs  pe  care  abia  l- am  putut  
urm ări. Dup ă aceea,  Ciano.  Inevitabilul  microfon  le- a stat  înainte  pe  mas ă.
Cînd  a terminat  Ciano,  am  cerut  şi eu  cuv întul.  Voiam  să fac  declara ţia în  
termenii  stabiliţi de  mine  cu  Valer  Pop : "Rog să se constate  şi să se treac ă în  
protocol  că delega ţia rom ână nu  a avut  niciodat ă ocaziune  de  a prezenta  şi  
de  a  dezvolta  punctul  ei de  vedere  în  fa ţa comisiunii  ar- bitrale". Ribbentrop  
mi- a răspuns  primul  pe  scurt  şi brutal  că voi  vorbi  la sf îrşit. Au  continuat  
formalit ăţ ile.

Schmidt  a  citit  în  limba  german ă actul  de  arbitraj.  Nu  am  avut  nici o  
emo ţiune,  fiindc ă nu  aducea  nimic  esen ţial. M- au  indignat  numai  cele  dou ă 
minciuni  sfruntate,  cuprinse  în  textul  oficial,  prima  că "guver nul  regal  
rom ân  şi guvernul  regal  ungar  s- au  adresat  guvernului  Reich- ului  şi  
guvernului  regal  italian  cu  rug ămintea  de  a face  un  arbitraj " şi a  doua  că 
cei doi mini ştri  de  externe  au  luat  hot ărîrile lor "dup ă o nou  ă convorbire  cu  
mini ştrii Manoilescu  şi Csaky.

Or, adevă rul  este  că n- au  avut  dec ît o singur ă convorbire  cu  mine  în  
care  nu  s- a vorbit  dec ît de  oportunitatea  accept ării arbitrajului,  iar  
nicidecum  nu  a fost  tratat ă în  fond  cauza  rom âneasc ă şi că, dup ă ce ei au  



fost  investi ţi în  calitatea  de  arbitri,  prin  acceptarea  Consiliului  de  Coroan ă,  
eu  nu  am  fost  admis  să le fac  nici o pledoarie  în  fondul  cauzei.
Actul  de  arbitraj  a fost  citit  din  nou,  în  limba  italian ă. Veni  apoi  mo mentul  
culminant.  Pe mas ă stătea  păturit ă harta,  ca o sentin ţă  de  moarte.  Schmidt,  
venit  lîng ă mine,  mi- a ajutat  s- o desfac.

Am  observat  înt îi că este  o hart ă rom âneasc ă. Am  desf ăcut- o cu  
nordul  în  jos,  ceea  ce m- a făcut  să nu  în ţeleg  nimic.  Mi- a întors- o Schmidt.  
Ochii  mei  căutau  tăietura  de  la grani ţa de  vest  pe  care  cu  toţii o aşteptam.  
Mi- am  dat  seama  însă că este  altceva.  Am  urm ărit  cu  ochii  grani ţa care  
pornea  de  la Oradea  către  răsărit,  alunec înd  sub  linia  ferat ă, şi am  în ţeles  
că cuprindea  şi Clujul  [...] Am  început  să nu  mai  văd. Cînd  mi- am  dat  
seama  că grani ţa coboar ă în  jos ca să cuprind ă secuimea  am  mai  avut,  in  
disperarea  mea,  un  singur  gînd  : Braşovul  ! O mic ă uşurare  : Braşovul  
răm ânea  la noi.                                                                                             \

Cină  am  privit  în  toat ă groz ăvia  împ ărţirea  Transilvaniei,  am  în ţeles  
că puterile  care  îmi  erau  slăbite  m ă părăsesc cu  totul.  Tabloul  dinain tea  
ochilor  s- a făcut  neclar,  ca un  nor  galben,  din  galben  cenu şiu, din  cenu şiu  
negru  [...]

Cineva  a cerut  pentru  mine  un  pahar  cu  apă . Dornberg  a deschis  usa,  
alerg înd  prin  mul ţimea  de  ziari şti, de  diploma ţi şi ofi ţeri care  umpleau  
sălile strig înd  : un  pahar  cu  ap ă, un  pahar  cu  ap ă [...]

Peste  un  minut  mi  l- au  adus.  Valer  Pop  mi  l- a dat  în  silă să- l beau.  
Am  început  să văd din  nou  şi am  avut  puterea  să duc  mai  departe  calvarul.
Mi s- au  prezentat  actele  spre  semnare.  Am  scos tocul  meu  cu  cer-
neală  verde,  cu  care  scrisesem  atitea  lucruri  frumoase  şi at îtea  ganduri
bune  pentru  ţara  mea.  Am  iscălit tot  fără să mai  citesc.  Valer  Pop citea
pentru  mine.  Dealtfel,  nu  mai  era  nimic  de  verificat  ; actele  erau  cunos-
cute,  harta  tot  aşa.

Trebuia  să- mi  vie  rîndul  pentru  declara ţia mea.  Ribbentrop,  profi-
tind  de  starea  mea  de  slăbiciune,  a ridicat  scurt  şedin ţa, fără să- mi  mai  dea  
cuv întul.  Nu  am  avut  nici m ăcar  prilejul  să spun  acele  vorbe,  care  
însemnau  nu  numai  o constatare,  ci şi un  protest.
M- am  ridicai  susţ inut  de  Valer  Pop şi de  un  străin care  m ă privea  cu  grijă,  
de  frică să nu  cad.  Am  fost  dus  într- un  mare  salon  cu  ferestrele  largi  spre  
Parcul  Belvedere..  Mi s- a dat  un  pahar  cu  alcool şi peste  pu ţine  clipe  a sosit  
doctorul  Eisen  Schiemeleisen,  celebrul  medic  care  fusese  chemat  pe  vremuri  
la Bucure şti pentru  a îngriji  pe  regina  Maria.  Mi- a luat  pulsul  şi tensiunea.  
Tensiunea  era  între  6  şi 8  ! Eram  mult  mai  aproape  de  moarte  dec ît de  
via ţă .

Lungit  pe  canapea,  cu  doctorul  lingă  mine,  priveam  pe  fereastr ă.  
Cur înd  a venit  şi Valer  Pop. li spuneam  cu  glas  scăzut  ce groz ăvie  m ă  
aşteapt ă, căci de  acum  înainte  voi fi blestemat  de  to ţi ţăranii  din  Ardeal,  pe  
care  i- am  iubit  aşa de  mult,  pe  care  dovedisem  că- i iubesc  [...]

Intoarcerea  mea  spre  ţară a  fost  sf î îş etoare  şi sinistr ă.
[...]Soluţ ia dat ă prin  arbitraj  este  monstruoas ă şi neviabilă. Pentru  

prima  oar ă în  istorie  este  împ ărţită între  dou ă state  unitatea  natural ă,  



geografic ă, politică şi istorică, care  este  podişul Transilvaniei  [...]".
Referindu - se  la acelaş i eveniment  R.V. Bossy  consemneaz ă în  jur 

nalul  sau  : "28  august  1940.  în  timpul  nop ţii, primesc  o telegram ă de  la  
Manoilescu,  rugî ndu- m ă să fiu  m îine  în  Viena  la amiaz ă, cînd  vine  şi el,  
deoarece  şi Ghigi  va  fi prezent.  Pierd  diminea ţa căut înd  mijlocul  de  a fi la  
timp  la Viena.  Cu  automobilul  (1 400  km)  este  imposibil  să sosesc.  Avionul  a  
plecat  cu  Ciano.  Trenul  direct  nu  m- ar  putea  aduce  dec ît seara.  In sf îrşit,  
am  ideea  fericită de  a întreba  dac ă nu  pot  pleca  prin  Miinchen.  Mi se  
răspunde  afirmativ,  dat  fiind  că de  acolo  este  legătur ă imediat ă cu  avionul  
spre  Viena.  Plec deci, la 14,50  la Miinchen.

29  august  1940.  Sosesc  în  Miinchen  la ora  8 diminea ţa şi sînt  primit  
în  gar ă de  consulul  nostru  local, care- mi  spune  că a ob ţinut  ca avionul  să  
m ă aştepte  o jum ătate  de  oră şi m ă conduce  cu  automobilul  la aeroport.  
Deşi este  o cea ţă  deas ă, m ă urc  pe  Junkerul  trimotor,  care,  peste  1  1/2  ceas,  
ma  debarcă  în  Viena  — tot  drumul  fiind  parcurs  prin  cea ţă . La aeropor tul  
din  Aspern  sînt  aşteptat  de  autorit ăţ ile germane,  care- mi  pun  un  auto mobil  
la dispozi ţie spre  a m ă conduce  la Grand  Hotel,  unde  se pare  că este  
găzduit ă delega ţia noastr ă (nem ţii şi italienii  sînt  la Imperial,  iar  ungurii  la  
Bristol). Aici găsesc pe  Pencovici ; consulul  nostru  general,  şi pe  Nindi  
Romalo,  ministrul  nostru  la Berlin.  La 1, ne  ducem  la gar ă să primim  pe  
Manoilescu  şi Valer  Pop, delega ţii guvernului  nostru  care  vin  înso ţiţi de  
fostul  ministru  Cornateanu,  de  Sabin  Manuilă, generalul  Dragalina  (cu  
maiorul  Tilichi), Dinu  Hiott,  Gh. Crutzescu,  ministrul  nostru  la Budapesta.  
Blaga  de  Ia cifru,  Poloni  — şeful  de  cabinet  sas  al lui Manoilescu  şi alţi  
func ţionari.  Pe peron  se află şi Bibicu  Lahovary,  ministrul  nostru  la Bra
tislava,  cu  ata şatul  său  de  pres ă M. Baltă, precum  şi Fabritius  şi Ghigi  
(mini ştrii Germaniei  şi Italiei la Bucure şti). Din  partea  guvernului  ger man  
sint  de  fa ţă  Ribbentrop,  ministrul  de  externe,  şi Baldur  von  Schi- rach,  
guvernatorul  Vienei.  Companie  de  onoare  şi plecare  în  cortegiu,  Ribbentrop  
cu  Manoilescu.  Dejun ăm  to ţi mini ştrii în  salonul  lui Manoilescu.  La 2 1/2 , 
Fabritius  vine  să- l ia spre  a- l conduce  la Hotel  Imperial,  la Ribben- trop.  
Dup ă un  ceas  şi jum ătate  se întoarce,  complet  descompus,  cu  fa ţa li- vitiă, şi  
ne  poveste şte  ca,  în  loc de  a fi primit  de  Ribbentrop,  cum  crezuse,  a - a găsit  
în  fa ţa celor  doi mini ştri  de  externe  ai axei.  Ribbentrop  i- a declarat  că nu  
este  vorba  de  negocieri,  ci de  un  arbitraj  şi că guvernul  rom ân  trebuie  să 
decid ă pînă la ora  1.0  seara,  dacă accept ă acest  arbitraj  germa- no- italian,  
cu  privire  la Transilvania,  dac ă nu,  vom  fi ataca ţi m îine  de  un guri  şi de  ru şi  
şi statul  rom ân  va  dispare  de  pe  hart ă. A  ad ăugat  că se va  căuta  o sintez ă a  
principiului  etnic  şi a celui  geografic  şi că teritoriul  pe  care  Rom ânia  va  fi  
nevoit ă a- l ceda  va  fi o medie  între  oferta  (?) roma- nilor  de  24  000  kmp  (!) 
şi cererea  ungar ă de  69  000  kmp.  Manoilescu  a început  prin  a protesta  şi a  
declara  că Rom ânia,  nu  făcuse  nici o ofert ă, ne cum  una  de  24  000  kmp.  I s-
a răspuns  că aşa raportase  Fabritius,  dup ă con vorbiri  particulare,  
Manoilescu  a repetat  că, chiar  în  sînul  guvernului  nu  se  examinase  dec ît o  
formul ă de  10  000  kmp  sau  de  maximum  14  000  kmp.  Apoi  a  arătat  că la  
Salzburg  se indicase  clar  că baza  cesiunilor  teritoriale  ale  Rom âniei  era  să 



fie  schimbul  de  popula ţii, iar  nu  "o sinteză  între  prin cipiul  etnic  şi cel  
geografic ". Ribbentrop  a replicat  că cele  dou ă guverne  ale  axei  l- au  convins  
că, în  Transilvania,  un  schimb  de  popula ţii ar  fi im posibil  şi că, dealtfel,  
dac ă sa şii accept ă să răm înă sub  stăpînire  străină, o pot  face  şi alte  
neamuri.  Toate  insisten ţele lui Manoilescu  au  rămas  za darnice  şi Ciano  i- a  
spus  că un  refuz  al Rom âniei  ar  trece- o automatic  printre  du şmanii  axei.  
Ribbentrop  şi Ciano  au  fost  în  timpul  întrevederi  de  o răceală ajung înd  pînă 
la ostilitate  şi repet înd  mereu,  că dacă refuz ăm  arbitrajul,  statul  rom ân  va  
fi desfiin ţat.  Au  spus  că, la Moscova,  Gafencu  ar  fi declarat  că noua  
atitudine  politică a Rom âniei,  nu  este  dec ît  apa rent ă şi că îndat ă ce Anglia  
"prendra  le dessus " Rom ânia,  ca şi Iugoslavia  vor  ajuta  Rusia  contra  
Germaniei.  Au  ad ăugat  că numirea  lui Gafencu  în  U.R..S.S. a  fost  o  
gre şeală, dar  că rechemarea  lui, în  împrejur ările de  fa ţă , ar  fi o şi mai  
mare  eroare.  La urm ă, au  trecut  la singurul  folos  pen  tru  noi  a  opera ţiunii  : 
Au  promis,  pentru  momentul  în  care  vom  primi  ar bitrajul,  o garan ţie  
solemn ă a integrit ăţii şi inviolabilităţ ii teritoriului  Romaniei,  erga  omnes,  
din  partea  Germaniei  şi a Italiei. "Şi — a precizat  Ribbentrop  — nu  este  
vorba  de  o garan ţie, model  englez,  ci de  una  efec tivă : Vă vom  trimite  
escadre  de  avia ţie şi armat ă". Uluit,  bietul  Ma- noilescu,  căruia  soarta  îi  
rezerv ă un  rol at ît de  tragic,  scrie  o dare  de  seam ă a acestei  întrevederi  
sinistre,  care  se cijreaz ă şi expediaz ă telefonic  Cum  a fost  greutate  de  a  
ob ţine  Bucure ştii peste  Belgrad,  s- a făcut  ora

7 p.m,  şi la 10  trebuie  să se dea  răspunsul.  Chemat  Fabritius  
confirm ă c  ă niciodat ă nu  i s- a vorbit  de  o "ofert ă rom âneasc ă", si mai  pu ţin  
încă de  una  de  24  000  kmp  într- o convorbire  particular ă i s- a vorbit  odat ă 
de  circa  10 —14  000  kmp.  Se ofer ă să rectifice  confuziunea.  Valer  Pop  
cer înd  să vad ă pe  mini ştrii axei,  este  primit  împreun ă de  am îndoi,  care  au  
luat  act  de  rectificarea  lui Fabritius  şi declar ă că linia  de  demarca ţie va  fi  
fixat ă fără a  se ţine  seama  de  nici un  minimum,  dar  şi de  niciun  maximum.  
Ei repet ă, ca şi lui Manoilescu,  că dacă Rom ânia  accept ă arbitrajul,  va  fi  
garantat ă efectiv  contra  oricui,  dar  că, dimpotriv ă, dacă refuz ă, va  fi  
imediat  atacat ă de  unguri  şi cu  quasi- certitudine  de  ru şi şi că Germania  şi  
Italia  se vor  dezinteresa  de  soarta  statului  rom ân,  care  va  dispare.  Valer  
Pop explicînd  cu  căldur ă că na ţiunea  rom ână n- ar  putea  primi  dureroasa  
jertf ă a unei  amput ări, decit  dac ă s- ar  face  in func ţiune  de  un  schimb  de 
popula ţii, Ribbentrop  i- a replicat: "foarte  bine,  rezista ţi atunci  şi nu  ve ţi mai  
avea  nici un  petec  de  păm înt  din  Transilvania".  Intre  timp,  m ă duc  la Ghigi  
şi- i arăt că am  fost  înşela ţi de  dou ă ori : înt îi cînd  ni  s- a declarat  de  axă că 
baza  concesiunilor  teritoriale  ce ni  se vor  impune  va  fi schimbul  de  
popula ţie, şi a  doua  oar ă cînd  ni  s- a spus  că nu  sîntem  chema ţi la Viena  
pentru  un  arbitraj  (Berlin  şi Roma  nevoind  să intervin ă direct  în  aceast ă  
afacere),  ci pentru  o examinare  a situa ţiei.Ii spun  fără înconjur  că ru şii ne-
au  făcut  condi ţii mai  bune,  acord îndu- ne  24  de  ore  pentru  primirea  
ultimatului,  pe  cînd  axa  nu  ne  lasă dec ît trei  ore.  Adaug  că se rezerv ă lui  
Manoilescu  soarta  lui Hacha.  Ghigi  pare  jenat  şi neag ă că astfel  ar  fi cazul.  
Răspund  că sînt  at ît de  pesimist  îne ît chiar  dac ă mi  s- ar  spune  că ni  se va  



răpi însăşi capitala  Ardealului  n- aş mai  fi surprins.  Este un  sondaj.  Tresare.  
Pretinde  că nu  ştie  nimic.  Doar  că Clujul  este  pierdut  pentru  noi.  Ghigi  
încearc ă o explicare.  Puterile  axei  au  spus  mereu  că vor  distrugerea  tra 
tatelor  din  1919.  A  tuturor  dispozi ţiunilor  — întreb  eu  — inclusiv  Triestul  si  
Fiume  ? "Nu  — zice  el — căci noi  am  trecut  la timp  de  partea  ger manilor ",  
Va să zică nu  se face  pace  giust ă ci oper ă de  vendetta ". Il sfătuiesc  să 
urmeze  exemplul  lui Fabritius  şi să vin ă să stea  de  vorb ă cu  Manoilescu.  II 
se lairse  tirer  l'oscille, dar  vine  mai  tîrziu  — în  civil. Cer  sa  văd pe  
Mackensen,  dar  mi  se spune  că a  ieşit. Las vorb ă să m ă cheme  cînd  se va  
întoarce.  Sînt  9 seara  şi de  la Bucure şti i- a  răspuns  că pentru  o atare  
hot ârîre este  necesar ă consultarea  nu  numai  a  Consiliului  de  Miniştri, dar  şi  
a  Consiliului  de  coroan ă, care,  din  motive  technice  (absen ţa unora  din  
membri)  nu  se va  putea  întruni  dec ît m îine  diminea ţă . Transmi- ţindu- se  
comunicarea  la Hotel  Imperial,  Fabritius  răspunde,  din  partea  şefului  său,  
că este  exclus  să se poat ă aştepta  pînă m îine,  deoarece  m îirie dis- de-
diminea ţă  trebuie  să înceap ă arbitrajul,  mini ştrii axei  vr înd  să pă- raseasc ă 
Viena  la amiaz ă. Ni se acord ă însă un  răgaz  pînă la 12  noaptea.  Este  o  
noapte  tragic ă. La fiecare  jum ătate  de  ceas  Fabritius  anun ţă  c  ă Ribbentrop  
aşteapt ă răspunsul  pentru  a se duce  să se culce.  Se telefoneaz  ă la Bucure şti.  
Consiliul  de  coroan ă nu  poate  începe  înainte  de  miezul  nop ţii. Ni se acord ă 
un  nou  şi ultim  răgaz  pînă la 3  noaptea.  La 2 1/2 , Fa- britius  se înfiin ţeaz ă.  
Nindi  telefoneaz ă lui Urdareanu,  care  spune  că. Consiliul  delibereaz ă.  
Fabritius  roag ă pe  Manoilescu  şi Valer  Pop să încerce  insistent  să ob ţină 
m ăcar  o adeziune  principială a  regelui  si ni  se va  da  imediat  garan ţia, dup ă 
care  răspunsul  oficial  s- ar  preda  m îine.  La 3 Fabritius  declar ă că nu- şi mai  
ia răspunderea  situa ţiei şi recomand ă s  ă se comunice  că răspunsul  este  în  
curs  de  sosire,  ceea  ce se face.  La tele fon  Urdăreanu  spune  lui Nindi  că se  
num ără voturile,  la care  acesta  răspunde  rug îndu- l să intre  în  consiliu  şi să 
le cear ă să se grăbeasc ă. Doar  la 3,40  vine  răspunsul  că : Consiliul  de  
coroan ă prime şte,  cu  19  voturi,  con tra  11,  arbitrajul.  Ce dram ă 
zguduitoare.  Ce oribil "diktat"  către  o ţar  ă cure  nu  este  du şman ă.
30  august  1940.  Ziua  cea  mai  neagră  a  istoriei  rom ânilor  ! Deşi Fa- britius  
anun ţase  că Mackensen  regret ă că e prea  ocupat  spre  a ne  vedea,  a venit  să 
ia pe  Manoilescu  la 10  spre  a- l duce  la Belvedere  să- şi dezvolte  pledoaria  
(ce urma  să fie  continuat ă apoi  prin  sentin ţa şi un  dejun  !), el nu  vine  dec ît  
la 2 ! ! (dejunul  fixat  la 2,40).  Propun  ca noi, rom ânii s  ă refuz ăm  a participa  
la dejun.  Manoilescu  socote şte  că ar  fi a  jigni  pe  nem ţi, mai  ales  că nu  ştim  
care  va  fi sentin ţa. Manoilescu  şi Valer  Pop pleac ă livizi  cu  Fabritius.  Se pare  
că Manoilescu  voia  să răm înă acas ă, nesim ţindu- se în  stare  a suporta  
zbuciumul  sufletesc,  dar  Valer  Pop l- a  îmb ărbătat.  Plecăm  şi noi  la  
Belvedere  pentru  afurisitul  dejun.  Aştept ăm  într- un  salon  ca ling ă o odaie  
mortuar ă. Doar  la 4  sîntem  introdu şi într- un  alt  mare  salon  cu  invita ţii  
germani,  italieni  şi unguri  (cu care  schimb ăm  saluturi  reci). Şeful  
protocolului  german,  Dornberg,  îmi  spune  că Mano ilescu  a leşinat  şi că un  
medic  i- a făcut  o injec ţie (ca Hacha  !). Cerem  să- l vedem.  Ni se spune  că 
este  bine  acum  şi că Ribbentrop  este  cu  el. Nindi  trece  "en  coup  de  vent".  A  



văzut  pe  Manoilescu  care  i- a  dat  noua  hart ă, pe  care  el o va  duce  regelui  cu  
avionul.  Nu  vrea  să spun ă nimic.  îl întreb  atita  : "este  catastrofal  !". 
Răspunde  : "nu- i chiar  aşa". Mackensen  se apropie  de  mine.  Se scuz ă că,  
prea  ocupat,  nu  m- a putut  vedea,  nici ieri nici azi.  Îmi  spune  că sentin ţa  
arbitrat ă a fost  dat ă, întrucat  este  publică, îl rog  să mi- o comunice.  Pare  
stînjenit  şi ezit ă : "Ich kann  mir  die  Namen  alle  nicht  merken  !" Insist,  dar  el  
"ia pe  nu  ştiu  în  bra ţe".. Il întreb  citi kilometri  pierdem.  Mă întreab ă la  
rîndul  său  : "Auf  wieviel  wurden  Sie es sch ătzen  ?" Răspund,  că nu  am  nici o  
putin ţă  de  apreciere.  Atunci  se eschiveaz ă şi el. îi spun  : "Ich verstehe.  Sie  
sollen  nicht  die  Rolle  des  traurigen  Biten  spielen ". Sur îde  uşor. Am  în ţeles,  în  
sf îrşit se deschid  uşile şi apar  protagoni ştii dramei  : Ribbentrop,  Ciano,  
Manoilescu,  Valer  Pop, Teleki,  Csaky.  Manoilescu  e alb  ca varul.  Trecem  la  
dejun.  Continui  a  fi în  complet ă neştiin ţă  a celor  petrecute.  Mă aflu  între  un  
general  şi Fabritius.  Cer  acestuia  să- mi  arate  asupra  cărei linii de  
demarca ţie s- au  oprit  arbitrii.  Imi  indică linia  blestemat ă care  trebuie  să 
spintece  trupul  ţării mele  : "[...] Sie verlieren  das  Szeklerland  [...] Lieber  
verlieren  Sie Cluj  [...] Aber  es bleibt  Ihnen  die.  Garan ţie, die  soli man  nicht  
unterschat - zen  [...] Ja ich  hatte  es vorgezogen,  dass  Tătărăscu  das  heutige  
Protokol  unterzeichnet,  statt  des  armen  Manoilescu  !" (Dv. pierde ţi ţara  
secuilor... Mai bine  pierde ţi Clujul...  Dar  vă răm îne  garan ţia pe  care  nu  
trebuie  s- o subaprecia ţi... Da, eu  aş fi preferat  ca Tătărăscu  să semneze  
pro tocolul  de  azi  în  locul  bietului  Manoilescu).  Îmi  vorbe şte  şi el de  pre tinsele  
declara ţii ale  lui Gafencu  : Ar  fi spus  că în  ciuda  aparentei  sale  volte- face,  
Rom ânia  aşteapt ă momentul  cînd  alături  de  Iugoslavia  şi Grecia  şi sprijinit ă 
de  Rusia  şi Turcia,  să coopereze  cu  Anglia.  Observ  că trebuie  să fie  vorba  de  
intrigi  ungure şti. Neag ă. Este vorba  de  o conversa ţiune  cu  ministrul  
Iugoslaviei  şi s- a  aflat  prin  iugoslavi.  Frumo şi alia ţi avem  ! Dup  ă dejun  ne  
întoarcem  în  marele  salon  unde  Ribbentrop  şi Ciano  adun  îă ntr- un  mic  
cerc  pe  delega ţii noştri  am îndoi  şi pe  Csaky.  Mi se spune  apoi  că Ribbentrop  
ar  fi declarat  : Vreau  în  fa ţa d- lui Csaky  să declar  că problema  na ţiunii  
rom âne  ce va  trece  acum  la Ungaria  prive şte  direct  Germania  şi Italia ".  
Ungurul  s- ar  fi înclinat,  spun înd  : "Iau  act  şi garan tez  că nu  va  fi nicio  
plîngere ". Intor şi la hotel,  vedem  ziari şti unguri  care  distribuie  "noua  hart "ă  
dovada  că ungurii  ştiau  de  mai  înainte  rezulta tul  ! Manoilescu  şi Valer  Pop  
au  lacrimi  în  ochi, ne  povestesc  drama.  Li s- a spus  că nu  mai  au  de  pledat  
cauza  neamului  lor, arbitrii  cunosc înd  perfect  situa ţia. Sînt  introdu şi într-
un  salon  şi aşeza ţi la masa  cu  Ribben- trop  şi Ciano.  Apoi  vine  şi Telelki  şi  
Csaky  şi iau  şi ei loc. Ribbentrop  se scoală spre  a citi sentin ţa. Manoilescu  
vrea  să vorbeasc ă. I se  răspunde  : "dup ă sentin ţă", în  timp  ce se citeşte,  
sentin ţa, lui Manoilescu  îi vine  rău. Ribbentrop  întrerupe  şi se dă un  pahar  
cu  ap ă lui Manoilescu.  Apoi  se continu ă. Se arat ă harta.  Manoilescu  se  
clatin ă, am  impresia  că va  cădea.  Cere  cuv întul  spre  a face  o declara ţie (îi  
preg ătisem  o formul ă de  protest  pentru  orice  eventualitate  : "adinc  am ărît  
de  cruda  soart ă pe  care  împre jur ările o impun  Rom âniei  ma  tem  că istoria  
va  demonstra  că solutiu- nea  de  azi  nu  este  de  natur ă a  statornici  liniştea  în  
Sud- Est", pe  care  el o mai  atenuase).  I se spune  că înt îi se semneaz ă 



protocolul,  apoi  se fac  declara ţiile. Are  for ţa de  a semna,  de  a nu  le arunca  
o călimar ă în  cap.  Apoi  cere  cuv întul  cum  i se făgăduise.  Dar  acum  i se  
comunic ă inutilitatea  declara ţiilor dup ă faptul  împlinit,  Manoilescu  leşină,  
este  dus  într- o alt  ă odaie  pe  o canapea,  unde  i se face  o injec ţie. Astfel,  
mi şeleşte,  prin  sur prindere  şi violen ţă , ca de  tîlhari  în  miez  de  codru  este  
ucisă Rom ânia  Mare  de  Hitler  şi Mussolini,  de  Ribbentrop  şi Ciano.  Dar  nu  
este  ade vărat  ! ea  n- a murit.  Mai jalnică şi mai  m ărea ţă  ca oricînd,  ea  va  
învia  ca  m ântuitorul.  Şi tot  ce s- a petrecut  azi  nu  va  fi dec ît un  vis  ur ît. Căci  
Dumnezeu  e veşnic, şi peste  chinuri  vremelnice,  menite  a purifica  neamul  
nostru,  ne  va  da  Dreptatea  care  este  a  Lui SI pentru  care  singer ăm  din  mo şi  
strămo şi. Trăiască Rom ânia  Mare  ! ".

Dictatul  nedrept  de  la Viena  a fost  primit,  evident,  cu  maro  satis -
facţ ie de  partea  ungar ă. Con ştien ţ i de  faptul  că anexarea  Ardealului  de  
Nord  o datoreaz ă numai  şi numai  lui  Hitler  şi Mussolini,  horthy şiii au  
căutat  în  fel  şi chip  să le exprime  recuno ştin ţa. Este  grăitoare  în  acest  sens  
telegrama  ambasadorului  Germaniei  la Budapesta  expediat ă la Berlin  
imediat  dup ă întoarcerea  delega ţ iei ungare  de  la Viena  : "Călătoria  spre  
casă de  ieri a  delega ţiei maghiare  din  Viena,  la care  au  participat  amba 
sadorul  italian  şi eu,  s- a transformat  într- o entuziast ă manifestare  de  
simpatie  fa ţă  de  puterile  Axei  [...] Gările de  pe  itinerar  au  fost  pavoazate  şi  
cu  drapele  germane  [...] La primirea  festiv ă de  pe  peron  (la Budapesta  — 
n.n.) s- au  intonat  şi imnurile  german  şi italian.  In  cuvî nt ările lor, mi niştrii  
au  dat  expresie  celei mai  calde  recuno ştin ţe. Dup ă miezul  nop ţii s- a  
organizat  o defilare  cu  tor ţe în  fa ţa ambasadei  germane  [...] L- au  ova ţionat  
entuziast  pe  Fuhrer  şi pe  ministrul  de  externe  al Reichului.  Ţinînd  seama  de  
unele  lozinci  strigate  din  mul ţime,  care,  ca întotdeauna,  pre tindeau  "patrie  
întreag ă", în  cuv întarea  mea  de  răspuns  am.  reliefat  caracterul  împ ăciuitor  
al operei  puterilor  Axei".

Ambasadorul  Erdmannsdorf  revine  peste  cîteva  zile  cu  o telegram ă 
în  care  arat ă că, în  legătur ă cu  dictatul  de  la Viena  "în  şedin ţa de  azi  a  
Camerei  deputa ţilor şi senatului,  primul  ministru  sărbătorindu- i pe  Fuh- rer  
şi pe  Mussolini  a  omagiat  importan ţa istorică a  dictatului  de  la Viena,  
ad ăugind  că ministrul  de  externe  al Ungariei  i- a declarat  : "Partidul  gu 
vernamental,  îndeosebi  cercurile  apropiate  ministerului  de  externe,  şi- au  
exprimat  deschis  recuno ştin ţa pentru  faptul  că Ungaria  a ob ţinut  at ît de  
mult  la Viena " ".

Insisten ţ a şi entuziasmul  cu  care  horthy ştii  îşi manifestau  "cea  mai  
cald ă recuno ştin ţă" fa ţă de  Berlin  exprima  nu  numai  în ţelegerea  faptului  că 
anexarea  Ardealului  de  nord  este  exclusiv  un  cadou  din  partea  fuhre - rului  
pentru  serviciile  de  p înă atunci  şi pentru  cele  care  trebuia  să urmeze  
neap ărat,  ci reprezenta  şi o asigurare  dat ă lui  Hitler,  care  nu  scăpa  nici  un  
prilej  ca  să le aminteasc ă realitatea  : fără el, fără bun ăvoin ţa puterilor  Axei 
n- ar  fi dob îndit  nimic,  fără ele  totul  e pierdut.  Astfel,  la numai  cîteva  zile  
dup ă dictat,  Hitler  ar ăt îndu- i lui  Sztoyai  că "n- a fost  uşor s  ă fie  siliţi  
rom ânii să cedeze  un  teritoriu  at ît de  mare"  şi eviden ţ iind  apoi  "ce mare  
însemn ătate  are  pentru  Ungaria  victoria  (în  război  — n,n.) pu- terilor  Axei",  



a continuat  : "Dacă puterile  Axei  pierd  războiul  — situa ţ ie care  desigur  nici  
nu  poate  fi luata  în  calcul  -  atunci  toate  aceste  revi zuiri  devin  nule"
Cu acelaş i prilej,  răspunz înd  lui  Sztoyai  care  1- a informat  că a doua  zi  (11  
septembrie  1944  — n.n.) urmeaz ă să intre  (trupele  horthyste  — n.n.) în  
Cluj,  fiuhrerul  a spus  că "Ungaria  a avut  un  mare  noroc  prin  fap tul  că el,  
care  înainte  a  fost  austriac,  cunoa şte  bina  situa ţia de  acolo,  căci altfel,  
niciodat ă Ungaria  n- ar  fi primit  Clujul".

Poporul  româ n  nu  s- a împ ăcat  niciodat ă cu  ideea  accept ării  dicta 
tului  de  la Viena.  Masele  populare  erau  con ştiente  de  necesitatea  luptei  
pentru  refacerea  frontierelor  patriei,  pentru  dezrobirea  milioanelor  de  
oameni  răma şi sub  teroarea  horthyst ă. Sesiz înd  starea  de  spirit  ce  carac 
teriza  poporul  rom ân. Lega ţ ia german ă din  Bucure şti  raporta  cu  îngri-
jorare  Berlinului  : "Nici un  rom ân  nu  vrea  să cread ă că, prin  arbitrajul  de  la  
Viena  problema  transilv ănean ă ar  fi fost  rezolvat ă definitiv  şi pen tru  
totdeauna  [...] Pentru  rom âni este  o dogm ă că arbitrajul  de  la Viena  nu  
înseamn ă sf îrşitul". La 2 septembrie,  aceea şi lega ţ ie informa  Berlinul  că 
"ieri au  avut  loc în  toat ă ţara  mari  demonstra ţii antigermane",  iar  la 3  
septembrie  că "[...] in  toat ă Transilvania  au  loc demonstra ţii la care  se  
strig ă : "Jos cu  Hitler ", "Jos cu  Mussolini", "Nu  dăm  Transilvania"" 
In ziua  de  1 septembrie  1940,  Secţ ia N.S.D.A.P. din  Rom ânia  a trimis  la 
Berlin  un  raport  în  care  se  ar ăta  că m  r îndurile  armatei  rom âne  s- a creat  
un  puternic  curent  în  favoarea  ap ărării  cu  arma  a grani ţelor,  sub- liniindu -
se  că "armatele  din  vest  [...] nu  vor  să părăsească pozitiile  şi cer  insistent  
să lupte  [...]. Ofi ţerii rom âni — se  relata  în  continuare  în  ra port  — se  
consider ă ofensa ţi de  aceast ă cedare,  nevoind  să conceap ă ra- ţiunea  
politică a  sentintei  de  la Viena  şi dorind  să lupte.  Aceast ă stare  de  spirit  se  
transmisese  şi solda ţilor, care  manifestau  pe  zon ă şi în  caz ărmi" .
Anunţ area  verdictului  de  la Viena  de  către  autorit ăţile rom îne şti  a 
determinat  o nemai înt îlnit â ridicare  a maselor  largi  populare  din  în treaga  
ţar ă în  ap ărarea  integrit ăţii teritoriale  a ţării  şi respingerea  cu  hotarire  a 
cesiunilor  teritoriale.  Uriaşe manifest ări  populare  au  avut  loc
29la  Cluj.  "Ardealul  întreg,  înf ăţ işat  prin  miile  de  fii ai săi, aduna ţi în  Capi 
tala  sa  Cluj  — se  arat ă în  telegrama  adresat ă regelui  de  către  participan ţ ii 
la marea  demonstra ţ ie popular ă de  la 31  august  1940  — trimite  pe  aceast ă  
cale  celor  ce pentru  moment  de ţin  destinele  ţării, expresiunea  voin ţei sale  
nestr ămutate  de  a respinge  cu  ultim ă hot ărire  dictatul  de  la Viena,  care  
vrea  să dea  Ardealul  ungurilor.  Nu  primim  nici o hot ărire  care  vrea  sa 
răşluiască mo ştenirea  sfânt ă a  înainta şilor noştri, ori de  unde  şi de  la  
oricine  ar  veni.  Vom  ap ăra  Ardealul  cu  ultima  noastr ă energie".
Deviza  sub  care  s- au  desfăşurat  marile  demonstra ţ ii populare  din  Cluj  din  
acele  zile  a fost  .,Murim  mai  bine  în  lupt ă, cu  glorie  deplin ă ! Ardealul  nu  
prime şte: dictatul  de  la Viena". Relat înd  atmosfera  în  care  s- au  desf ăşurat  
ac ţ iunile  de  mas ă, ziarul  "Tribuna"  din  1 septembrie  1940  consemna  : 
"Milioane  de  rom âni ardeleni  au  manifestat,  v ineri  seara,  pen tru  dreptatea  
rom âneasc ă. Furtun ă de  împotrivire  şi de  dîrzenie  în  întreg  cuprinsul  
Ardealului  [...]. Nici un  petec  de  păm înt.  Vrem  să murim  ap ărindu- ne  



fruntariile,  onoarea  şi demnitatea  na ţională, Ardealul  nu  în ţelege  su  fie  
ciuntit".
Coloanele  de  manifestan ţ i s- au  îndreptat  spre  sediul  telefoanelor  pentru  a 
lua  legătura  direct ă cu  regele  sau  guvernul,  în  scopul  de  a- şi afirma  
hot ăr îrea  categoric ă de  a respinge  verdictul  fascist  de  la  Viena  şi do  a lupta  
cu  arma  în  min ă pentru  ap ărarea  ţarii.  Intre  reprezentantul  manifestan ţ ilor  
din  Cluj  şi primul  ministru  Ion  Gigurtu,  a avut  loc  urm ătorul  dialog  :
"Cluj  : D- le Prim- ministru,  sînt  mii  de  ardeleni  veni ţi din  toate  satele  ca să 
cear ă dreptate.  Aici e întreg  Ardealul.  Toat ă lumea  manifest ă, cere  
mobilizare  şi rezisten ţă . Vă rog  foarte  mult  ca aceasta  să fie  luat  îă n  seam ă 
că altfel  nu  ştiu  ce se va  înt împla.

Bucureşti : Politica  nu  poale  fi făcut ă de  tineretul  care  nu  e format.  
Astea  sînt  deciziile  luate  de  dou ă puteri  mari.  Dacă vre ţi să dispar ă şi  
Ram ânia.  face ţi asta.

Cluj  : Ce e cu  armata  ?
Bucureşti : Armata  e mobilizat ă !...]
Cluj  : Care  sînt  ultimele  dispozi ţii ale  Bucure ştiului  cu  privire  la  

Ardeal  ?
Bucureşti : Dezlipirea  de  Ardeal  a o cincime  care  a fost  [...] (lips  ă text  

— n.n.) trebuie  să ne  supunem  hot ărîrilor  Axei.  Tot  statul  rom ân  piere.  Vă 
rog  din  tot  sufletul  fiţi liniştiţi. Nu  e definitiv  ce se  face  azi.

Cluj  : Trebuie  să în ţelege ţi şi dv.  dorin ţele poporului  ardelean.  Toate  
satele  sînt  la Cluj.  Lumea  cere  mobilizare,  război,  rezisten ţă .
Bucureşti : Lumea  nu  conduce  statul,  lumea  e condus ă de  stat.

Cluj  : Altfel  se apă ră singur  poporul.
Bucureşti : Poporul  nu  face  nimic,  îl va  ocupa  şi- l va  împu şca ungurii.  
Pierdem  tot  statul  şi nici o speran ţă  să ne  mai  refacem,  pe  cînd  altfel  avem  
speran ţă .

[...] Cuvîntul  de  ordine  al guvernului  e să fie  linişte  total ă în  ţar  ă şi  
trebuie  să ne  supunem  arbitrajului.

Cluj  : Acesta  e un  dictat  teribil, nu  arbitraj  [...] şi acest  dictat  îl refuz ă 
na ţiunea"

Bucureşti : Nu  se poate  să- l refuze.
Cluj  : Eu văd ce este  aici, ce simt.  Ne organiz ăm  cu topoare  şi furci  şi  

ne  batem.  Na ţiunea  ardelean ă e holârîtă să reziste  în  orice  chip.
Bucureşti: Dacă vrea  să mearg ă la sinucidere,  să reziste.  Nu  face ţi lucruri  
pripite  şi ireparabile  acolo.  Poporului  trebuie  să- i explica ţi şi s  îă n ţeleag ă 
momentele  critice  prin  care  trecem.

Cluj  : în ţeleg  şi vă rug ăm  foarte  mult  să face ţi să se aud ă dezidera 
tele  Ardealului.  Nimeni  nu- şi poate  lua  răspunderea.  Satele  sint  dezn ă
dăjduite,  curg  spre  Cluj,  femei  si copii. Toat ă noaptea  un  om  n- a închis  
ochii  aici. Vă rug ăm  să vă informa ţi precis  de  starea  de  spirit  reală de  aici si  
să nu  vă lua ţi dup ă rapoarte  oficiale  care  nu  spun  adev ărul.
Bucureşti : E normal  să le spune ţi realitatea  cum  este,  dumnea voastr ă, capii.  
Poate  peste  doi ani,  peste  şase  luni  să vie  la loc. Războiul  nu  e terminat  încă.

Cluj  : Care  e atitudinea  guvernului  faţă  de  problema  Ardealului  ?



Bucureşti : Că trebuie  să se supun ă dictatului,  că altfel  riscă să  
piard ă. întreaga  ţară şi riscă comunizarea.

Cluj  : Vă cerem  dumneavoastr ă să veni ţi la Cluj,  în  mijlocul  nostru,  
cu  întreg  guvernul  ca  să vede ţi realitatea  în  fa ţă , să vede ţi că avem  
dreptate".

Relatî nd  atmosfera  de  înalt  patriotism  în  care  s- a desf ăşurat  de 
monstra ţ ia de  la Cluj  din  ziua  de  3 septembrie,  un  martor  ocular  con semna  
: "Ardealul  rom ânesc  este  în  picioare.  întreaga  suflare  rom âneasc  ă este  
cuprins ă de  acelea şi sim ţăminte  na ţionale  şi, cu  toţii, într- un  glas.  cer  
dreptatea  şi numai  dreptatea  [...]. Nu- i impresioneaz ă amenin ţările  
viitorilor  lor asupritori,  nu- i însp ăim ânt ă schingiuirile  cara- i aşteapt ă : au  
încă vii în  minte  at îtea,  sfinte  exemple  de  martiri,  de  rom âni, care  si- au  
sacrificat  via ţa în  lupta  pentru  libertate  si pentru  împlinirea  idea lului  
na ţional.  In m îndria  lor de  vrednici  urma şi, nu  vor  să fie  mai  prejos  dec ît  
strămo şii lor [...] pentru  ca ei şi urma şii lor să poat ă trăi liberi  în  acelea şi  
hotare  cu  fra ţii de  peste  Carpa ţi".

La Alba  Iulia,  la marea  demonstra ţ ie de  protest  desf ăşurat ă în  Piaţa 
Mihai  Viteazul  — pia ţă ce  purta  numele  glorios  al  primului  uni- ficator  de  
neam  — participan ţ ii şi- au  afirmat  hot ărâta  ferm ă de  a nu  ceda  "nici o  
brazd ă" din  păm întul  scump  al Patriei.  "Vrem  arme  ! Vom  muri  cu  to ţii, dar  
nu  ne  vom  da  ţara  cotropitorilor" — afirmau  ace ştia  cu  hot ărirea  
nestr ămutat ă de  a face  sacrificiul  suprem  pentru  ap ărarea  tarii.  In timpul  
marii  adun ări  populare  de  protest  de  la Braşov, mani- fesiantii  au  scandat  
în  Pia ţa Libert ăţii : "Trăiască Ardealul  !" ; "Nu  res- pect ăm  Arbitrajul  de  la  
Viena"  ; "Nimeni  nu  poate  cere  ceea  ce nu  ne- a dat". Cu acela şi prilej,  din  
zecile  de  mii  de  piepturi  ale  participan ţ ilor  au  răsunat,  din  nou,  
îndemnurile;  patriotice  ale  lui  Andrei  Mure şanu  : "Murim  mai  bine  în  lupt ă 
cu  gloria  străbun ă, dec ît să fim  sclavi  iarăşi în  vechiul  nostru  pâm înt".
La Bucureş ti,  de şi nu  a fost  declarat  oficial  doliu  na ţ ional,  popula ţ ia 
Capitalei  şi- a întrerupt  activitatea  normala.  Chiar  în  seara  zilei  de  30  au-
gust  1940.  teatrele  şi cinematografele  şi- au  încetat  activitatea.  Mii de
bucureş teni,  apar ţ in înd  celor  mai  diferite  categorii  sociale,  s- au  adunat  în  
Pia ţa Universit ăţii, la statuia  lui  Mihai  Viteazul.  Aici a avut  loc  un  mare  
miting  la care  cei  prezen ţ i au  exprimat  indignarea  întregului  popor,  au  
condamnat  dictatul  de  la Viena  şi au  cerut  anularea  lui.  Mulţ imea  s- a 
îndreptat  apoi  în  coloan ă spre  Palatul  regal  din  Calea  Victoriei,  scand înd  
lozinca  "Nu  dăm  Ardealul" şi inton înd  cîntecele  patriotice  "Pe- al nostru  
steag"  şi "Deşteapt ă- te, rom âne  !"

La Arad,  la 1  septembrie  1940  a avut  loc  o adunare  populară , cu  care  
prilej  episcopul  Andrei  Magieru,  în  cuv întarea  rostit ă, a ar ătat  "ne dreptatea  
ce s- a făcut  Rom âniei  la Viena". Cei prezen ţ i au  adoptat  o mo ţ iune  în  care  
se  exprima  "îndurerata  solidaritate  rom âneasc ă şi ardele neasc ă cu  fra ţii azi  
în  suferin ţă , rama şi în  cea  mai  ru şinoas ă dintre  robii".
Cu acest  prilej  au  luat  cuvîntul  numero şi participan ţ i. Vorbind  In numele  
partidului  comunist,  muncitorul  Leontin  Sălăjan  a demascat  caracterul  
odios  al  dictatului  de  la Viena.



Puternice  demonstra ţ ii de  protest  au  avut  loc  pe  întreg  teritoriul  
ţării. Alături  de  rom âni  şi- a exprimat  protestul  fa ţă de  actul  imperialist  de  
la Viena  şi popula ţ ia german ă din  numeroase  localit ăţi, manifest înd  sub  
lozincile  : "Jos  dictatul  de  la Viena",  "Refuz ăm  întoarcerea  în  Ungaria  !"
La manifesta ţ iile  protestatare  de  strad ă s- au  ad ăugat  protestele  
individuale  ; pe  adresa  Preşedin ţ iei Consiliului  de  Miniştri  şi a Minis terului  
Afacerilor  Străine  au  fost  trimise  numeroase  telegrame  şi scrisori  din  
partea  cet ăţenilor  de  cele  mai  diferite  pozi ţ ii sociale  şi orient ări  poli tice.  La 
începutul  lunii  septembrie,  rom ânii  din  ţara  Zarandului  au  trimis  un  
protest  energic  Ministerului  Afacerilor  Străine  prin  care  respingeau  cu  
indignare  nedreptatea  dictatului  de  la Viena.  Expun îndu- şi solidari tatea  
frăţeasc ă cu  cei  ce  urmau  să intre  sub  ocupa ţ ia horthyst ă, locuitorii  din  
ţara  Zarandului  afirmau  : "Urma şi ai celor  din  1784  şi 1848,  nu  uităm  pe  
fra ţii rup ţi din  trupul  neamului.  Sintem  gata  în  orice  moment  a pleca  la  
dezrobirea  lor".

In telegrama  Uniunii  fostelor  gărzi  na ţ ionale  din  Ardeal  se  ar ăta  eă 
"membrii  acestei  Uniuni  protesteaz ă cu  toat ă energia  şi revolta  sufle teasc ă 
împotriva  ciuntirii  Ardealului", pentru  că dictatul  de  la Viena  "nesocote şte  
drepturile  fire şti, bimilenare  istorice  şi etnice  ale  poporului  rom ânesc  de  pe  
aceste  plaiuri". In protestul  lor,  membrii  asocia ţ iei gene rale  a inginerilor  
din  Rom ânia  subliniau  că nu  tratatul  şi aranjamentele  diplomatice  au  unit  
p ăm întul  Transilvaniei  la 1918  cu  patria  mam ă, "ci drepturile  milenare  ala  
rom ânismului  pe  aceste  păm înturi  şi sîngele  eroic scurs  pentru  întregirea  
neamului" . în  r îndul  cercurilor  protesta tare  s- au  găsit  şi societ ăţile 
profesionale  ale  salaria ţ ilor  publici  din  Rom ânia  şi Baroul  rom ân  al  
avoca ţ ilor.  In acele  zile  îndoliate,  glasurilor  bărbăteşti  li s- au  alăturat  cele  
ale  femeilor  şi tineretului.

In articolul  publicat  în  "Universul"  din  4 septembrie  1840,  poetul  
Emil Isac,  participant  la Marea  Unire  din  1918,  ar ăta  că : "Noi ardelenii  
sintem  rom âni, am  fost  şi răm înem  rom âni [...] Ardealul  îşi iube şte  mama  " 
nu  vrea  altă vitregie,  căci noi  nu  vrem  dec ît să fim  copiii mamei  noas tre  şi 
părin ţii străini nu  ne  vor  îndulci  niciodat ă".

Deosebit  de  activ  s- a manifestat  ţărănimea.  Pe întreg  cuprinsul  tarii  
s- a semnalat  că ţărănimea  "manijest ă împotriviri  fa ţa de cedarea  de  
păm înt  Ungariei  horthyste".  în  fa ţa organelor  de  stat  ţăranii  din  diferite  
comune  ale  jude ţului  Sibiu  declarau  că "mai  bine  am  fi murit  cu  toţii dec ît  
să lăsăm  pe  fra ţii noştri sub  jugul  străin", iar  ţăranii  din  Valea  Almajului,  la 
fel  ca  în  vremuri  de  răscoal ă, au  tras  clopotele  bise ricilor,  au  arborat  
drapele  îndoliate,  inton înd  cîntecele  patriotice  "La arme"  şi "Deşteapt ă- te,  
rom âne  !"

De aceleaş i sentimente  patriotice,  protestatare  contra  nedreptei  
sentin ţe de  la Viena  erau  st ăpiniti  solda ţ ii şi ofi ţerii  rom âni.  Comanda -
mentului  Cavaleriei  din  Corpul  5  armată  i se  semnala  ca  osta şii originari  
din  Transilvania  au  cerut  sa  fie  lăsa ţ i la vatr ă "pentru  a se opune"  de  
maniera  pe  care  numai  ei o cunosc,  far ă arme  chiar,  "contra  ocupa ţiei". La 
şcoala  de  ofi ţeri  de  rezerv ă din  Bacău,  elevii  şi ofi ţerii  au  fost  cuprin şi de  o 



puternic ă agita ţ ie ; ei au  jurat  că nu  va fi împ ăcat ă con ştiin ţa lor  dec ît  
atunci  cînd  partea  de  nord  a Transilvaniei  va fi eliberat ă.

Un element  caracteristic  stării  de  spirit  a oştirii  din  acele  zile  1- a 
constituit  participarea  armatei  la marile  demonstra ţ ii populare  din  di ferite  
ora şe ale  ţării. Relat înd  starea  de  spirit  a militarilor  rom âni,  într - o 
scrisoare  emo ţ ionant ă trimis ă familiei  sale,  la 31  august  1940,  colonelul  
Grigore  Bălan  din  trupele  de  vînători  de  munte  ar ăta  : "De cînd  am  aflat  
dureroasa  veste,  stau  încremenit  de  durere  şi mintea  mea  nu  poale  să 
priceap ă aceast ă groaznic ă tragedie  care  a lovit  scumpa  noastr  ă tar ă".
Trupa  şi ofi ţerii  îşi manifestau  deschis  dezaprobarea  fa ţă de  gu vern.  "Nu  
s- a răspuns  cum  se cuvine  acelora  care  ne- au  silit  să părăsim  o parte  din  
păm întul  strămo şesc". In con ştiin ţa ofi ţerilor  şi osta şilor  rom âni  domnea  
ideea  că "aceast ă stare  de  lucruri  va  fi de  scurt ă durat ă". Convingerea  în  
redob îndirea  teritoriului  pierdut,  hot ărirea  de  a lupta  pentru  el era  
unanim ă.

Astfel,  întregul  popor  rom ân, muncitori,  ţărani,  intelectuali,  mili tari,  
tineri  şi bătr îni,  femei  etc.  s- au  ridicat  cu  hot ăr îre  împotriva  odiosu lui  
dictat.

In acelaş i timp,  evenimentul  de  la 30  august  194(1  a produs  o puter 
nică reac ţ ie în  opinia  public ă progresist ă din  str ăinătate,  care  1- a înfierat  
şi condamnat  ca  un  nou  act  de  brutal ă agresiune  şi samavolnicie  fas cist ă.  
Reac ţ ia a fost,  aproape  pretutindeni,  în  total ă contradic ţ ie cu  atmosfera  
euforic ă pe  care  căuta  să o acrediteze  propaganda  statelor  fasciste  şi, 
fireste,  cea  apar ţ in înd  "beneficiarilor"  revizioni şti.  Numeroase  guverne  şi 
oameni  de  stat  s- au  pronun ţat  împotriva  dictatului  impus  Rom âniei  prin  
for ţă, declar înd  că nu  îl vor  recunoa şte.  "Nu  vom  recu noa şte  nici o  
schimbare  teritorială care  s- a produs  în  timpul  războiului,  in  afar ă de  
cazul  cînd  ea  s- ar  fi făcut  cu  concursul  şi voin ţa părţilor inte- resate",  
preciza  premierul  britanic  Winston  Churchill,  exprim îndu- şi dezacordul  
fa ţă de  actul  samavolnic  de  la Viena.

Din  Roma  veneau  veşti  că înal ţ ii prela ţ i de  la Vatican  primiser  ă cu  
sentimente  de  uimire  şi consternare  dictatul  de  la Viena  impus  poporu lui  
rom ân  de  Hitler  şi Mussolini.  "în  aceast ă sentin ţă  — declarau  demni - tarii  
pontificali  — nu  se poate  găsi nici justi ţie, nici sim ţ politic. Ea ră- mine  
pentru  noi  inexplicabilă. Departe  de  a constitui  o garan ţie de  pace,  noua  
frontier ă cuprinde  fermentul  unor  tulbur ări îndelungate  In sectorul  de  est  
al Europei".

Declaraţ ii asem ănătoare  au  făcut  oamenii  politici  din  numeroase  alte  
ţări. Prin ţul  regent  al Iugoslaviei,  de  pild ă, sublinia  că aşa- zisul  ar-
35bitraj  de  la Viena  a fost  în  fapt  un  ultimatum  şi că Rom ânia  a fost  
nevoit  ă sa- 1 accepte  "sub  presiunea  amenin ţărilor".

Factorii  de  răspundere  din  administra ţ ia S.U.A., pre şedintele  F. D. 
Roosevelt  însu şi, au  respins  în  permanen ţă agita ţ iile  revizioniste  ale  
guvernan ţ ilor  horthy şti,  preten ţ iile  lor  nejustificate  asupra  Transilvaniei  şi 
altor  teritorii  apar ţ in înd  statelor  vecine.  La mijlocul  lunii  ianuarie  1941,  
secretarul  de  stat  al  S.U.A., Cordell  Hull,  a făcut  o declara ţ ie în  fa ţa Comi 



tetului  afacerilor  str ăine  al  Camerei  reprezentan ţ ilor,  în  care,  trec înd  în  
revist ă evenimentele  din  anii  preceden ţ i, precum  şi principalele  etape  ale  
războiului,  s- a referit  şi la Rom ânia  în  termenii  urm ători  : "Aceast ă pe 
rioad ă a războiului  a  văzut  invadarea  şi ocuparea  Danemarcei,  Norvegiei,  
Olandei,  Belgiei şi Luxemburgului  [...], invadarea  şi ocuparea  par ţială a  
Fran ţei; dezmembrarea  Rom âniei  şi ocupa ţia german ă a  restului  ţării [...]. 
Aceste  ocupa ţii au  fost  aduse  la îndeplinire  prin  uzul  for ţei ar mate,  aplicate  
din  exterior,  combinat  cu  o aproape  de  necrezut  de  mare  activitate  
subversiv ă în  interior.  Fiecare  din  ţările invadate  şi ocupate  a fost  supus ă 
unui  regim  de  teroare  si despotism.  Prin  cuv înt  şi fapt ă, năvălitorii au  făcut  
extrem  de  clară hot ărîrea  lor de  a impune  în  mod  permanent  asupra  
acestor  nefericite  ţări o domnie  a teroarei,  care  deseori  ne  aduce  aminte  de  
cele mai  triste  pagini  ale  istoriei".

In afară  de  declara ţ iile  oficiale  ale  unor  guverne  şi oameni  politici  se  
remarc ă atitudinea  de  revolt ă a opiniei  publice  interna ţ ionale  : în  pres ă şi 
la radio  au  fost  exprimate  sentimente  de  solidaritate  fa ţă de  poporul  
rom ân. "Ziua  de  astăzi  — ar ăta  reputatul  istoric  englez  Seton  Watson,  în  
emisiunea  din  30  august  a postului  de  radio  Londra  — poate  să fie  
considerat ă ca o zi  a patimilor  pentru  neamul  rom ânesc,  una  din  zilele  cele  
mai  negre  prin  care  a trecut  ţara.  Azi  s- a  sâvîrsit  la Viena  o nou ă şi 
monstruoas ă ciuntire  a  frontierelor  Rom âniei  prin  dictatul  pu terilor  Axei".
Demascî nd  frazeologia  şi caracterul  fals  al  propagandei  fasciste,  radio  New 
York  sublinia,  în  emisiunea  din  31  august,  că Rom ânia  a fost  for ţat ă să 
cedeze  în  urma  unor  mari  şi oneroase  presiuni  militare  din  partea  Reich-
ulu î şi a Italiei  fasciste.  In acela şi sens,  agen ţ ia Reuter  califica  dictatul  de  la 
Viena  drept  o "nou ă şi uria şă înşelăciune  nazist ă", care  a produs  
"stupefac ţia general ă".

Posturile  de  radio  New York,  Londra,  Coventry,  agenţ ia Reuter  şi 
altele  au  comentat  în  emisiunile  lor  din  zilele  de  31  august,  1, 2  şi 3  sep 
tembrie  1940  marile  întruniri  şi demonstra ţ ii de  protest  care  au  avut  loc  în  
întreaga  Rom ânie  împotriva  dictatului  fascist  care,  dup ă aprecierile  
acelora şi posturi  de  radio,  au  produs  nelini şte  dictatorilor  fasci şti.  "Cu
rentul  de  protest  si nemul ţumire  fa ţă  de  ceea  ce este  apreciat  ca o trădare  a  
luat  propor ţii serioase  în  întreg  cuprinsul  Transilvaniei" — se  ar ăta  în  
comentariul  agen ţ iei Reuter  din  1 septembrie  1940.  In acela şi sens,  postul  
de  radio   american  Pittsburg  sublinia  că "popula ţia rom ână este
mai  degrabă  gata  să lupte  dec ît să treac ă sub  stăpînirea  maghiar ă. Rezis 
ten ţa devine  din  ce în  ce mai  mare" .

"In Rom ânia,  rezisten ţa contra  cedării Ardealului  continu ă — ar ăta  
postul  de  radio  Londra.  Aşa, de  pildă, la Cluj  şi Oradea  s- au  format  nu clee  
de  rezisten ţă . Trupele  rom âne  au  ap ărat  clădirile  publica  contra  coloanei  a  
V- a maghiare,  care  voia  să le ocupe  înainte  de  predarea  oficială".
Sintetizî nd  opiniile  din  Marea  Britanie  şi din  S.U.A. In aceast ă pri vin ţă, 
postul  de  radio  Coventry  ar ăta  că "Ungaria  va  plăti scump  servi ciul pe  care  
i l- a  făcut  Axa  la Viena"  şi că Reichul  nazist  şi chiar  "priete nul" Mussolini  
vor  "rezerva  poporului  ungar  viitorul  unui  popor  de  sclavi". La rîndul  lui,  



publicistul  american  Milion  G. Lehrer  scria  în  eseul  consacrat  drepturilor  
imprescriptibile  pe  care  poporul  rom ân  le avea  asupra  Transilvaniei,  că 
sf âr îmarea  unit ăţii Transilvaniei,  care  din- totdeauna  a constituit  o entitate  
rom âneasc ă indisolubil ă, reprezint ă "un  nonsens  istoric, geografic,  
economic,  etnic,  etic, o absurditate  şi o ame nin ţare  pentru  pacea  Europei". El 
ar ăta  în  continuare  că "nici un  chirurg  din  lume  n- ar  fi putut  proceda  la o  
asemenea  opera ţie, demn ă cel mult  de  mina  brutala  a unui  m ăcelar" .
Presa  din  Turcia  şi- a exprimat  regretul  profund  pentru  greaua  încercare  
prin  care  trecea  poporul  rom ân.  Astfel,  "Yeni  Sabah"  scria  : "Este de  datoria  
noastr ă de  a  exprima  prietenilor  noştri rom âni regretul  şi sim patia  noastr ă 
pentru  tratamentul  neuman  la care  au  fost  supu şi, în ţe- legem  că în  aceste  
clipe  dureroase  întreaga  na ţiune  este  cufundat ă în  doliu  adinc.  Dar  amicii  
noştri rom âni, care  sînt  curajo şi, tenaci  şi harnici,  vor  găsi în  nenorocirea  
lor o nou ă for ţă  şi vor  manei  cu  solidaritate  m ărită. Ei vor  păstra,  fără nici  
o îndoială, locul  important  ce- l ocup ă în  Balcani".

Ecoul  nedreptăţ ii şi martirajului  la care  fusese  supus  poporul  rom ân  
din  partea  statelor  fasciste  a ajuns  şi în  Egipt.  Conform  rapoartelor  pe -
riodice  care  veneau  din  partea  diploma ţ ilor  rom âni  acredita ţ i în  aceast ă 
ţar ă, rezult ă că mari  cotidiene  ca,  de  pild ă, "Al Mocattam"  din  Cairo,  cît  şi 
ziarele  de  limb ă englez ă, au  publicat  comentarii  în  caro  se  solidarizau  cu  
poporul  rom ân,  ur îndu- i să reziste,  cu  demnitatea  şi curajul  caracteris tic,  
încerc ărilor  tragice  prin  care  trecea 81 . Din  Ierusalim  veneau  veşti  din  partea  
Consulatului  general  al  Rom âniei  că presa  arab ă şi ebraic ă con damna  
nedreptatea  pe  care  dictatorii  fasci şti  o făceau  Rom âniei,  lu îndu- i un  
teritoriu  do  care  se  lega  în  mod  nemijlocit  însu şi procesul  form ării  limbii  şi 
a poporului  rom ân .

Sentimente  asemă nătoare  manifesta  opinia  public ă din  Grecia.  In 
articolul  intitulat  Timpul  răzbun ător,  ziarul  "Iris" îşi exprima  speran ţa că 
timpul  va repara  nedreptatea  "care  a rupt  din  Rom ânia  milioane  de  
rom âni". Opinia  public ă din  Elveţ ia a acordat  aten ţ ie deosebit ă eveni-
mentelor  politice  tragice  prin  care  trecea  în  acea  epoc ă poporul  rom ân.  
Profesorul  de  istorie  universal ă, E. Rossier,  într - un  lung  articol  de  fond,  
publicat  în  "Gazette  de  Lausanne",  ajungea  la concluzia  — pe  baza  unor  
date  istorice  a căror  veridicitate  era  de  necontestat  — că Rom ânia  fusese  
lovită  în  mod  crunt  prin  sentin ţa arbitrar ă de  la Viena,  avîndu- se  în  vedere,  
în  primul  r înd,  faptul  incontestabil  că "în  ansamblul  Transilvaniei,  
elementul  rom ânesc  constituie  majoritatea  popula ţiei".

Fireşte,  nici  profunda  nemul ţumire  şi sacra  indignare  ale  întregii  ţări  
împotriva  odiosului  dictat  de  la Viena,  nici  calda  şi sincera  solidari tate  
interna ţ ional ă de  care  s- a bucurat  în  acele  zile  poporul  rom ân,  n- au  putut  
schimba  verdictul  lui  Hitler  şi Mussolini.  Nord- vestul  Rom âniei  a trebuit  
cedat  temporar.

In aceste  condiţ ii, la 5 septembrie  1940  armata  şi autorit ăţile de  
ocupa ţ ie ungare  au  început  să cotropeasc ă teritoriul  rom ânesc  ob ţ inut  prin  
dictatul  de  la Viena.  Ungaria  îns ă a aruncat  aici  o putere  militar  ă cifrat ă la 
300  000  de  oameni,  în  afara  poli ţ iei, jandarmeriei  şi a altor  forte  înarmate.  



Dup ă cum  cu  dreptate  se  constata  într - un  document  din  epoc ă, "dincolo  de  
caracterul  demonstrativ,  menit  a încuraja  pe  unguri  şi a intimida  pe  
rom âni, în ţelesul  real  al acestei  desf ăşur ări de  for ţe cu  totul  dis
propor ţionate  a  fost  acel  al unei  adev ărate  expedi ţ ii de  pedeaps ă (s.n.). Ca 
într- o ţară a nim ănui,  "înving ătorii" au  înaintat  din  ora ş în  ora ş, din  sat  în  
sat,  introduc înd  pretutindeni  regimul  arbitrar  al unor  cuceritori  cărora  totul  
le este  permis,  neav înd  a da  seam ă nim ănui  de  samavolniciile  făcute  [...], 
drumul  trupelor  maghiare  a fost  punctat  de  sîngele  pa şnicei  şi dezarmatei  
popula ţii rom âneşti".

In asemenea  condiţ ii teritoriul  cotropit  a fost  administrat  direct  de  
către  armata  ungar ă pin ă la 8 decembrie  1940,  cînd  el a fost  trecut,  în  
principal,  sub  administra ţ ia civilă. Aceast ă schimbare  îns ă nu  a însemnat  o 
ameliorare  a situa ţ iei popula ţ iei rom âne şti  întruc ît  şi sub  aceast ă ad 
ministra ţ ie a continuat  politica  de  reprimare  şi eliminare  a rom ânilor.  
Toate  dispozi ţ iile  şi m ăsurile  introduse  de  administra ţ ia militar ă au  rămas  
în  vigoare,  la care  s- au  ad ăugat  altele  noi  de  ordin  juridic,  admi nistrativ,  
economic  etc.

In timpul  administra ţ iei militare  a fost  introdus ă justi ţ ia excep 
ţ ional ă, s- au  emis  numeroase  acte  normative  menite  a îngr ădi  drepturile  şi 
libert ăţile maselor  nemaghiare  şi a înăbu şi prin  for ţă orice  împotrivire  fa ţă 
de  ocupan ţ i. In fruntea  jude ţelor,  ora şelor,  comunelor,  institu ţ iilor  publice,  
întreprinderilor  comunale,  minelor  şi a stabilimentelor  indus triale  au  fost  
numi ţ i ofi ţeri  superiori,  activi  sau  în  rezerv ă. Dup ă în cheierea  opera ţ iunii  
de  ocupare  militar ă, în  fruntea  prefecturilor,  prim ăriilor,  institu ţ iilor,  chiar  
si  în  func ţ ii mai  mici  de  conducere,  au  fost  numi ţ i func ţ ionari  horthysti,  
aproape  fără excep ţ ie din  Ungaria,  preg ăti ţ i eu  mult  înaintea  dictatului  de  
la Viena  anume  pentru  aplicarea  politicii  regimului  fascisto - horthyst  de  
asuprire  na ţ ional ă şi social ă a tuturor  for ţelor  care  se  opuneau  acestuia  şi 
în  special  a rom ânilor.

Autorităţ ile administrative,  în  deplin ă concordan ţă cu  organele  de  
represiune,  în  primul  r înd  poli ţ ia îşi jandarmeria,  au  ac ţ ionat  unitar,  ca  un  
aparat  omogen  do  reprimare  a tuturor  for ţelor  care  se  opuneau  nou lui  
regim.  Politica  regimului  horthyst  extins ă şi asupra  p ăr ţ ii de  nord- vest  a 
Rom âniei  şi aplicat ă prin  organele  politico- adm înistrative  repre sive,  care  a 
cuprins  toate  domeniile  vie ţ ii cotidiene,  a fost  în  realitate  o politic ă 
fascist ă, ultrareac ţ ionar ă, terorist ă, realizat ă prin  căi şi metode  dintre  cele  
mai  variate,  mascate  sau  deschise,  al  cărei  ascu ţ iş era  îndreptai.  împotriva  
popula ţ iei rom âne şti,  majoritare.

Principalele  metode  prin  care  regimul  horthyst  a încercat  să ex
termine  si  să elimine  popula ţ ia rom âneasc ă din  acest  col ţ  de  ţar ă, să 
schimbe  artificial  raportul  demografic  în  favoarea  popula ţ iei maghiare  au  
fost  :
— maltrat ări  şi crime,  individuale  sau  în  mas ă ;
—  expulz ări  şi disloc ări,    în  majoritatea    cazurilor,    a unor  comuni tăţi 
compacte  sau  a unor  mari  grupuri  de  rom âni  din  localit ăţi urbane  şi rurale,  
din  jude ţe etc.  ;



—  împiedicarea  particip ării  reprezentan ţ ilor  popula ţ iei rom âne şti  la via ţa 
politic ă şi de  stat  ;
—  maghiarizarea  for ţat ă prin  intermediul  religiei,  al  şcolii,  litera turii,  
presei,  vie ţ ii de  stat  ;
—  intern ări  în  lagăre  de  concentrare,  trimiteri   în   deta şamente  de  munc ă 
şi la munc ă for ţat ă în  Germania  şi Ungaria  :
—  deposedarea  de  bunuri  materiale  şi alto  fenomene  de  asuprire  
economic ă.

Programul  de  exterminare  a populaţ iei rom âne şti  din  acest  teritoriu  
a fost  teoretizat  într - o bro şur ă semnat ă de  Ducso  Csaba,  publicat ă in  anul  
1939,  intitulat ă "Nincs  Kegyelem"  (Fără îndurare),  unde  se  afirm ă : "Na ţia  
ungar ă este  cea  mai  splendid ă realizare  a rasei  dominante  mon gole,  care  
nu  cunoa şte  dec ît victoria.  In noi  fierbe  sîngeie  lui Attila,  al lui Ârpad  si al  
lui Gingishan".  Ducso  Csaba  citeaz ă, în  capitolul  intitulat  Mărturisirea  
leventului,  cuvintele  leventului  Torday,  care  se  adresa  prie tenei  sale  Piroska  
astfel  : "Eu nu  aştept  să vin ă răzbunarea.  Nu  aştept  ! Voi suprima  pe  fiecare  
valah  ca- mi  iese în  cale  ! Pe fiecare  il voi  suprima  ! Nu  va  fi îndurare.  Voi  
aprinde  satele  noaptea  -  satele  valahe.  Voi trage  în  sabie  toat ă popula ţia ; 
voi  otrăvi toate  f întinile  şi voi ucide  pînă şi copiii în  leag ăn  ; în  genere,  voi  
distruge  acest  neam  ! [...]. Nu  va  fi pentru  nimeni  nici o milă".
In continuare,  Ducso  Csaba  seria  : "Nici pentru  copiii din  leag ăn, nici pentru  
mama  care  va  na şte  un  copil [...] voi suprima  pe  fiecare  valah  si atunci  nu  
va  mai  fi în  Ardeal  dec ît o singur ă na ţionalitate,  cea  ma ghiar ă, na ţiunea,  
sîngele  meu  ! Voi face  inofensivi  pe  viitorii  Horia  si Cloşca, Nu  va  fi milă". 
Prin  intermediul  unui  mecanism  politico- statal  extrem  de  complex,  
guvernul  horthyst  a patronat  asasinatul,  a cultivat,  manifest ări  fanatice  de  
hiper şovinism,  cu  urm ări  dintre  cele  mai  grave  asupra  popula ţ iei 
rom âne şti.

Caracterizî nd  politica  pe  care  Ungaria  horthyst ă a aplicat - o fa ţă do  
acest  teritoriu  ocupat,  un  document  al  Ministerului  rom ân  al Afacerilor  
Străine  ar ăta  : "Av înd  în  vedere  faptul  că Ungaria  a ob ţinut  acest  teri-
toriu  nu  în  urma  unui  crîncen  război  sîngeros,  ci printr- o favoare  politică,  
şi că etapele  luării lui în  stăpinire  de  către  autorit ăţ ile ungare  au  fost  
stabilite,  în  prealabil,  p înă în  cele  mai  mici  am ănunte,  se credea  că lucru rile  
se vor  desf ăşura  într- o ordine  perfect ă. Se mai  credea  apoi  că Ungaria.  care  
fusese  pînă la sfârşitul  anului  1918  o ţară cu  numeroase  şi puternice  
minorit ăţ i etnice,  va  fi înv ăţat  că aceste  minorit ăţ i nu  pot  fi nici asimilate  cu  
for ţa, nici desfiin ţate  prin  teroare  şi că, ajung înd  astfel  din  nou  stâpîn  ă a  
unui  teritoriu  în  care  elementul  rom ânesc  formeaz ă majoritatea  abso lută a  
popula ţiei, Ungaria  va  renun ţa la vechea  politică imperialista  şi va  acorda  
acesteia  minimum - ul  de  drepturi  şi libert ăţ i necesare  unei  nor male  
dezvolt ări a vie ţii sale  na ţionale.  Lucrurile  s- au  petrecut  însă cu  lotul  altfel.  
Stalul  ungar  a avut  de  la începui  o atitudine  de  nea şteptat  ă violen ţă  fa ţă  de  
popula ţia rom âneasc ă, a cărei via ţă  a  fost  transformat  îă ntr- un  adev ărat  
infern.  Insulte,  injurii,  bătăi şi acte  de  degradare  a dem nităţ ii omene şti,  
înfomet ări şi persecu ţii de  tot  felul,  maltrat ări, schin giuiri  şi violuri,  omoruri  



şi m ăceluri  însp ăim înt ătoare  au  lovit  fără cru ţare,  dup ă primele  zile  ale  
ocupa ţiei maghiare  oameni  fără ap ărare,  femei  si copii. Ca instrumente  ale  
acestei  ac ţiuni  fără precedent  s- au  întrebuin ţat  toate  for ţele statului  ungar  : 
armata  de  ocupa ţie, care  în  propor ţie de  un  soldat  la şapte  locuitori  rom âni  
era  mult  prea  mare  pentru  nevoile  reale  ale  acestei  opera ţiuni  (de  ocupare  
— n.n.). organele  jandarmeriei  şi ale  poliţiei, autorit ăţile administrative,  
diferite  organiza ţii paramilitare  şi culturale  maghiare  [...], apoi  popula ţia  
civila  însăşi, prin  elementele  ei cele  mai  primitive  şi mai  sălbatice.  Scopul  
urm ărit  de  guvernul  de  la Buda- pesta,  prin  m ăsurile  luate  împotriva  
rom ânilor  din  nordul  Transilvaniei,  era  evident  : dîndu- şi seama  că 
prezen ţa acolo a masei  compacte  rom âneşti, superioar ă ca num ăr, face  
problematic ă, stăpînirea  maghiar ă asupra  lui, acest  guvern  urm ărea  pur  şi  
simplu  exterminarea  elementului  rom â- nesc  ori contopirea  lui prin  
maghiarizare,  ceea  ce, în  fond,  era  acela şi lucru.  Mijloacele  realiz ării  
acestui  ideal  [...] au  fost  studiate  cu  meticulozi tate  şi aplicate  în  cursul  celor  
patru  ani  de  domina ţie maghiar ă asupra  nordului  Transilvaniei  cu  
ne înfrlnat ă energie  şi tenacitate  [...]. Primele  luni  ale  ocupa ţiei maghiare  s-
au  caracterizat  printr- o infinit ă serie  de  asasinate,  de  maltrat ări şi  
schingiuiri,  de  jafuri  şi devast ări. O însp ăim ânt ătoare  teroare  sălbatică a  
stăpînit  de  la un  cap ăt al teritoriului  ocupat  pînă la celălalt.  Au  fost  
asasina ţi, schingiui ţi şi maltrata ţi preo ţi, batr îni,  femei  şi copii mici,  ţărani  şi  
intelectuali,  şi au  fost,  dărîmate  locuin ţe particulare,  biserici  şi monumente  
publice" .

Intr - adevăr,  în  perioada  ce a urmat  dictatului  de  la Viena,  rom ânii  
din  teritoriul  ocupat  de  Ungaria  horthyst ă au  avut  de  înfruntat  situa ţ ii 
dintre  cele  mai  dramatice,  nemai înt îlnite.

Ceea  am  reprodus  aparţ ine  unui  organ  central  al  puterii  de  stat  a 
Rom âniei  şi dateaz ă din  toamna  anului  1944.  Unii ar  putea  să pun ă la 
îndoial ă modul  în  care  acest  document  caracteriza  dramatismul  rom âni lor  
din  teritoriul  cotropit  de  Ungaria.  Pentru  ace ştia,  ca  si  pentru  to ţ i cei  care  
vor  lectura  aceast ă carte,   reproducem  urm ătoarea  descriere  făcut ă de  un  
gazetar  secui - maghiar  (dup ă cum  el însu ţ i se  aprecia).  Gyorqy  Fe- renezy,  
care  a desf ăşurat  o vast ă activitate  gazet ăreasc ă la Budapesta,  Satu  Mare,  
unde  a scos  foaia  "Kimandom"  (Mă pronun ţ ) si  la  Cluj,  pe  care  1- a părăsit  
dup ă ocuparea  ora şului  de  către  trupele  ungare,  îngrozit  de  ceea  ce i- a fost  
dat  să vad ă. Iată un  fragment  din  lucrarea  Golgota  Transilvaniei,  editat ă la 
Arad  la sf îrşitul  anului  1940,  într - o prim ă edi ţ ie, iar  în  cea  de- a doua,  în  
1941,  în  editura  Institutului  de  arte  grafice  "Emi- nescu",  Bucure şti  : "Adio  
Cluj  [...] într- o minunat ă zi  de  toamn ă îmi  iau  rămas  hun  de  la ora şul meu  
natal.  Cu ochii  în  lacrimi  mai  mingii  o dal  ă amintirile  unui  trecut  fericit,  ce-
mi  revine  în  minte.  Durerea  îmi  sfrede leşte  inima  [...]. Trebuie  să plec  din  
ora şul natal  şi să las aici morm întul  părin ţilor mei.  Trebuie  să spun  adio  
Clujului.  Mă desparte  de  el soarta  necru ţătoare  si cine  ştie  cînd  voi  mai  
putea  păşi pe  păm întul  lui at ît de  drag  mie  [...]. Mă resemnez  şi cu  fruntea  
sus  merg  mai  departe  pe  calea  cea  nou ă. Trecutul  m- a călit, căci şi luptele  
mele  de  pîna  acum  au  fost  un  lung  şir de  încerc ări. Eu însumi  în  trecut  le-



am  privit  cu  calm  deoarece  eram  convins  de  faptul  că dreptatea  este  de  
partea  mea.  Am  ţinut  pre legeri.  Am  scris  cărţi. Am  redactat  publica ţii. Cu  
viu  grai,  sau  în  scris, întotdeauna  am  afirmat  că ungurii  din  Transilvania  şi  
înainte  de  război  (primul  război  mondial  — n.n.) au  fost  în  minoritate,  iar  
sub  rom âni păturile  largi  ale  oamenilor  muncii  maghiari  erau  complet  
mul ţumite  de  soarta  lor. Na ţionalităţ ile au  trăit ca cetăţeni  rom âni cu  
drepturi  depline,  intr- o totală libertate,  la reforma  agrar ă le- a revenit  
păm înt  [...]. M- am  considerat  întotdeauna  un  secui  care  lupt ă pentru  o  
conlucrare  pa şnică a popoarelor  care  trăiesc în  Rom ânia,  dar,  în  acela şi  
timp,  ca cetăţean  rom ân  cinstit,  loial, am  înfierat  munca  de  subminare  
pornit ă împotriva  uni tăţ ii teritoriale  a  patriei  noastre  şi m- am  opus  
mi şcărilor  iredentiste.  Cv ochii  înlăcrima ţi, cu  inima  îns îngerat ă, spun  adio  
ora şului  meu  natal  şi cu  toiagul  pribegiei  în  min ă o pornesc  ca să lupt  mai  
departe  pentru  Adev ăr, pentru  re înviere". Apoi,  OMUL CREŞTIN Ferenezy  
Gyorgy  spune  cu  sufletul  răvăşit  : "Trebuie însă să m ă refer  la umanitate,  la  
cinste,  la bu nul  gust,  la sentimente  omene şti, cînd  arăt atrocităţ ile fără 
seam ăn  care  s- au  comis  pe  păm întul  Transilvaniei  dup ă ocupa ţie.  
împotriva  acestora  trebuie  să protesteze  cu  tonul  cel mai  vehement  toat ă 
lumea,  to ţi acei  din  al căror  suflet  n- a murit  adev ăratul  creştinism,  
dragostea  fat ă de  aproape.  Tocul  îmi  tremur ă în  min ă cînd  aştern  aceste  
rînduri  pe  h îrtie.  Mindrul  păm înt  al Transilvaniei  s- a transformat  într- o  
amarnic ă Golgot ă unde  se petrec  cele mai  groaznice  evenimente.  Oamenii  
sunt  închi şi cu  sutele,  cu  miile  sînt  bătu ţi, sînt  tortura ţi în  mod  cumplit.  
Asasinatele  şi execu- tiile. se ţin lan ţ, şi toate  acestea  doar  pentru  că unica  
vin ă a nenorocitelor  victime  este  aceea  de  a se fi născut  rom ân  [...] Durerea  
ne  sf îşie inimile  la auzul  at îtor  suferin ţe. Cu ochii  înlăcrima ţi, cu  durerea  în  
suflet  ne  uităm  la cer  şi precum  a făcut  lisus  Christos,  întreb ăm  si noi  la fel  : 
Cu ce au  gre şit ? Care  e vina  acestor  oameni  nenoroci ţi, tortura ţi ? Că s- au  
născut  rom âni ? Pînă aici se aude  hohotul  disper ării al multor  suie  de  mii  de  
oameni  ajun şi sub  siăpînire  străină pe  pămantul  Golgotei  din  Transilva nia,  
unde  vîntul  suflă leşurile  celor  sp înzura ţi, unde  cadavrele  marti rilor  
asasina ţi cu  o sălbatică cruzime  vestesc  ca instinctul  bestial  s- a eliberat  şi  
barbarismul  şi răzbunarea  joacă dansul  sălbatic  al mor ţii [...] şi acesti  
oameni  îndr ăznesc  să se numeasc ă creştini  ? Ace ştia  vorbesc  despre  
dragostea  frăţească creştin ă ? [...] A  chinui  fără vreun  motiv  politic, cu  un  
vandalism  necru ţă tor,  oameni  lipsiţi de  ap ărare  — este  nemaiint îlnit  in  
istoria  statelor  civilizate  ale  Europei.  De aceea  nu  putem  exprima  alt- ceva  
decit  dispreţ  [...] şi, dac ă aceasta  se mai  continu ă, atunci  nu- mi  ră- mine  
altceva  dec ît să m ă ru şinez  că m- am   născut  secui- maghiar  şi să
43 reneg  şi faptul  că am  înv ăţat  prima  oar ă să m ă rog  lui Dumnezeu  în  
limba  maghiar ă. (Arad,  la 18  septembrie  1940)". Şi atrocit ăţile au  
continuat,  la propor ţ ii infinit  mai  mari  ca  p înă la data  consemn ărilor  lui  
Ferenczy  Gyorgy.

In primele  săpt âm în î ale  ocupa ţ iei, guvernan ţ ii horthy şti,  în  chip  
premeditat,  au  dat  "min ă liber ă" armatei  horthyste  de  ocupa ţ ie, care  a 
ac ţ ionat  dup ă bunul  plac.  Pentru  ocupan ţ i exista  o singur ă lege  : legea  



for ţei, a "focului  şi sabiei", legea  pustiirii,  a alung ării, a nimicirii.  în  acest  
mediu  deosebit  de  prielnic,  elementele  fasciste,  nyila şiste,  şoviniste  din  
cadrul  armatei  horthyste  sau  al  organiza ţ iilor  paramilitare,  diversioniste,  
au  ac ţ ionat  dup ă bunul  plac,  sem ăn înd  moartea,  chinurile  şi fărădelegile  
care  au  revoltat  întreaga  opinie  public ă at ît  în  ţar ă cit  şi peste  hotare.
Şirul  lung,  dureros,  al  atrocit ăţilor,  crimelor,  masacrelor,  bătăilor,  
schingiuirilor,  maltrat ărilor  împotriva  popula ţ iei rom âne şti  a început  încă 
din  primele  ore  ale  trecerii  grani ţei de  către  trupele  horthyste.  Urm ărind  
decimarea  popula ţ iei rom âne şti,  armata,  jandarmeria,  poli ţ ia, for ma ţ iunile  
paramilitare  horthyste  au  comis  tot  felul  de  atrocit ăţi şi sa mavolnicii  
împotriva  rom ânilor.

In aria  acestei  realităţ i dramatice,  lucrarea  de  fa ţă îşi propune  să 
analizeze,  pe  baz ă de  documente  principalele  consecin ţe ale  regimului  
fascist  asupra  popula ţ iei rom âne şti,  din  teritoriul  cotropit  în  septembrie  
1940  de  Ungaria.  In acest  sens,  lucrarea  va analiza  :
•   Mecanismul  politic,  militar  şi paramilitar,  de  stat  prin  care  re gimul  
horthyst  şi- a exercitat  actul  de  ocupa ţ ie şi a supus  unei  terori  ne-
mai înt îlnite  popula ţ ia rom âneasc ă şi alte  popula ţ ii oprimate  ;
•   Maltrat ările  şi crimele  efectuate  de  for ţele  de  ocupa ţ ie împotriva  
popula ţ iei rom âne şti  ;
•   Expulz ările  şi disloc ările,  în  mas ă şi individuale,  ale  popula ţ iei 
rom âne şti; 
•   Jefuirea  economic ă a rom ânilor  şi a celorlalte  popula ţ ii oprimate  de  
către  statul  horthyst  şi clasele  dominante  din  Ungaria  ;
•   Regimul  lagărelor  de  concentrare  şi al  deta şamentelor  de  munc  ă for ţat ă ;
•   Reprimarea   mişcării   comuniste   şi  muncitore şti,    democratice   şi 
antifasciste  ;
•   Mecanismul  prin  care  regimul  horthyst  a încercat  să maghiari zeze  for ţat  
popula ţ ia rom âneasc ă în  scopul  schimb ării  artificiale  a rapor tului  
demografic   din   acest  teritoriu   în   favoarea   popula ţ iei   maghiare  ;
•  Inăsprirea  terorii  horthyste - hitleriste  asupra  popula ţ iei rom âne şti  şi 
evreie şti  dup ă instituirea  în  Ungaria  a regimului  szalaszist - hitle- rist,  în  
martie  1944  ;
•   Rezisten ţa antifascist ă, antihitlerist ă pentru  ap ărarea  intereselor  
supreme  ale     maselor     populare  şi    înlăturarea     regimului  fascist     de  
ocupa ţ ie ;
•   Eliberarea  nord- vestului  Rom âniei  ;  participarea    Rom âniei,    cu  
întregul  său  poten ţ ial  militar,  economic  şi uman,  la  războiul  antihitlerist  
p înă la victoria  final ă asupra  Germaniei  naziste  ; anularea  odiosului  dic tat  
de  la Viena  din  august  1940.



Capitolul  II -  MECANISMUL POLITIC ŞI DE STAT PRIN CARE S- A 
INSTAURAT ŞI EXERCITAT REGIMUL DE TEROARE HORTHYSTA
IN TERITORIUL DE NORD- VEST AL ROMÂNIEI

Tot  ce  a existat  mai  reacţ ionar,  mai  na ţ ionalist  şi mai  sălbatic  în  
organizarea  politic ă şi statal ă a regimului  horthyst  şi- a dat  mina,  s- a îm-
pletit  şi unit  într - un  singur  angrenaj  politico- function ăresc  şi militaro -
politienesc  pentru  a instaura  şi men ţ ine  in  nord - vestul  Rom âniei  cotropite  
un  regim  de  teroare  împotriva  rom ânilor  şi a  celorlalte  popula ţ ii asu prite.  
Seria  crimelor  de  o rar ă ferocitate,  început ă din  prima  clip ă a încălcării  
grani ţei rom âne şti  atest ă că acest  angrenaj  politic  şi de  stat  a fost  conceput  
şi pus  la punct  cu  mult  timp  înainte,  de  fapt,  de- a lungul  în tregii  perioade  
interbelice.  Un întreg  şir  de  partide  politice,  de  uniuni,  organiza ţ ii şi 
asocia ţ ii — de  comun  acord  şi împreun ă cu  organismele  statale  — au  
promovat  cel  mai  de şăn ţat  na ţ ionalism  şi revizionism,  au  incitat  la 
agresiune  şi expansiune,  propag înd  şi chiar  preg ătind  — cînd  în  ascuns,  
cind  făţiş — elementele  de  şoc  ale  terorii  şi asasinatului.  Multe  din  ele  erau  
orientate  distinct  şi direct  împotriva  Rom âniei.

Odată  cu  dictatul  de  la Viena  şi imediat  dup ă aceea,  aceste  partide,  
uniuni,  asocia ţ ii şi organiza ţ ii împreun ă cu  cele  create  ad- hoc  — avînd  
sprijinul  nelimitat  al  armatei,  al jandarmeriei  şi poli ţ iei, al  întregului  aparat  
de  stat  horthyst  — au  trecut,  pe  de  o parte,  la înf ăptuirea  în  teri toriul  
cotropit  a ac ţ iunilor  şi m ăsurilor  de  umilire,  prigonire  şi teroare  împotriva  
rom ânilor  şi a celorlalte  popula ţ ii asuprite,  iar,  pe  de  alta  parte,  la 
extinderea  lor  organizatoric ă în  acest  teritoriu  pentru  a- şi putea  am plifica  
şi intensifica  activitatea.

Dintre  forma ţ iunile  fasciste  nou  create,  limitate,  ca  arie  de  ac ţ iune,  la 
teritoriul  cotropit,  cronologic,  prima  care  apare  este  Erdelyi  Magyar  Part  
(Partidul  Ardelenesc  Maghiar),  urma ş, pe  alt  plan,  al  Partidului  Maghiar  din  
Rom ânia  şi al  comunit ăţii populare  maghiare . Partidul  Arde lenesc  Maghiar  
a luat  fiin ţă la 10  decembrie  1940,  ca  sprijinitor  activ  al  regimului  horthyst.
Membru  al acestui  partid  putea  fi "numai  maghiarul  cre ştin"  care  se  erija  în  
postura  de  reprezentant  al  tuturor  păturilor  sociale  ale  popu latiei  
maghiare  din  nordul  şi estul  Transilvaniei.  Chiar  dac ă, în  unele  pro bleme  
minore,  au  existat  anumite  neconcordan ţe între  viziunea  guvernu lui  şi a 
Partidului  Ardelenesc  Maghiar,  în  problemele  de  baz ă, identitatea  era  
deplin ă. El s- a declarat  de  acord  şi a sprijinit  guvernul  în  ac ţ iunea  do  
revizuire  a reformei  agrare  înf ăptuit ă în  Rom ânia  dup ă 1913.  A promo vat  
şi sus ţ inut  cu  insisten ţă, excluderea  a tot  ce nu  era  maghiar  si,  în  primul  
r înd,  a rom ânilor  si  evreilor  din  via ţa economic ă şi cultural ă. Fa  ţă de  
popula ţ ia rom âneasc ă majoritar ă, acest  partid  s- a plasat  de  la început  de  
partea  politicii  guvernamentale,  care  urmarea  "încadrarea"  prin  orice  mijloc  
a rom ânilor  în  statul  fascisto - horthyst.  Ca şi revizioni ştii  de  la Budapesta,  
Partidul  Ardelenesc  Maghiar  a desf ăşurat  o vast ă propa gand ă revizionist ă 
împotriva  Rom âniei  pentru  cotropirea  de  către  Un- garia  horthyst ă a 
întregii  Transilvanii  şi a Banatului.  Pentru  politica  acestui  partid  în  



problema  na ţ ional ă şi, în  primul  r înd,  pentru  atitudinea  sa  fa ţă de  
popula ţ ia rom âneasc ă, este  elocvent ă conferin ţa ţ inut ă in  ianuarie  1942  la 
Odorhei,  unde  Partidul  Ardelenesc  Maghiar  şi- a definit  modul  de  rezolvare  
a "problemei'"  rom ânilor,  în  perioada  de  dup ă război,  prin  evacuarea  
complet ă a acestora  din  vatra  lor  str ăbun ă".

Intr - un  document  al  vremii  se  relev ă că "Partidul  Ardelenesc  Ma
ghiar  [...], nu  este  dec ît o anex ă a partidului  guvernamental  al  lui Bar-
dossy".  Partidul  Ardelenesc  Maghiar  si- a creat  organiza ţ ii jude ţene,  or ă
şene şti,  de  plas ă şi comunale  în  teritoriul  anexat.

Fuzionand  cu  Magyar  Elet  Partja  (Partidul  vieţ ii maghiare)  în  ia
nuarie  1942.  Partidul  Ardelenesc  Maghiar  s- a transformat  şi de  jure  in  
partid  guvernamental  în  partea  de  nord- vest  a Rom âniei.  Acest  partid,  a 
cărei  activitate  politic ă se  baza  pe  demagogie,  pe  principii  na ţ ionalist -
şovine,  fasciste,  a reu şit  să atrag ă o parte  din  ţărănime,  mica  burghezie  şi 
intelectuali  de  na ţ ionalitate  maghiar ă, cu  ajutorul  cărora  a desf ăşurat,  în  
toat ă perioada  de  ocupa ţ ie horthyst ă, o vast ă activitate  de  reprimare  a 
popula ţ iei rom âne şti  şi a altor  popula ţ ii oprimate,  constituind,  din  acest  
punct  de  vedere,  principalul  suport  politic  al  regimului  horthyst  în  acest  
teritoriu.

In eforturile  de  adincire  a caracterului  fascist  al  vieţ ii social- politice  
din  nordul  Ardealului  cotropit,  de  înăsprire  a regimului  de  teroare,  de  in
toleran ţă fa ţă de  popula ţ ia majoritar ă rom âna  şi fa ţă de  celelalte  na ţ iona 
lităţi asuprite  un  rol  deosebit  l- au  avut  extinderea  în  acest  teritoriu  a re 
ţelei  celor  mai  vehemente  partide  fasciste  din  Ungaria,  presiunea  acestora  
de  a racola  şi aici  aderen ţ i. Este  vorba,  în  primul  r înd,  despre  Partidul  
crucilor  cu  săge ţ i care  sus ţ inea  fără rezerve,  deschis  şi brutal,  reprima-
rea  româ nilor,  eliminarea  evreilor,  teroare  ne îndur ătoare  împotriva  tutu ror  
celor  ce se  opuneau  ocupa ţ iei horthyste.  Totodat ă, Partidul  crucilor  cu  
săge ţ i a participat  la realizarea  m ăsurilor  contrainformative  şi poli ţ iene şti  
întreprinse  împotriva  popula ţ iei rom âne şti  şi a rezisten ţei antihorthyste  
din  r îndurile  maghiarilor,  germanilor,  evreilor  etc.  Prin  programul  sau,  
acest  partid  urm ărea  introducerea  regimului  na ţ ional- socialist  totalitar  din  
Germania  în  Ungaria,  expulzarea  tuturor  evreilor,  lichidarea  organiza ţ iilor  
democratice  şi muncitore şti.  Partidul  crucilor  cu  săge ţ i a reu şit  s  ă devin ă o 
important ă for ţă politic ă a reac ţ iunii  maghiare  din  nordul  şi estul  
Transilvaniei  cre îndu- şi organiza ţ ii jude ţene  or ăşene şti,  de  plas ă şi comu 
nale  în  jude ţele  Some ş, Mure ş, Bihor,  Satu  Mare,  Sălaj,  Maramure ş, Ciuc,  
Odorhei,  Sf. Gheorghe  şi Bistri ţa.

In nordul  Ardealului  şi- a extins  activitatea  şi Magyar  Megujulas  
Parlja  (Partidul  Reînnoirii  Maghiare),  condus  de  Imredy  Bela. Acest  partid  a 
reu şit  să- şi atrag ă aderen ţ i îndeosebi  din  r îndurile  intelectuali lor  maghiari  
şi ale  unor  categorii  de  burghezi.  De asemenea,  şi- a extins  re ţeaua  
organizatoric ă şi partidul  guvernamental  Magyar  filet  Partja  (Partidul  Vieţ ii 
Maghiare),  care  continua  activitatea  profascist ă a partidu lui  creat  de  
Gombos  Gyula,  Nemzeti  Egyseg  Part  (Partidul  Uniunii  Naţ ionale),  Fiind  
principalul  suport  politic  al  regimului  fascisto - horthyst,  acest  partid  a 



promovat  intens  politica  revizuirilor  teritoriale  şi refacerii  gra ni ţelor  
fostului  regat  feudal  ungar  din  vremea  Sfîntului  Ştefan,  sus ţ in înd,  totodat ă, 
extinderea  expansiunii  Ungariei  p înă la Marea  Neagr ă. In cadrul  acestui  
partid  s- a remarcat  gruparea  din  jurul  lui  Marton  Bela sub  numele  de  
M.O.V.E. Magyar    Orszagos    Vedero    Egylet  (Asocia ţ ia na ţ io-
47nală  maghiar ă de  ap ărare),  care  urm ărea  să extermine,  prin  mijloace  vio
lente,  s îngeroase  mişcarea  comunist ă antifascist ă din  Ungaria,  să reali zeze  
o integrare  absolut ă, pe  toate  planurile,  a Ungariei  în  sistemul  politico-
statal  şi militar  al  Germaniei  naziste.

Ordinul  Vitejilor,  înfiin ţat  încă în  1920,  avîndu- 1 drept  căpetenie  pe  
Horthy  însu şi, cuprindea  elementele  care  se  dovedeau  a fi cele  mai  active  în  
sus ţ inerea  politicii  horthyste,  în  afişarea  na ţ ionalismului  şi tendin ţelor  
expansioniste.

La primirea  în  cadrele  Ordinului,  candida ţ ii erau  sever  selec ţ iona ţ i, 
pentru  a nu  intra  elemente  indezirabile  din  punct  de  vedere  al  interese lor  
na ţ ionale  ungure şti.  Membrii  Ordinului,  reprezent înd  toate  clasele  so ciale,  
prin  prezen ţa lor  în  cele  mai  felurite  medii,  asigurau  o observare  
permanent ă a opiniei  publice,  iar,  datorit ă disciplinei  căreia  îi erau  supu şi, 
ei semnalau  observa ţ iunile  lor  sec ţ iei a II- a din  Preşedin ţ ia Consiliului  de  
Miniştri,  fie  direct,  fie  prin  intermediul  organiza ţ iunilor  locale.  In acela şi 
timp,  ei influen ţau  mentalitatea  anturajului  lor  în  direc ţ ia impus ă de  către  
forul  central  de  propagand ă.

Ordinul  Vitejilor  a constituit  un  important  instrument  al  guvernului  
pe  terenul  maghiariză rii  minorit ăţilor,  întruc ît,  prin  împropriet ărirea  mem 
brilor  Ordinului  cu  "loturi  viteje şti", se  colonizau  cu  un guri  regiunile  
anexate.  Totodat ă, se  maghiariza  numele  celor  primi ţ i, dac  ă erau  "din  
r îndul  na ţ ionalit ăţilor", aceasta  reprezent înd  o condi ţ ie obliga torie   a 
acord ării  titlului.

In acelaş i timp,  regimul  horthyst  a extins  re ţeaua  organiza ţ iilor  
para militare,  teroriste,  fasciste  din  Ungaria  în  nordul  şi estul  Transilvaniei  
şi a creat  noi  organiza ţ ii na ţ ionaliste,  rasiste,  militariste,  menite  să înăs 
preasc ă asuprirea  rom ânilor  şi a celorlalte  na ţ ionalit ăţi, teroarea  exercitat ă 
de  aparatul  de  stat.  Un noian  de  organiza ţ ii, multe  dintre  ele  avînd  caracter  
paramilitar  secret,  erau  destinate  să ini ţ ieze,  să elaboreze  şi să tra duc ă în  
via ţă un  vast  program  de  reprimare  a tuturor  acelora  care  se  opu neau,  
într - un  mod  sau  altul,  regimului  horthyst  de  ocupa ţ ie. Aşa a fost,  de  pild ă, 
Magyar  Rendfenntarto  Bizottsag  (Comitetul  maghiar  pentru  men ţ inerea  
ordinii),  organ  de  sprijin  al  autorit ăţilor  poli ţ iene şti  în  faza  de  instaurare  a 
regimului  de  ocupa ţ ie. Au luat  fiin ţă sec ţ ii sau  organiza ţ ii locale  ale  
diferitelor  uniuni  şi asocia ţ ii din  Ungaria  : Magyar  Frontharco- sok  
Szovetsege  (Uniunea  combatan ţ ilor  de  război  unguri),  Vitez  Szek  (Scaunul  
vitejesc),  Turani  Vadaszok  Nemzetvedelmi  Szervezete  (Organi za ţ ia de  
ap ărare  na ţ ional ă a vînătorilor  turanici),  Wesselenyi  Lovvesz  Eylet  
(Asocia ţ ia tiraliorilor  Wesselenyi),  Rongyos  garda  (Garda  zdren ţăro şilor),  
Nemzetorseg  (Garda  na ţ ional ă) etc.,  toate  avînd  un  profund  caracter  na ţ io
nalist - fascist,  form înd  un  auxiliar  al  serviciilor  de  informa ţ ii şi de  re 



primare.
Din  acest  noian  de  organizaţ ii şi forma ţ iuni  şi- a dob îndit  o faim ă 

malign ă Garda  zdren ţăro şilor.
Membrii  organiza ţ iei erau  recruta ţ i dintre  elementele  care  se  do 

vedeau  a fi fără scrupule  în  executarea  unor  misiuni  "delicate".
Uniforma  : costum  negru,  cizme,  centură , căciulă neagr ă de  miel  cu  

cap  de  mort,  iar  pe  piept,  la st înga,  o insign ă ce  reprezint ă emblema  Unga 
riei,  cuprins ă în  conturul  Ungariei  Mari.

Garda  zdren ţă ro şilor  a fost  întrebuin ţat ă pe  scar ă intens ă cu  ocazia  
dezmembr ării  Cehoslovaciei  şi îndeosebi  dup ă primul  arbitraj  de  la Viena,  
în  ajunul  ocup ării  Ruteniei  de  către  unguri.

Extinzî ndu- şi activitatea  terorist ă şi informativ ă în  teritoriul  cotro 
pit,  Garda  zdren ţăro şilor  a participat  la ac ţ iunea  de  dezna ţ ionalizare  şi ex
terminare  fizic ă a popula ţ iei rom âne şti,  precum  şi la preg ătirea  războiului  
împotriva  Rom âniei,  în  vederea  perpetu ării  domina ţ iei horthyste.  Mem brii  
acestei  organiza ţ ii au  sâvîrşit  cu  o  ferocitate  de  neî nchipuit  nume roase  
crime  împotriva  rom ânilor  şi a celorlalte  popula ţ ii oprimate.
Imediat  după  cotropirea  nord- vestului  Rom âniei  de  către  trupele  hor 
thyste,  maiorul  Hejjas,  conduc ătorul  Gărzii  zdren ţăro şilor,  a propus  gu 
vernului  de  la Budapesta  să extermine  pe  frunta şii rom ânilor  răma şi in  
aceast ă str ăveche  vatr ă rom âneasc ă. Realizarea  propunerii  a fost  am î- nat ă 
de  guvernul  horthyst  în  aşteptarea  unei  situa ţ ii favorabile  pentru  a 
organiza  un  masacru  de  propor ţ ii, asem ănător  celui  săvîrşit  ulterior  la 
Bacica  (regiune  din  zona  Serbiei  cotropit ă de  horthy şti  în  anul  1941),  în  
ianuarie  1942,  unde  peste  39  000  s îrbi,  precum  şi numero şi maghiari  şi 
evrei  au  căzut  victim ă terorismului  horthyst.

Pentru  a determina  încordarea  rela ţ iilor  germano- rom âne  îş  a pro 
voca  sa şii împotriva  poporului  rom ân, maiorul  Hejjas  a preconizat,  în  
toamna  anului  1941,  o înscenare  împotriva  popula ţ iei germane  din  Rom â
nia.  In acest  scop,  membri  ai Gărzii  zdren ţăro şilor,  cunosc ători  ai  limbii  
rom âne  şi îmbr ăca ţ i în  haine  specifice  portului  rom ânesc  al  regiunii  res 
pective,  urmau  să fie  trimi şi în  comunele  locuite  de  sa şi din  sudul  Tran 
silvaniei,  cit  şi din  teritoriul  anexat  de  horthy şti,  cu  misiunea  de  a comite  
acte  teroriste  împotriva  popula ţ iei germane.  Prezent înd  ulterior  aceste  acte  
de  teroare  drept  opera  rom ânilor,  ele  ar  fi putut  servi  ca  pretext  pentru  
declan şarea  unei  ac ţ iuni  militare  represive  germano- ungare  îm potriva  
Rom âniei.

Numeroase  informa ţ ii atest ă că, în  anii  ocupa ţ iei horthyste  a nordu 
lui  Ardealului,  Garda  zdren ţăro şilor  se  preg ătea  sa  întreprind ă ac ţ iuni  
tero riste  şi de  sabotaj  împotriva  Rom âniei.  In acest  scop  au  fost  instruite  
deta şamente  speciale,  constituite  din  refugia ţ ii maghiari  din  partea  de  sud  
a Transilvaniei,  cunosc ători  ai  limbii  rom âne.  Aceştia  au  fost  antrena ţ i în  
m înuirea  armelor  automate,  montarea  explozibililor  şi în  ducerea  luptei  de  
gueril ă. fiind  ini ţ ia ţ i, în  acela şi timp,  şi în  problemele  sociale,  etnogra fice,  
economice  şi topografice  ale  regiunii  preconizate  ca  zon ă de  ac ţ iune.  Pe 
teritoriul  Transilvaniei  cotropit  de  horthy şti  au  existat  centre  speciale  de  



preg ătire  a Gărzii  zdren ţăro şilor  pentru  ac ţ iuni  teroriste  împotriva  
Rom âniei.

In activitatea  teroristă  şi informativ ă împotriva  Rom âniei,  în  timpul  
domina ţ iei horthyste  asupra  Transilvaniei  de  nord  şi de  est,  un  loc  impor 
tant  1- a ocupat  şi organiza ţ ia paramilitar ă Turani  Vadaszok  (Vînătorii  
turanici).  în  programul  său  figura  printre  altele  : repatrierea  tuturor  un 
gurilor  din  str ăinătate,  refacerea  Ungariei  Mari etc.  Dup ă dictatul  de  la 
Viena,  organiza ţ ia s- a dezvoltat,  cre îndu- şi noi  sec ţ ii, sporindu - şi num ărul  
membrilor.  Astfel,  in  nardul  şi estul  Transilvaniei  şi- a constituit  nume 
roase  organiza ţ ii jude ţene,  de  plas ă şi or ăşene şti.

Pentru  îndeplinirea  obiectivelor  revizioniste  împotriva  Rom âniei  
acestei  organiza ţ ii i s- a încredin ţat  misiunea  de  a forma  echipe  de  tero rişti,  
destinate  să preg ăteasc ă terenul  în  vederea  opera ţ iunilor  militare  de  
ocupare  a Transilvaniei  de  sud.  La 22  noiembrie  1942,  cu  prilejul  sfin ţ irii  
drapelelor  organiza ţ iei din  Ujvidek,  Zsoldos  Gusztav,  unul  din  mem brii  săi, 
a ar ătat,  în  discursul  ţ inut,  că Vînătorii  turanici  s înt  trupele  de  asalt  ale  
viitorului  stat  ungar,  care  stau  gata  pentru  orice  răfuiala,  iar  în  sufletul  lor  
arde  idealul  frontierelor  milenare.  In timpul  războiului  hit - lerist,  misiunea  
organiza ţ iei a constat  în  lupta  pentru  men ţ inerea  noilor  frontiere  ale  
Ungariei,  reprimarea  oric ărei  mişcări  revolu ţ ionare,  demo cratice,  
antihorthyste  şi antihitleriste.  In eventualitatea  unui  conflict  mi litar  
rom âno- ungar,  misiunea  ei era  să ini ţ ieze  activit ăţi de  agita ţ ie, alar- mism  
şi defetism,  să pun ă ]a cale  acte  de  sabotaj  şi diversiune  pentru  distrugerea  
obiectivelor  militare  şi a lucr ărilor  de  art ă.

Pe măsur ă ce  armata  horthyst ă ar  fi înaintat  pe  teritoriul  rom ânesc.  
Vînătorii  turanici  trebuiau  să asigure  spatele  frontului  de  opera ţ iuni  prin  
identificarea  şi executarea  tuturor  clementelor  rom âne şti  "suspecte".  
Echipe  speciale  de  terori şti  preg ătite  pentru  războiul  împotriva  Rom âniei  
au  fost  instruite  la centrele  de  preg ătire  ale  Vînătorilor  turanici  cît  şi în  
poligonul  de  trageri  şi explozii  al  pionierilor  de  pe  insula  Hajogyarsziget  
din  Budapesta.  Paralel  cu  instruc ţ ia tehnic ă, ci urmau  şi cursuri  de  însu şire  
a limbii  rom âne.  Pentru  a se  asigura  fidelitatea  integral ă a membrilor  
organiza ţ iei, autorit ăţile ungare  le- au  asigurat  o situa ţ ie privilegiat ă fiind  
prefera ţ i în  func ţ ii publice  şi la angajare  în  întreprinderile  industriale.
O altă  organiza ţ ie destinat ă a înt ări  domina ţ ia horthyst ă asupra  teri toriului  
cotropit  al Transilvaniei  şi, în  acela şi timp,  a ac ţ iona  împotriva  Rom âniei  a 
fost  Turul  Bajtarsi  Szovetseg  (Uniunea  camaradereasc ă — Turul),  care  
grupa  tineri  intelectuali  de  orientare  revan şist ă, expansionist ă. Ea s- a 
preg ătit  intens  pentru  ac ţ iuni  teroriste  în  cazul  unui  conflict  armat  
ungaro- rom ân,  în  care  scop  au  fost  instruite  cca  80  echipe  de  terori şti,  
dintre  care  18  pentru  a fi lansate  cu  para şuta  pe  teritoriul  Rom âniei.  Cei ce 
urmau  să pun ă la cale  ac ţ iuni  teroriste  erau  preg ăti ţ i din  timp  pentru  
cunoa şterea  în  profunzime  a terenului,  a limbii,  obiceiurilor,  portului  si  
psihologiei  poporului  rom ân. Totodat ă, membrii  acestei  organiza ţ ii erau  
instrui ţ i în  m înuirea  armelor  automate,  în  manipularea  aparaturii  T.F.F.,
radio  şi de  semnalizare  optic ă, în  montarea  explozibililor,  precum  şi 



pentru  orientarea  în  teren.
Cea  mai  activă  organiza ţ ie paramilitar ă revizionist ă a fost  Orszagos  

Magyar  Lovesz  Egyesulet  (Asocia ţ ia General ă a Tiraliorilor  Unguri).  
Asocia ţ ia s- a ocupat,  pe  ling ă men ţ inerea  spiritului  iredentist  în  r îndurile  
popula ţ iei maghiare  şi de  reinstruirea  celor  22  contingente  care  au  făcut  
serviciul  militar  în  armata  rom ână, pentru  preg ătirea  moral ă şi militar ă a 
întregii  popula ţ ii maghiare  din  teritoriul  anexat,  cu  scopul  de  a oprima  pe  
rom âni  în  cazul  unui  război  dus  de  Ungaria  horthyst ă împotriva  Rom âniei  
şi de  a da  un  ajutor  efectiv  armatei  regulate  horthyste  în  lupta  defen sivă cu  
trupele  rom âne  în  cazul  cînd  luptele  s- ar  fi desf ăşurat  pe  teritoriul  aflat  
sub  st ăp înjrea  horthyst ă.

In comunele  din  apropierea  frontierei  cu  Româ nia,  armamentul  si  
muni ţ iile  erau  p ăstrate  în  depozite  speciale,  iar  preg ătirea  pentru  a face  
fa ţă misiunilor  ce urmau  să le îndeplineasc ă avea  un  caracter  mai  intens.  
Majoritatea  organiza ţ iilor  or ăşene şti  aveau  sedii  şi poligoane  de  tragere  
proprii.  La aplicaţ iile  tactice  ale  batalionului  32  vînători  frontier ă, ţ inute  în  
regiunile  Ghime ş şi Gheorghieni,  în  vara  anului  1942,  au  luat  parte:  şi 
unit ăţile de  tiraliori.  Forma ţ iunile  de  tiraliori  de  la grani ţa cu  Rom ânia  
executau  necontenit  exerci ţ ii de  alarm ă şi aplica ţ ii, împreun ă cu  pichetele  
de  grăniceri  horthyste.  In ora şul  Cluj  a func ţ ionat  organiza ţ ia regional ă X 
de  tiraliori  avînd  ca  şef  pe  baronul  Aczel  Ede, în  subordinea  căreia  au  ac
tivat  asocia ţ iile  jude ţene  Cluj,  Ciuc,  Mure ş, Odorhei,  Some ş, Trei  Scaune  şi 
Bihor.  Organiza ţ ii jude ţene  de  tiraliori  au  existat  şi în  jude ţele  Mara mure ş, 
Sălaj  şi Satu  Mare.  Num ărul  organiza ţ iilor  comunale,  numai  din  jude ţul  
Cluj,  s- a ridicat  la circa  80.  In comunele  Cojocna,  Gilău,  Flore şti.  Căpu şul  
Mic şi Apahida  s- au  creat  depozite  de  arme  şi muni ţ ii pentru  înar marea  
membrilor.

Relevîndu- se  ca  unul  dintre  cei  mai  fanatici  sus ţ inători  ai  planurilor  
revizioniste  integrale  asupra  Rom âniei,  baronul  Aczel  Ede, fugit  din  Aiud  în  
octombrie  1940  în  urma  unei  condamn ări  pronun ţate  de  Tribunalul  mi litar  
din  Sibiu  pentru  ini ţ ierea  unor  ac ţ iuni  teroriste  antiromane şti  dup  ă dictatul  
de  la Viena  a elaborat  un  vast  program  de  eliminare  si  lichidare  a 
rom ânilor  din  nordul  Ardealului.  Programul  a fost  înaintat  guvernului  
prezidat  de  Teleki,  care  i- a dat  lui  Aczel  Ede min ă liber ă, pun îndu- i la 
dispozi ţ ie fonduri  însemnate.  La r îndul  său, succesorul  lui  Teleki  Pal la 
pre şedin ţ ia guvernului,  care  i- a întins  n  min ă prieteneasc ă lui  Aczel  Ede, 
pe  vremea  cînd  era  ministrul  Ungariei  la Bucure şti,  a sus ţ inut  şi mai  mult  
acest  program,  antren înd  în  înf ăptuirea  lui  autorit ăţile de  ocupa ţ ie, iar  pe  
Aczel  1- a învestit  cu  puteri  nelimitate  în  dirijarea  prigoanei  împotriva  
rom ânilor.

In studiul  întocmit  de  către  Serviciul  special  de  informa ţ ii rom ân, în  
februarie  1943,  asupra  propagandei  revizioniste  horthyste  împotriva  
Rom âniei,  se  făcea  constatarea  că "prin  membrii  organiza ţiilor de  tira liori  
se execut ă cea  mai  con ştiincioas ă (agresiv ă — n.n.) activitate  de  dez-
naţ ionalizare  şi prigoan ă a rom ânilor,  sub  conducerea  directa  a lui Aczel".  
Totodat ă, se  consemna  că "faimosul  Institut  de  cercet ări  rasiale,  menit  să  



determine  emigrarea  în  mas ă a rom ânilor  din  Ardealul  ocupat",  era  opera  
organiza ţ iei tiraliorilor  într - adev ăr,  în  partea  de  nord  şi de  est  a Transil 
vaniei  a fost  creat,  din  ini ţ iativa  lui  Aczel,  aşa- numitul  Institut  de  cerce tări  
rasiale  care  avea  misiunea  de  a studia  şi elabora  mijloacele  prin  care  sa se  
combat ă orice  manifest ări  na ţ ionale  ale  rom ânilor,  pentru  ca  apoi  sâ- i 
determine  să emigreze  în  Rom ânia,  iar  pe  cei  răma şi să- i maghiarizeze  
prin  orice  mijloace.  Ulterior,  acest  Institut  şi- a schimbat  titulatura  în  
Institutul  de  cercet ări  asupra  raselor  şi de  aşezare  social ă. El a răsp îndit  
prin  satele  rom âne şti  din  Transilvania  cotropit ă manifeste  prin  care  în 
demna  pe  rom âni  să emigreze.

Szekely  Hataror  Hadosztaly  (Divizia  secuiască  de  frontier ă) a fost  de  
asemenea  o organiza ţ ie revizionist ă, militarizat ă, dotat ă cu  armament  şi 
material  de  război.  Ea a cuprins  cele  4  jude ţe din  intrindul  secuiesc  — 
Mure ş, Ciuc,  Trei  Scaune  şi Odorhei  — avînd  statul  major  la Tg. Mure ş, in  
componen ţa ei au  intrat  4 regimente,  cîte  unul  în  reşedin ţele  jude ţelor  
men ţ ionate,  şi 9  batalioane  volante,  sta ţ ionate  cîte  unul  în  ora şele  mai  im 
portante.  La reşedin ţele  plăşilor  din  aceast ă zon ă sta ţ iona  cîte  o companie  
eu  efective  variabile  în  raport  cu  num ărul  popula ţ iei şi importan ţa obiecti 
velor  economice.  Aceast ă organiza ţ ie a fost  înfiin ţat ă, sub  egida  Marelui  
Stal  Major  al  armatei  horthyste,  cu  scopul  de  a sprijini  trupele  regulate  din  
regiunea  secuiasc ă, în  ipoteza  unui  război  dezl ăn ţuit  de  Ungaria  hor-
thyst ă împotriva  Rom âniei.  Comandat ă de  generalul  în  rezerv ă Kozma  
Istvan,  iar  regimentele  si  batalioanele  de  către  ofi ţeri  activi,  forma ţ iunea  şi-
a constituit  efectivele  din  r îndurile  elementelor  revizioniste  maghiare  din  
zona  men ţ ionat ă, nemobilizabile  în  unit ăţile armatei  horthyste,  din  
militarii  contingentelor  vechi  care  au  participat  la primul  război  mon dial,  
din  tineri  rezervi şti  mobiliza ţ i pentru  lucru  şi scuti ţ i de  satisfacerea  
stagiului  militar  în  unit ăţile militare  permanente,  precum  şi din  al ţ i ce
tăţeni  secui  şi maghiari  preg ăti ţ i în  celelalte  organiza ţ ii paramilitare,  în 
deosebi  în  asocia ţ ia t îraliorilor.  Batalioanele  acestei  divizii  aveau  în  com 
punerea  lor  şi artilerie,  precum  şi alte  subunit ăţi speciale.
Pentru  pregă tirea  militar ă a lupt ătorilor  Diviziei  secuie şti  de  fron tier ă s- a 
înfiin ţat  la Sovata,  în  noiembrie  1942,  un  centru  de  instruc ţ ie, care  
func ţ iona  în  serii  de,  cîte  21  de  zile.  Pînă la începutul  anului  1943  au  fost  
preg ăti ţ i, în  acest  centru,  peste  6  000  de  membri  ai acestei  organiza ţ ii, ale  
căror  arme  şi muni ţ ii, dup ă terminarea  cursurilor,  au  fost  depozitate  la 
posturile  de  jandarmi  din  comunele  unde  s- au  întors,  iar  pentru  batalioa 
nele  volante  la reşedin ţele  acestora.  Divizia  secuiasc ă de  frontier ă num ăra  
în  r îndurile  ei peste  20  000  de  membri.

Tizes  Szervezet  (Organiza ţ ia de  zece)  era  o organiza ţ ie revan şard ă, 
contrainformativ ă care  a activat  numai  în  nordul  Ardealului,  avînd  sediul  la 
Cluj.  Misiunea  ei era  supravegherea  tuturor  rom ânilor  şi a celorlalte  
na ţ ionalit ăţi asuprite.  Sub  raportul  activit ăţii contrainformative,  Organi 
za ţ ia de  zece  a reprezentat  un  ajutor  pre ţ ios  al  organelor  poli ţ iene şti  şi 
informative  ungare,  reu şind,  prin  ramifica ţ iile  ei, să cunoasc ă starea  de  
spirit  a popula ţ iei şi să denun ţe pe  cei  care  militau  în  mi şcarea  de  rezis 



ten ţă antihorthyst ă.
La rîndul  ei, organiza ţ ia Levente  a urm ărit  preg ătirea  militar ă a 

tineretului  din  Ungaria  şi din  partea  de  nord- est  a Transilvaniei  în  sco puri  
războinice,  agresive.  Aceast ă preg ătire  era  condus ă nemijlocit  de  co
mandamentele  corpurilor  de  armat ă, unde  se  aflau  şi sediile  organiza ţ iei, 
un  mare  num ăr  de  leven ţ i maghiari  fiind  pu şi la dispozi ţ ia Serviciului  de  
informa ţ ii horthyst,  ca  radiofoni şti  şi radiotelegrafisti.

Pentru  executarea  misiunilor  de  luptă  in  zonele  de  frontier ă, leven ţ ii 
primeau,  pe  lîng ă instruc ţ ia militar ă obişnuit ă, şi cuno ştin ţe pe  linie  de  
spionaj  şi contraspionaj,  fiind  ini ţ ia ţ i în  ac ţ iuni  de  sabotaj  şi diversiune,  în  
tehnica  transmiterii  informa ţ iilor  secrete,  în  folosirea  cernelurilor  sim 
patice  şi a altor  substan ţe chimice  etc.

Principalul  instrument  şi cel  mai  brutal  de  exercitare  a ocupa ţ iei şi 
men ţ inere  a terorii  împotriva  popula ţ iei rom âne şti  majoritare  şi a celor lalte  
popula ţ ii oprimate  din  nordul  Ardealului  a fost  incontestabil  aparatul  de  
stat  horthyst  : jandarmeria,  poli ţ ia, armata,  instan ţele  judec ătore şti  şi 
administrative,  cu  întregul  lor  sistem  de  închisori,  tabere  de  adunare,  la
găre  de  internare,  deta şamente  de  munc ă for ţat ă etc.

Funcţ ionarii  aparatului  de  stat  horthyst,  fideli  regimului  fascist,  au  
manifestat  ur ă nest ăvilită şi dispre ţ , în  primul  r înd  fa ţă de  popula ţ ia ro 
m ână, cauz înd  îns ă situa ţ ii grele,  nu  de  pu ţ ine  ori,  şi celei  maghiare,  con 
siderat ă de  ei ca  "înstr ăinat ă" datorit ă rela ţ iilor  pe  care  le avea  cu  aceasta.  
Aroganta,  atitudinea  de  "domn  şi st ăp în", abuzurile  şi bunul  plac  ale  
func ţ ionarilor  mari  şi mici  — de  la prefectul  jude ţului  la notarul  comu nal,  
de  la judec ători  la perceptor  — trimi şi şi veni ţ i din  Ungaria  în  nordul  
Ardealului  cotropit  umileau  şi indignau  pin ă şi pe  maghiarii  localnici.  
"Numero şi proteja ţi — se sublinia  într - o scrisoare  a unui  maghiar  din  Valea  
lui  Mihai,  trimis ă în  aprilie  1941  unui  reprezentant  al  guvernului  horthyst  
— si  nobili scăpăta ţi veni ţi aici [...] ne  dispre ţuiesc,  în  ochii  lor nu  sîntem  
buni  maghiari  [...] Acel  ton  arogant,  prin  care  ne  instruiesc  s  ă ne  
comport ăm  conjorm  ordinii  din  ţara  mum ă, este  de- a dreptul  into lerabil".
Armata  horthystă , îndeosebi  corpul  său  ofi ţeresc,  a fost  educat ă în tr - un  
spirit  pregnant  na ţ ionalist  şi şovin,  agresiv  şi anexionist,  ura  şi dis-
preţ ul  fat ă de  rom âni  reprezent înd  un  capitol  distinct.  Aşa se  explic ă 
atrocit ăţile săvîrşite  în  zilele  cotropirii  ora şelor  şi satelor  din  nordul  şi 
estul  Transilvaniei,  provoc ările  şi înscen ările,  abuzurile  şi actele  de  teroare  
care  s- au  tinut  lan ţ , ele  agrav îndu- se    mereu,    în    perioada    urm ătoare.
Biroul  2 al  Marelui  Stat  Major  al  armatei  horthyste  a fost,  de  aee- menea,  
unul  din  organele  de  bază  îns ărcinate  cu  urm ărirea  şi oprimarea  for ţelor  
antihorthyste  şi, îndeosebi,  a popula ţ iei rom âne şti  din  nordul  Ardealului,  
completind  activitatea  poli ţ iei în  aceast ă direc ţ ie de şi, potrivit  statutului  de  
func ţ ionare,  sarcina  lui  era  de  a ţ ine  "eviden ţa armatelor  statelor  str ăine,  a 
situa ţ iei lor  militaro - politice  şi a capacit ăţii de  lupt ă de  care  dispuneau".
Cu deosebită  cruzime  a ac ţ ionat  în  exercitarea  regimului  de  te roare  
horthysta  asupra  nordului  Ardealului  cotropit  Magyar  Kiralyi  Ren- dorseg  
(Poliţ ia regal ă maghiar ă), care  a fost  instalat ă în  reşedin ţele  de  jude ţ  



Bistri ţa, Cluj,  Dej,  Miercurea- Ciuc,  Oradea,  Odorhei,  Satu  Mare,  Si- ghetul  
Marma ţ iei, Sf. Gheorghe,  Zalău  şi în  urm ătoarele  ora şe cu  subor donare  
jude ţean ă : Baia Mare,  Baia Sprie,  Carei,  Gherla,  Gheorghieni.  Huedin,  
Şimleul  Silvaniei,  Tg. Secuiesc  şi Reghin.  Forma ţ iunile  teritoriale  ale  
acesteia  aveau  denumirea  de  Kapitanysag  (Căpitanatul  poli ţ iei regale  
ungare)  din  localitatea  respectiv ă.

Forul  superior  al poliţ iei era  Ministerul  de  Interne,  adjunctul  mi 
nistrului  fiind  comandantul  Capitanatului  general  al  poli ţ iei. In cadrul  
aces- tui  minister  exista  o sec ţ ie special ă Kozbiztonsagi  Osztaly  (Secţ ia 
siguran ţei publice)  care  ţ inea  o str îns ă legătur ă cu  căpitanatele  poli ţ iei din  
nor dul  şi estul  Transilvaniei.  Principalele  direc ţ ii ale  activit ăţii poli ţ iei în  
acest  teritoriu  ocupat  vizau  starea  economic ă, mişcarea  de  sting ă, at 
mosfera  în  randurile  popula ţ iei rom âne şti,  evreie şti  şi germane,  contra 
spionajul.  Dintre  unit ăţile poli ţ iei un  rol  deosebit  a revenit  corpului  de 
fectivilor  şi serviciului  de  ap ărare  a statului  (Allamrendeszeti  Osztaly).
Cel mai  odios,  cel  mai  feroce  organism  al  sistemului  de  reprimare  şi 
exercitare  a terorii  pus  pe  picioare  de  regimul  de  la Budapesta  din  acei  ani  
a fost,  fără îndoial ă, jandarmeria  horthyst ă. Corpul  de  ofi ţeri  de  jan darmi  
era  recrutat  din  r îndurile  marilor  proprietari  de  p ăm înt,  ale  ofi ţerilor  din  
cadrul  armatei,  care  exprimau  tendin ţele  celor  mai  reac ţ ionare  cercuri  ale  
claselor  dominante.  Jandarmeria  a avut  un  caracter  dublu  : militar  şi 
poli ţ ienesc,  fiind  subordonat ă atit  Ministerului  de  Interne  cit  şi Ministerului  
Apărării  Naţ ionale,  avînd  dreptul  de  a face  uz  de  arm ă atat  împotriva  
persoanelor  civile  cît  şi a celor  militare,  drept  pe  care  nu- 1 avea  si  poli ţ ia.
Importan ţ a deosebit ă ce  se  acorda  jandarmeriei  dislocat ă în  nordul  şi estul  
Transilvaniei  rezulta  şi din  faptul  că ofi ţerii  erau  numi ţ i personal  de  către  
Horthy,  iar  subofi ţerii  de  către  ministrul  ap ărării  ; organizarea  teritorial ă a 
jandarmeriei  corespundea  cu  cea  a armatei,  avînd  subsectii  de  urm ărire,  
care  au  activat  deosebit  de  feroce  mai  ales  în  timpul  arest ă- rilor  în  mas ă a 
popula ţ iei rom âne şti,  a ghetouriz ării  şi deport ării  evreilor  în  lagărele  de  
concentrare  naziste.  Subsec ţ iile  de  urm ărire  erau  subordo nate  
Comandamentului  central  de  urm ărire  în  cadrul  căruia  func ţ iona  sec-
ţ ia IV C care  avea  sarcini  speciale  în  reprimarea  popula ţ iei rom âne şti.  
Jandarmeria  constituia  acel  organ  de  represiune  prin  intermediul  căruia  
regimul  de  ocupa ţ ie exercita  cea  mai  brutal ă şi nelimitat ă teroare  de  mas ă 
împotriva  adversarilor  regimului  şi cu  deosebire  a rom ânilor.

Dincolo  de  acţ iunile  de  opresiune,  de  provoc ările  şi ac ţ iunile  bandi - , 
te şti  sav îrşite  de  jandarmii  horthy şti  la ordinul  şi indica ţ iile  organelor  
centrale  superioare  împotriva  rom ânilor  şi evreilor,  a tuturor  celor  bănui ţ i 
do  sentimente  antihorthyste  — indiferent  de  na ţ ionalitate  — posturile  de  
jandarmi  de  pe  cuprinsul  Transilvaniei  de  nord  şi de  est  cotropite  au  să-
var şit  — datorit ă spiritului  na ţ ionalist,  fascist  în  care  au  fost  educate  — 
at îtea  fărădelegi,  schingiuiau  at ît  de  barbar  pe  ţăranii  rom âni  în  timpul  
interogatoriilor  pentru  cea  mai  mic ă bănuial ă, terorizau  în  aşa m ăsur ă 
satele,  în  special  cele  cu  popula ţ ie rom âneasc ă, înc ît  în  clipa  în  care,  apro-
piindu- se  de  un  astfel  de  sat,  oamenii,  distingid  in  zare  penele  de  coco ş 



puse  la sumbrele  lor  p ălării  negre,  îşi z ăvorau  uşile, plecau  de  acas ă, se  
ascundeau  pe  unde  apucau,  numai  să nu  dea  ochii  cu  ei.

Cele  trei  principale  organe  de  represiune  ale  regimului  fascisto -
horthyst  — armata,  poli ţ ia şi jandarmeria  — completate  de  un  păienjeni ş 
de  organiza ţ ii na ţ ionalist - sovine,  revizioniste,  institu ţ ii militarizate  sau  
paramilitare  au  ac ţ ionat  fără îndurare,  ned îndu- se  înapoi  de  la nimic,  
pentru  a ap ăra  şi men ţ ine  regimul  de  ocupa ţ ie horthysto - fascist,  redu-
cind  la tăcere,  pentru  a z ădărnici  în  faşă, orice  încercare  de  nesupunere  şi 
împotrivire,  folosind  fără scrupule,  cu  brutalitate  şi sălbăticie  orice  mijloc  : 
intimidarea,  dislocarea  şi internarea  în  lagăre  şi închisori,  dez 
na ţ ionalizarea,  teroarea  şi asasinatul.



Capitolul  III -  MALTRATĂ RI ŞI CRIME COMISE DE TRUPELE ŞI 
ORGANIZAŢIILE TERORISTE HORTHYSTE PE TERITORIUL COTROPIT 
DIN NORD- VESTUL ROMÂNIEI

Principalul  mijloc  prin  care  regimul  horthyst  a încercai  să exter mine  
şi să elimine  popula ţ ia rom âneasc ă din  aceast ă parte  a Rom âniei,  in trat ă 
sub  ocupa ţ ia Ungariei  horthyste,  1- a constituit  efortul  de  a schimba  
artificial  raportul  demografic  în  favoarea  popula ţ iei maghiare,  de  a justi fica  
eventuala  permanentizare  a acestui  regim.

Strategia  regimului  de  ocupa ţ ie horthyst ă fa ţă de  popula ţ ia rom â
neasc ă din  nord- estu  Transilvaniei  a fost  sintetizat ă de  baronul  Aczel  Ede, 
şeful  Circumscrip ţ iei regionale  a X-a Cluj,  a organiza ţ iei paramili tare  
horthyste  a tiraliorilor,  într - o cuv întare  rostit ă la Şimleul  Sil- vaniei,  cu  care  
prilej  afirma  : "Pe aceşti valahi  opincari  trebuie  să- i extirp ăm,  să- i ucidem  
ca pe  du şmanii  no ştri  [...] Preo ţii predică iubirea  poporului,  dar  aceasta  este  
numai  o momeal ă fiindc ă Dumnezeu  nu  ajut ă dec ît for ţa brut ă şi aceast ă 
for ţă  brut ă noi  cu  to ţii trebuie  s- o în trebuin ţăm  pentru  a ucide  şi extermina  
pe  aceşti valahi.  Religia,  prin  cele  zece  porunci  ale  ei spune  : nu  ucide,  nu  
fura,  nu  dori  femeia  altuia  pentru  că acestea  sînt  păcate.  Aceasta  este  păcat  
? Nu  este  păcat  ! Păcat  va  fi ca adev ărat  dacă nu  vom  extermina  aceast ă 
band ă [...] de  valahi  opin cari  [...]. Vom  organiza  şi o noapte  a  Sf întului  
Bartolomeu  [...] şi vom  ucide  şi copiii în  pîntecele  mamelor  lor".

Unul  din  contemporanii  evenimentelor  — Kelemen  Sandor  — scria  
urm ătoarele  : "Comandan ţii militari,  în  cea  mai  mare  parte,  au  fost  de  
orientare  fascist ă, şovinist ă. [...]. Cea  mai  important ă munc ă a  
comandan ţilor militari  a  constat  in  opera ţiuni  de  "cur ăţ ire"". In aceea şi 
ordine  de  idei,  Szenczei  Laszlo  va scrie  : "Soldăţ imea  pătruns ă pînâ in  
m ăduva  oaselor  de  teoriile  fasciste,  odat ă ajuns ă în  nordul  Transilvaniei,  a  
săvîrşit atrocit ăţ i odioase  fa ţă  de  locuitorii  neajutora ţi ai satelor  roma-
neşti".

Acţ iunile  criminale,  teroriste,  săvîrşite  împotriva  popula ţ iei rom â
ne şti,  au  fost  preg ătite  premeditat  de  către  guvernan ţ ii horthy şti,  şi au  fost  
înf ăptuite  prin  intermediul  întregului  mecanism  de  opresiune  la care  ne-
am  referit,  prin  mii  de  crime,  devast ări,  maltrat ări  şi expulz ări, pen tru  a 
distruge  cît  mai  mul ţ i rom âni,  a teroriza  şi înfrico şa pe  cei  răma şi, spre  a- i 
determina  să- şi părăseasc ă casele  şi gospod ăriile  şi a se  refugia  în  
Rom ânia.  Ele au  fost  dezl ăn ţuite  imediat  dup ă trecerea  frontierei  de  către  
trupele  horthyste.

Unul  din  martorii  oculari  ai evenimentelor,  Hrior  Victor  Văleanu,  din  
Satu  Mare,  declara  urm ătoarele  privind  regimul  de  teroare  instaurat  de  
autorit ăţile horthyste  la începutul  lunii  septembrie  1940  : "1. Intrarea  
trupelor  ungare  în  ora şul Satu  Mare  a fost  des âvîrşită în  ziua  de  5  
septembrie  1940  [...]. Puţinii rom âni care  se mai  aflau  în  ora ş, cum  şi evreii  
au  fost  obliga ţi să pun ă la butonier ă cocard ă ungureasc ă, altfel  fiind  expu şi  
să fie  linşa ţi [...] de  hoardele  dezertorilor  reîntor şi in ora ş înainte  de  intrarea  



trupelor  ungare.  Inainte  şi dup ă intrarea  trupelor  s- au  reîntors  la Satu  
Mare  cca  4 000  tineri  care  au  tre cut  frontiera  în  mod  clandestin  în  ultimii  
ani.  Ace ştia,  setoşi de  răzbu nare,  căutau  pe  ofiţerii de  poliţie şi func ţionarii  
care  i~au  anchetat  pe  timpuri,  însă, bine în ţeles, zadarnic  deoarece  aceştia  
s- au  retras...  Totu şi în  ura  lor fa ţă  de  rom âni mai  găseau  pe  cîte  un  
func ţionar  pe  care  să- l denun ţe autorit ăţilor ungare  ca av înd  ţinut ă ostilă 
Ungariei.

2.  Cu  ocazia  intră rii trupelor  ungare,  ordinea  au  men ţinut- o jan 
darmii  unguri  sosiţi primii  în  ora ş, cura  şi un  deta şament  de  1 200  de  gar 
dieni  publici  repartiza ţi de  la   diferite  ora şe din     Ungaria  [..]. Imediat  apoi  
s~a  proclamat  stare  de  asediu  şi s- a  introdus  administra ţia militar ă,  
autorit ăţile civile  pierz înd  orice  competen ţă  de  activitate.

3.  De la penitenciarul  tribunalului  s- a dat  drumul  deţ inu ţilor găsiţi si  
s- a  instalat  Comenduirea  Pieţei şi biroul  popula ţiei, Kemelharitoiroda  
(Biroul  de  contraspionaj  — n.n.), care  şi- a început  activitatea  [...].
4.  în  primele  2—3 zile  nu  s- a întimplat  ceva  deosebit,  însă în  ziua  de  8  
septembrie  au  început  arest ările în  mas ă. Au  fost  aresta ţi în  aceast  ă zi,  
între  mul ţi alţii, Berger    Marcel,    fost    redactor  al   ziarului  "Reggeli  
Lapok"'  (Foile  de  diminea ţă), care  simpatiza  cu  rom ânii şi care  este  ofiţer  de  
rezerva  în  armata  rom ână, subsemnatul,  fostul  comisar  de  poliţie Mike  
Emeric,  mai  mul ţi alţii foşti în  poliţia rom âneasc ă, însă pensionari,  pe  care  
nu  îi cuno şteam  dinainte,  cum  şi mai  mul ţi intelectuali  rom âni din  jude ţ [...].
Din  prima  zi  a intră rii trupelor,  limba  rom ână a  fost  cu  totul  înlăturat ă şi  
chiar  acei  care  ştiau  înainte  bine  rom âneşte  răspundeau  în  un gure şte  şi  
dac ă continua  cineva  a vorbi  îl lăsau  fără răspuns,  ori îi spu- neau  "nem  
tudok  olahul", (Nu ştiu  limba  "valah ă" — n.n.).

In aceste  dureroase  zile,  bieţ ii rom âni aveau  mimai  o singur ă min-
giiere  : biserica,  unde  aduna ţi se rugau  lui Dumnezeu  cu  lacrimi  în  ochi  şi in  
hohote  de  plîns.  Insă şi aceasta  a fost  pus ă sub  supraveghere.  Agen ţii  
unguri  şi aici au  fost  plasa ţi, aşa că noi  rom ânii nici nu  aveam  curaj  să  
vorbim  unul  cu  altul,  iar  pe  strad ă dac ă se înt îlneau  vorbeau  numai  un 
gure şte,  pentru  ca agen ţii pres ăra ţi pe  străzi  să nu  îi pun ă sub  suprave 
ghere  şi să- i înainteze  Comenduirii.
Cele mai  grozave  zile  le- am  tră it atunci.  Auzeam,  vedeam  arest ări
cu  duiumul  şi nu  puteam  da  mina  de  ajutor  fără a risca  să ajung  tovar ăş 
celui  arestat,  fără nici un  motiv  serios  [...].

Evreii sînt  prigoni ţi aproape  la fel  ca rom ânii, din  care  cauz ă, în~  
truc ît este  posibil  ei înconjoar ă (evita  — n.n.) orice  contact  cu  ungurii  şi mai  
ales  cu  autorit ăţile ungure şti.

Ungurii  au  arestat  apoi  pe  rabinul  Friedman,  care  la 10  mai  a  rostit  o  
predică , arătînd  fidelitate  fa ţă  de  statul  rom ân, pe  care  a şi imprimat - o.  
Numitul  a fost  depus  la penitenciar  şi nu  ştiu  ce s- a mai  înt âmplat  cu  el. Pe  
angrosi ştii comercian ţi de  postav  Schwartz  şi Leibovici  i- au  arestat  şi depus  
la penitenciar,  pe  motivul  ca  au  subscris  sume  mari  la fondul  pentru  
înzestrarea  armatei  rom âne.  De altfel,  pentru  că aceştia  sînt  multi milionari  
şi membri  marcan ţi, avoca ţi ai partidului  maghiar  s- au  anga jat  să- i apere,  



pentru  suma  de  10  000  pengo  (cca 300  000  lei) [...].
După  cit am  putut  observa,  avoca ţii partidului  maghiar  vîneaz ă pe  

evreii  înst ăriţi şi acuz îndu- i cu  diferite  nelegiuiri  pe  cale  de  denun ţ, for-
îţ ndu- i să recurg ă apoi  la protec ţia lor, pentru  sume  de  bani  destul  de  

însemnate,  stabilite  dup ă puterea  de  plat ă a  individului.  Astfel,  to ţi evreii  
mai  înst ăriţi îsi aşteapt ă cu  înfrigurata  rîndul.  între  aceşti avoca ţi "v înători" 
am  putut  recunoa şte  pe  dr.  Ţeveli  care  este  comisarul  guver nului  pentru  
Satu  Mare  şi pe  avocatul  dr.  Sudi.  care  este  membru  marcant  al partidului  
maghiar  . Tot  dr.  Sudi  a  fost  acela  care  a recurs  să ia ap ărarea  soţiei  
singurului  comerciant  rom ân, de  acolo,  Augustin  Vuic, arestat  şi el fără un  
motiv,  căruia  i- a  spus  să depun  ă 300  pengo  (cca 9 000  lei), spun îndu- i că 
altfel  nu  se  va  interesa  de  soarta  lui. Femeia,  nedispun înd.  de  suma  cerut ă,  
avocatul  a refuzat  să fac ă interven ţia pentru  eliberarea  soţului  său  [...]".
Descriind  situaţ ia unor  aşez ări  rom âne şti  din  apropierea  frontierei  cu  
Ungaria,  în  primele  zile  ale  ocup ării  nord - estului  Transilvaniei,  ziarul  
"Universul"  ar ăta  : "Barbariile  au  început  în  prima  zi  de  ocupa ţie în  ju de ţele  
Satu  Mare  şi Bihor.  Din  primele  ore  ale  ocupa ţiei, ţăranii  rom âni au  fost  
m ăcelăriţi. Alte  barbarii  s- au  săvîrşit tot  în  primele  ore  la m ă- năstirea  
Bicsad  de  lang ă ora şul Satu  Mare.  In miez  de  noapte,  pe  la orele  dou ă,  
călug ării s- au  pomenit  asalta ţi de  un  grup  de  tineri  din  organiza ţia  
"Levente ". Scoşi din  chilii şi pu şi la rand  în  curte,  preo ţii au  fost  scuipa ţi,  
lovi ţi cu  pumnalele,  iar  un  grup  de  20  ţărani  refugia ţi din  ajun  tocmai  
pentru  a se feri  din  calea  teroriştilor  s- au  pomenit  împresura ţi de  altă 
band ă şi m ăcelăriţi. Dar  leventi ştii nu  s~au  mul ţumit  numai  cu  at ît. Dup ă 
atrocit ăţile comise,  an  devastat  tipografia,  au  ars  cărţile de  rug ăciuni  şi au  
dat  foc  tuturor  proviziilor  găsite.  De la m ănăstire,  bandele  de  leven ţi au  
trecut  în  Ţara  Oaşului  şi în  Maramure ş, unde  au  masacrat  toţi rom ânii  
înt îlniţi. Trei  zile  şi trei  nop ţi, satele  au  cunoscut  cel mai  înfio rător  dezm ăţ .  
La Săpîn ţa, ţăranii  au  fost  bătu ţi cu  fr înghii  ude,  apoi  pu şi să- şi sape  
morm întul,  imit îndu- se procedeele  de  pe  timpul  terorii  albe  cu  prilejul  
revolu ţiei lui Horia.  Pe Valea  Vişeului  mai  multe  sate  au  fost  incendiate.  In  
Borşa, to ţi rom ânii au  fugit  în  păduri,  fiind  amenin ţa ţi c  ă vor  fi omor îţi"
In judeţ ul  Bihor,  în  ziua  de  4 septembrie  1940,  armata  horthyst ă, încalcind  
conven ţ ia, a năvălit  în  comuna  Diosig,  a deschis  foc  asupra  grănicerilor  
rom âni,  ucig înd  pe  serg . Gheorghe  Miţu, serg.  Gheorghe  Ta-
maş , caporal  Pavel  Mocanu,  frunta ş Ştefan  Herna  şi soldat  Vasile  Bălan.  
Locotenentul  Dumitru  Lazăr,  grav  rănii,  a fost  transportat  la Debre ţ in,  
unde  a murit  în  spital.

In ziua  de  7 septembrie,  soldaţ ii horthy şti  au  arestat  dou ăzeci  de  
tărani  rom âni  în  comuna  Mihai  Bravu  care  se  aflau  la munca  cîmpului.  I- au  
dus  într - un  cimitir  părăsit  unde  i- au  bătut  cu  patul  pu ştilor,  le- au  legat  
m îinile  la spate  cu  s îrm ă şi i- au  întrebat  dac ă vor  să fie  împu şca ţ i sau  
sp înzura ţ i. La întrebarea  "pe  cine  vre ţi să împu şcăm  mai  înt îi" un
ţăran  a răspuns  : "Pe mine".  întrebat  pentru  ce motiv,  acesta  a răspuns  : 
"Ca să nu- mi  văd copiii- mor ţi" — avea  doi  copii  ling ă el .
In ziua  de  8 septembrie  1940,  o echipă  de  militari  horthy şti  a ucis  13  civili 



rom âni  din  comuna  Alma şul  Mare,  iar  în  ziua  de  12  septem brie  1940  au  
fost  împu şca ţ i de  solda ţ ii horthy şti  doi  ţărani  rom âni  ling  ă linia  ferat ă de  
la marginea  ora şului  Oradea.

In ziua  de  10  septembrie  1940.  la Salonta  a fost  ucis  în  chinuri  ce
tăţeanul  rom ân  Iosif  Cristea,  iar  în  noaptea  de  10/11  septembrie,  în  loca 
litatea  Sîntion  au  fost  răpu şi de  solda ţ ii horthy şti  plugarul  rom ân  
Gheorghe  Tiponu ţ  împreun ă cu  fiul  său.

Acţ iuni  teroriste,  criminale,  de  eliminare  a popula ţ iei rom âne şti  au  
loc  în  toate  localit ăţile locuite  de  rom âni,  imediat  ce în  ele  a pătruns  ar 
mata  horthyst ă de  ocupa ţ ie. în  noaptea  de  5—6 septembrie  1940,  la  in
trarea  armatei  horthyste  în  comuna  Medie şul- Aurit  (jud.  Satu  Mare), 3  sol 
da ţ i s- au  prezentat  la casa  fostului  primar  Gheorghe  Petricean,  l- au  ri 
dicat,  l- au  dus  la marginea  satului,  l- au  înjunghiat  cu  baionetele,  i- au  scos  
ochii  si,  dup ă ce  l- au  chinuit,  l- au  împu şcat.  La 6 septembrie,  în  comuna  
Sâtm ărel  (jud.  Satu  Mare), au  fost  aresta ţ i si  pu şi în  lan ţuri  învăţătorii  ro 
m âni  Vasile  Moldovan,  Ghcorghe  Sofroni  şi Ştefan  Ster.  Duşi la închi soarea  
din  Satu  Mare  au  fost  bătu ţ i şi purta ţ i timp  de  peste  10  ore  de- a lungul  
str ăzilor  ora şului,  fiind  batjocori ţ i de  elementele  maghiare  şovine.
Gherla  a fost  ocupată  de  trupele  horthyste  în  ziua  de  10  septem brie.  
Imediat,  s- au  format  bande  teroriste  care  au  început  prigoana  contra  
tuturor  rom ânilor.  Fiecărui  rom ân  i se  cerea  o declara ţ ie în  care  să arate  ce 
beneficii  a ob ţ inut  de  la statul  rom ân  în  dauna  celui  ungar  de  la unirea  
Transilvaniei  cu  Rom ânia.  Pentru  ca  aceste  declara ţ ii să fie  pe  placul  
autorit ăţilor,  cei  interoga ţ i erau  schingiui ţ i în  fel  şi chip.  To ţ i ace ştia,  
împreun ă cu  alţ i 300  de  rom âni  adu şi din  satele  din  împrejurimi  au  fost  
interna ţ i în  închisoare.

"In Maramure ş — noteaz ă un  martor  ocular  — abia  au  ieşit tru pele  
rom âne  din  ora şul Sighetul  Marma ţiei şi şoviniştii unguri  au  început  
brutalizarea  popula ţiei romane şti, produc îndu- se atacurile  la poştă, pen-
tru  a lua  banii  de  acolo [...]. în  zilele  de  1—3 septembrie  Maramure şul era  
ţara  nim ănui.  Trupele  rom âne  erau  în  retragere  apre  Transilvania  de  sud,  
iar  trupele  horthyste  au  sosit  în  diminea ţa zilei  de  3 septem brie  [...]. A doua  
zi  de  la intrarea  trupelor  horthyste  în  ora ş, evreii  au  fost  du şi la gar ă, la  
munc ă for ţată, iar  rom ânii şi ucrainienii,  dar  în  special  rom ânii, au  fost  
aresta ţi în  mas ă. Func ţionarii  rom âni au  fost  îndep ărta ţi în  mas ă din  
serviciile  publice  [...] au  avut  loc arestă ri în  mas ă, expulz ări, exilări, luarea  
de  ostateci  ca pe  vremea  evului  mediu,  deposedarea,  de  avere,  alungarea  
cetăţenilor  din  casele  lor, bătăi. Pentru  orice  fleac,  jan darmii  unguri  loveau  
cu  paturile  de  arm ă mai  ales  pe  ţăranii  rom âni, de  preferin ţă  pe  cei tineri,  
ca să bage  frica  în  popula ţie [...] în  pia ţa ora şului  se puteau  vedea  
convoaie  du  aresta ţi, purta ţi la diferitele  autorit ăţi ale  oraşului  Sighetul  
Marma ţiei (poliţie, jandarmerie,  comandamentul  militar,  prefectur ă,  
pretur ă, procuratur ă ele). Prin  teroare  au  for ţat  popula ţia rom âneasc ă să 
părăsească Maramure şul şi mai  ales  pe  intelectualii  rom âni". Directorul  
spitalului  de  alienati  din  Sighet,  medicul  Vasile  Ilea,  a  fost  alungat  din  
postul  său  şi purtat,  legat  in  lan ţuri,  împreuna  cu  fiul  său,  lăsat  apoi  prad ă 



batjocoririi  şi înjur ăturilor  unor  elemente  fasci şte;  maghiare  din  localitate  
".

După  aceste  ac ţ iuni  teroriste,  întreprinse  de  trupele  horthyste  şi de  
diverse  organiza ţ ii fasciste  paramilitare  în  primele  zile  de  ocupa ţ ie, 
horthy ştii  — de  la trupele  de  ocupa ţ ie ]a bande  teroriste  alcătuite  din  
delincven ţ i de  drept  comun  — s- au  dedat  la acte  mult  mai  grave  : crime  si  
asasinate  în  mas ă, de  o monstruozitate  fără seam ăn.  Asasinatele  în  masa  
de  la Trăznea,  Ip, Cam ăr,  Păuşa, Cium ărna,  Şimleul  Silvaniei,  Cos- niciul  de  
Jos  (jud.  Sălaj), Mure şenii  de  cîmpie,  Huedin  (jud.  Cluj)  etc.  vor  răm îne  
pentru  totdeauna  ca  acte  de  grav ă acuza ţ ie la adresa  horthysmu - lui,  a 
fascismului.  în  cazul  acestor  asasinate  în  mas ă, filmul  fidel  al  celor  
înt împlate  se  poate  reconstitui  d înd  glas  actelor,  documentelor,  m ărturiilor  
color  care  sau  au  scăpat  ca  prin  miracol  de  la moarte  sau  au  fost  martori  ai  
acestor  masacre.

Oraşul  Zalău  a fost  ocupat  de  către  trupele  horthyste  în  ziua  de  8 
septembrie  1940.  In aceea şi zi , trupele  de  ocupan ţ i au  "asasinat  7  oameni,  
din  care  4 femei,  sub  pretext  că aceşti nenoroci ţi ar  fi atacat  un  escadron  
unguresc.  Cadavrele  femeilor  au  fost  desgolite  şi batjocorite  [...]. Cada vrele  
au  font  îngropate  jum ătate  pentru  a fi m încate  de  cîini. In abatorul  ora şului  
alţi şase  rom âni au  fost  ucişi, iar  în  curtea  liceului  Wesselenyi  un  căpitan  
maghiar  personal  a împu şcat  un  rom ân  şi dou ă femei  ". Dup  ă arest ările,  
bătăile şi maltrat ările  obişnuite,  în  ziua  urm ătoare,  trupele  au  plecat  mai  
departe.  Abia  ieşind  din  ora ş, sub  br ădetul  Meseşului  au  găsit  dou ă 
gospod ării  rom âne şti,  proprietatea  lui  Gavrilă Vicaş şi Gheorghe  Prunea,  
ambii  agronomi,  primul  la ocolul  agricol  Zalău,  celălalt  la ocolul  agricol  din  
Buciumeni.  Au fost  împu şca ţ i pe  loc  to ţ i cei  găsi ţ i acolo  : Gavrilă Vicaş şi 
so ţ ia lui,  fratele  său  Alexandru  Vicaş şi so ţ ia lui  Gheorghe  Prunea,  gravid ă 
în  ultima  lun ă, afla ţ i cu  to ţ ii la lucru.

Pe serpentinele  Meseşului  au  mai  fost  împu şca ţ i 10  cet ăţeni  rom âni.  
Unii din  ei veneau  pa şnic  la Zalău  cu  lapte  şi ou ă pentru  vînzare.  Printre  
ace ştia  a fost  identificat  func ţ ionarul  Ion  Salajan,  care  venea  pe  jos  din  
Trăznea,  fiind  desconcentrat.  Relat înd  aceste  evenimente,  învăţătorul  Ion  
Toma,  refugiat  din  Sălaj  la 21  septembrie  1940,  declara  : "Mun ţii Meses  sint  
plini  de  cadavre  ale  rom ânilor  din  Stîna,  Cium îrna,  Ungura ş etc.  Rom ânii  
au  fost  lega ţi de  ma şini şi du şi zeci  de  kilometri.  [...]. To ţi inte lectualii  din  
Zalău, în  frunte  cu  dr.  Fodoreanu,  fost  prefect,  au  fost  cresta ţi".
Trupele  horthyste  au  ajuns  în  aceea şi zi  de  8 septembrie  în  comuna
Ciumirna  unde  au  ucis  11  persoane  : Ion  Ghiuruţ an,  subprimar,  Ion  Tiriac
şi so ţ ia sa,  Ana,  N. Raţ iu,  Teodor  Tiriac,  Rozalia  Tiriac,  Gavrilă Oprea
Ţicău,  Gavrilă Ortelecan,  Florea  Ciglaneanu,  Gavrila  Oprea,  Nicolae  Băr-
bunaş  şl un  ţăran  din  Trăznea  al  cărui  nume  nu  a putut  fi identificat.  
"Dinspre  Cium îrna,  horthy ştii au  luat- o spre  Traznea.  La intrarea  in  
comun ă — în  ziua  de  9 septembrie  — pe  cîmp,  au  găsit cîţiva  copii rom âni  
păscînd  vitele.  Intreb îndu- i de  unde  sint,  aceştia  au  răspuns,  din  Trăznea.  
Fără nici o vorb ă au  fost  cu  to ţii împu şca ţi şi lăsa ţi mor ţi pe  islazul  comu-
nei.  In acest  timp,  popula ţia era  adunat ă în  frunte  cu  preotul  Costea,  pen tru  



a le face  o bun ă primire.  Dup ă ocuparea  satului,  auzindu - se focuri  de  arm ă 
spre  şoseaua  din  marginea  satului,  trase  de  un  grup  de  solda ţi în  stare  de  
ebrietate,  unit ăţ ile maghiare  au  deslan ţuit  m ăcelul  asupra  popu laţiei  
rom âne.  Rom ânii sînt  masacra ţi cu  focuri  de  arm ă şi mitralier ă, străpun şi  
cu  săbiile şi baionetele,  iar  casele  atacate  cu  grenade  şi incendiate".
Ororile  comise  depăşesc  puterea  de  în ţelegere  a omului  de  azi.  Iat  ă cîteva  
exemple  ; "Nicolae  Brumar  a fost  luat  de  acas ă şi împreun ă cu  soţia şi cele  
dou ă fiice  ale  sale  au  fost  împu şca ţi ling ă o căpiţă  de  fin  şi apoi  sf îrteca ţi cu  
baionetele.  Vasile  Mărgăru ş a  fost  ridicat  de  acas ă, străpuns  cu  baioneta  în  
mai  multe  părţi ale  corpului,  şi apoi  împu şcat  în  cap  cu  gloan ţe dum - dum.
Preotului  ortodox,  ascuns  în  casa  parohial ă, i s- a dat  joc şi a  ars  îm preun ă 
cu  casa.  Preoteasa  cu  fiică- sa  au  sărit  pe  fereastr ă în  uliţă , dar  de  soarta  
lor nu  se ştie nici azi.  Pe cei 9 solda ţi din  Trăznea,  reîntor şi din  Rom ânia  ca  
demobiliza ţi, i- au  împu şcat  cu  efectele  militare  pe  ei. Înv ăţă- torul  cu  soţia  
s- au  refugiat  din  fa ţa urgiei  în  comuna  Pusta.  Aici au  fost  prin şi şi adu şi  
am îndoi  în  Trăznea,  unde  au  fost  răstigni ţi de  uşa bisericii şi împu şca ţi"'.
Citind  lucrarea  Les assassinats,  publicistul  american  Milton  G. Lehrer  scria  : 
"Comuna  Trăznea  a fost  ocupat ă de  trupele  ungure şti la 9  sep tembrie  1940.  
Ca şi cînd  armata  de  ocupa ţie ar  fi executai  un  ordin  primit,  îndat ă ce satul  
a  fost  invadat  de  solda ţi, un  veritabil  potop  de  foc  şi singe  s- a ab ătut  asupra  
lui. Toate  armele  moderne  au  fost  utilizate  pentru  a satisface  instinctele  
brutale  ; pu şti, mitraliere,  tunuri  şi grenade.  Dup  ă ce au  fost  trase  primele  
salve,  solda ţii au  pătruns  în  case  şi au  asasinat  pe  oricine  găseau  in calea  
lor, incendiind  casele.  Cazul  preotului  rom ân  Trăian  Costea,  care,  dup ă ce a  
primit  un  glonte  in cap,  a  fost  tras  pe  gale ria  de  lemn  a presbiteriului  — 
căruia  i s- a dat  foc  şi care  a ars  în  între gime  odat ă cu  cadavrul  preotului  —
, este  tipic.  Mai tragica  a fost  soarta  multor  copii  rom âni  a căror  tragedie  
este  descris ă de  un  martor  ocular  astfel  : "Dup ă încetarea  focului  de  arme,  
ungurii  au  pus  m îna  pe  copiii de  rom âni şi de  vii îi aruncau  în  văpaia  
focului  (caselor  care  ardeau  — n.n.), arz înd  de  vii in chinuri  groaznice  şi  
mare  jale  răsun ă în  toi locul  de  plinsetele  lor".

Rezultatul  masacrului  de  la Traznea  : 263  româ ni  (copii,  femei,  băr-
ba ţ i. tineri  şi bătrini)  mor ţ i şi rani ţ i. Dintre  ace ştia  au  fost  identifica ţ i 68  
mor ţ i. Printre  cei mor ţ i s înt  : copiii  Aurica  Brumar  (5 ani), Victoria 1. Brumar  
(9 ani), Gherasim  Bîrjac  (7 ani). Ion  Sălăjan  (2 ani) ; batr înii  Maria  Bîrjac  (81  
ani), Grigore  Bîrjac  (72  ani) şi mul ţ i al ţ ii de  aceea şi vîrst ă. Din  cei  68  de  
mor ţ i identifica ţ i in  comuna  Trăznea,  57  au  fost  ucişi cu  gloan ţe în  cap,  în  
piept  şi în  abdomen.  Trei  dintre  cadavre  au  fost  în  urm  ă arse.  Femeii  Ana  
Negreanu  de  65  ani  i s- au  tăiat  manile.  Femeia  Ana  Sălajan  în  vîrst ă de  31  
ani,  de şi îns ărcinat ă, a fost  str ăpuns ă cu  baioneta.  Vasile  Mărgăru ş a fost  
găsit  cu  capul  spintecat  în  dou ă, iar  copilul  Ion  Sălăjan  de  2 ani  a fost  ucis  
cu  grenada.  47  de  gospod ării  ţărăne şti  din  Trăz nea  au  fost  complet  
mistuite.  Dup ă cum  arat ă documentele  "la plecarea  din  comun ă, solda ţii  
maghiari  au  legat  de  un  tun  pe  locuitorii  Gavrila  Andrie ş şi Ana  Dănilă,  
tîrîndu- i dup ă ei pînă în  comuna  Hida  (jud.  Cluj), unde  i- au  împu şcat". In 
acest  masacru  au  fost  implica ţ i şi groful  ungur  Ray Ferenc,  notarul  şi 



preotul  reformat,  ambii  din  Trăznea.
Şirul  crimelor  horthyste  a cuprins  întregul  jude ţ  Sălaj.  La 14  sep 

tembrie  1940,  militari  ai  armatei  horthyste  au  schingiuit  şi ucis  7  rom âni.
La 16  septembrie  1940,  în  Şimleul  Silvaniei,  au  masacrat  4  ţărani  rom âni  
din  comuna  Cam ăr.  In aceaa şi zi,  Regimentul  32  de  honvezi  a jefuit  
comuna  Marca  şi a executat  5 ţărani  rom âni.  In noaptea  de  16/17  septem 
brie,  solda ţ ii unguri  au  omorit  alte  3  persoane.  In total,  în  comuna  Marca  
au  fost  ucise  19  persoane.

La 18  septembrie  1940,  armata  horthystă  a masacrat  fără nici  un  
mo tiv  16  tarani  rom âni  (15  bărba ţ i şi o femeie),  care  au  fost  aruncati  într - o 
groap ă comun ă şi îngropa ţ i fără preot,  în  comuna  Cosmiciul  de  Sus.  
Crime  împotriva  popula ţ iei rom âne şti  se  înregistreaz ă în  aceste  zile  şi în  
alte  localit ăţi din  teritoriul  ocupat.  In comuna  Şumol  (jud.  Bihor)  au  fost  
omor îţ i în  chinuri  11  rom âni.  Trupurile  lor  ciop îr ţ ite  au  fost  lăsate  ti  zile  
ne îngropate  pe  marginea  rîului  Bereteu .
La 10  septembrie  1940,  s- a comis  o monstruoasă  crim ă la Huedin,  a cărui  
victim ă a fost  protopopul  Aurel  Munteanu  din  jude ţul  Cluj.  Cine  a fost  
protopopul  Aurel  Munteanu  ?

Iată cum  este  descris ă personalitatea  acestui  cleric  rom ân  în  cartea  
Transilvania,  ultima  prigoan ă maghiar ă : " [...] Ajuns  în  fruntea  protopo 
piatului  ortodox  din  Huedin,  părintele  Aurel  Munteanu  s~a  străduit  ca în  
protopopiatul  său  să nu  răm înă nici o parohie,  nici un  sat,  nici un  cătun,  
fără biserică. Pentru  ridicarea  cultural ă a  poporului  şi înt ărirea  con ştiin ţei  
na ţionale  în  sufletele  rom ânilor,  părintele  Aurel  Munteanu  s- a pus  în  frun 
tea  mi şcării de  culturalizare  a poporului  sub  stindardul  "Astrei" culturale,  
reu şind  să insufle  iubirea  de  neam  şi patrie.  Activitatea  lui s- a extins  şi  
asupra  înv ăţăm întutui  din  raza  protopopiatului  său,  prin  construirea  mai  
multor  localuri  monumentale  necesare  şcolilor  elementare.  Pentru  prop ă
şirea  economic ă a poporului  rom ân  a dat  impuls  înfiin ţării de  cooperative  
de  credit,  consum  şi de  produc ţie. Pretutindeni  era  cunoscut  ca un  ade vărat  
părinte  ocrotitor  al neamului,  iubit  şi stimat  de  to ţi rom ânii din  acel  ţinut  
[...} Ultimii  ani  ai vie ţii sate  i- a  dăruit  construirii  frumoasei  catedrale,  pe.  
care,  cu  mult ă trud ă şi cu  imense  sacrificii, a  terminat - o cu  doi ani  înainte  
de  1940,  în  mijlocul  ora şului  Huedin  [...] a avut  o atitudine  corect  ă şi  
împ ăciuitoare  fa ţa de  maghiarii  din  Huedin  şi din  satele  din  protopo- piătul  
său. O parte  însemnat ă din  maghiarii  din  Huedin,  şovini  revan şarzi,  nu  
numai  ca nu  vedeau  cu  ochi  buni  realiz ările protopopului  Aurel  Mun teanu  
pentru  prop ăşirea  cultural ă, economic ă, religioas ă a  rom ânilor,  dar  îl  
socoteau  un  du şman  înver şunat  al maghiarilor  şi îndeosebi  a împlinirii  
idealului  lor : Ungaria  Mare" .

Potrivit  tuturor  izvoarelor  cunoscute,  martirajul  protopopului  Aurel  
Munteanu  a avut  loc  astfel  : "în  diminea ţa zilei  de  10  septembrie  a plecat  s-
a oficieze  slujba  la înmorm întarea  unui  credincios.  In tîrgul  din  mijlocul  
ora şului,  o band ă de  21  de  unguri  agresivi  l- au  schingiuit,  timp  de  4 ore,
cu  o ferocitate  care  întrece  orice  închipuire.  A  fost  scuipat;  i s- a  strigat  
"pop ă ho ţ, valah  împu ţit"; l- au  lovit  peste  cap,  peste  fa ţă , peste  bra ţe cu  



ciomege.  I- au  smuls  parul  şi barba  din  rădăcină, cu  carne  cu  tot.  Budai  Ja-
nos  Gyepu  i- a  înfipt  un  baston  în  gur ă de  mai  multe  ori pînă i- a ieşit prin  
ceaf ă. Şi totul  se petrecea  sub  privirile  solda ţilor unguri.  Asasinii  erau  din  
Huedin  şi localităţ ile învecinate  printre  care  : Gall Ferencz  din  Saula,  Geza  şi  
Erezey  Cizmar,  Szekeres  Janos  din  Pricalat  şi Buday  Janos  Gyepu..  Cadavrul  
lui, împreun ă cu  al gardianului  Nicula  Gheorghe,  care  a sărit  în  ajutorul  
protopopului,  au  fost  aruncate  într- o groap ă la marginea  ora şului,  pe  
mo şia grofului  Banffy,  şi astupate  sumar  cu  ţarin ă. Dup ă 10  zile,  soţia află 
unde  este  îngropat  soţul şi încearc ă să- l ridice  pentru  a fi inmor - m întat  în  
cimitirul  ortodox.  A  fost  oprit ă de  jandarmi.  Ulterior,  dup ă un  simulacru  de  
autopsie,  cadavrul  celui  care  a fost  părintele  protopop  Aurel  Munteanu  a  
fost  înmorm întat  în  cimitir  "într- un  sicriu  dat  de  prim ărie  ca pentru  
cerşetori" [...]. Mulţimea  de  rom âni care  veneau  să asiste  la înmorm întare  a  
fost  împr ăştiat ă de  jandarmi,  iar  a  doua  zi  mormintul  a  fost  găsit devastat  
şi călcat  în  picioare,  cu  florile  depuse  de  m îini pioase  răvăşite, iar  crucea  
smuls ă din  păm înt". Statul  ungar  a luat...  m ăsuri.  Asasinii  au  fost  trimi şi în  
"judecata"  unui  tribunal  din  Cluj  care  a consti tuit  obiectul  dosarului  Nr. B. 
4239/1941 / 6.  Aşa- zisul  proces  şi sentin ţa dat  ă constituie  o deosebit  de  
concludent ă prob ă asupra  realit ăţii că întreg  cor tegiul  de  asasinate,  în  
mas ă sau  colective,  comise  de  ocupantul  horthyst  împotriva  rom ânilor  a 
fost  încurajat  cu  premeditare  de  autorit ăţile de  stat,  inclusiv  de  justi ţ ie. 
Simulacrul  organizat  de  justi ţ ia horthyst ă prin  "judecarea"  asasinilor  
protopopului  Aurel  Munteanu  a avut  menirea,  pe  de  o parte,  de  a împinge  
la noi  asasinate  împotriva  rom ânilor  şi, pe  de  alt  ă parte,  de  a intimida  
popula ţ ia rom âneasc ă care  se  ridica,  tot  mai  mult,  si  prin  mijloace  extrem  
de  variate,  împotriva  ocupantului.  Aceast ă realitate  este  dovedit ă cu  
prisosin ţă de  "Sentin ţa în  procesul  asasin ării protopopu lui Aurel  Munteanu"  
Nr.  B 4239/1941 / 6  dat ă de  Tribunalul  Regal  Maghiar  Cluj,  ca  instan ţă 
penal ă, document  care  a fost  tip ărit  şi difuzat,  sub  form  ă de  bro şur ă. 
Ignor înd  normele  de  drept  penal  şi sfid înd  în  modul  cel  mai  flagrant  
principiile  morale  referitoare  la ap ărarea  persoanei  şi a vie ţ ii umane,  
sentin ţa disculp ă pe  asasini  şi- i transform ă în  autentici  "eroi  na ţ ionali" ai 
Ungariei  horthyste.

In  fa ţa instan ţei au  comp ărut  : Mathe  Ferencz,  Szekeres  Ianos,  
Kozma  Andras,  Andras  Bartha,  Kudor  Ianos,  Kovacs  Andras,  Mihaly  
Sandor,  Budai  Ianos,  Gal lulika,  Eresei  Ferenc,  Matefi  Ianos,  Otvos  Ianos.  
Pocs  Ianos.  Din  cei  13  acuza ţ i de  "crim ă de  omor",  primii  şapte  au  fost  
găsi ţ i "vinova ţi", în  calitate  de  coautori,  conform  art.  70  din  Codul  pena!,  
"de  delictul  de  leziuni  corporale  grave  cauzatoare  de  moarte",  iar  ultimii  
cinci  au  fost  achita ţ i. Din  cele  de  mai  sus  s- ar  putea  deduce  că instan ţa a 
pornit  de  la premisa  just ă că în  urma  probelor  administrate  unii  au  fost  
găsi ţ i vinova ţ i, iar  al ţ ii nevinova ţ i şi, în  raport  de  aceasta,  s- a pronun ţat  
pentru  pedepsirea  primilor  şapte  şi achitarea  ultimilor  şase.  In realitate  
îns ă, aceast ă logică elementar ă în  materie  de  practic ă judiciar ă este  infir-
mat ă, întruc ît,  în  fond,  chiar  şi cei  care  au  fost  găsi ţ i "vinova ţi" au  fost
scutiţ i de  răspunderea  penal ă cuvenit ă pentru  cauzare  de  moarte.  



"Condam narea"  pronun ţat ă împotriva  a şapte  din  primul  grup  la cile  
dou ă luni  închisoare  corec ţ ional ă şi împotriva  unuia  (Mihaly  Sandor)  la o 
pedeaps  ă cumulativ ă de  3 luni  închisoare  corectiortal ă la care  se  adaug ă 
"suspenda rea" execut ării  pedepsei  "pentru  to ţi acuza ţii pe  termenul  de  
încercare  de  3 (trei) ani" este  mai  mult  dec ît  o parodie  a justi ţ iei.
Dar  iată  cum  se  motiveaz ă aceast ă aşa- zis ă judecat ă : Deşi se  accept ă 
ini ţ ial  vinov ăţia primilor  şapte  ca  fiind  implica ţ i într - o crim ă de  omor,  în  
motivare  se  respinge  calificarea  acuz ării  în  sensul  că s- ar  fi produs  o ast fel  
de  infrac ţ iune  întruc ît  "moartea  s- a produs  numai  ca un  rezultat  al aces tor  
lovituri  (aplicate  de  inculpa ţ i victimei  — n.n.) mai  uşoare  sau  mai  grave.
La capă tul  unei  suite  de  circumstan ţe atenuante,  sentin ţa men ţ ioneaz ă : 
"La aplicarea  pedepsei,  Tribunalul  nu  a găsit în  sarcina  acuza ţilor nici o  
împrejurare  agravant ă, în  schimb  constat ă ca împrejurare  atenuant ă  
faptul  că acuza ţii au  recunoscut  faptele  (sic !), că ei nu  au  mai  fost  pedepsi ţi  
şi că ei se aflau  într- o stare  sufleteasc ă care  explică am ărăciunea  şi emo-
ţiunea  puternic ă de  care  au  fost  stăpîni ţi şi care  putea  uşor să provoace  
excese  din  partea  celor  plini  de  fericirea  eliber ării şi cuprin şi de  senti mente  
entuziaste  patriotice  (sic .') [...] iar  mobilul  faptei  lor a  fost  acel  sen timent  
general  omenesc  (sic !) care  este  normal  pentru  to ţi adev ăra ţii membri  ai  
unei  na ţiuni  demne".  Morala  : "na ţ iunea  demn ă" maghiar  ă era  încurajat ă să 
recurg ă la acte  de  omor  împotriva  rom ânilor  pentru  a- şi manifesta  şi 
proba  "patriotismul"!

In aceeaş i zi,  de  10  septembrie  1940,  Huedinul  a fost  supus  arest ări 
lor,  maltrat ărilor,  devast ărilor.  Astfel,  primarul,  dr.  Andrei,  a fost  arestat  şi 
dus  într - un  loc  necunoscut  ; avocatul  dr.  Eugen  Moga  şi so ţ ia lui  au  fost  
maltrata ţ i ; premilitarul  Ion  Negru  sp înzurat  de  un  copac,  cu  capul  în  jos  ; 
mai  mul ţ i intelectuali  din  localitate  au  fost  aresta ţ i si  bătu ţ i : N. Socolici,  I. 
Furcovici,  A. Creţ , P. String  ; prof.  Gheorghe  Herdea  a fost  împu şcat  pe  la 
spate  ; Vasile  Popa  a fost  sp înzurat  de  picioare  şi i s- au  fracturat  m îinile.  
De asemenea,  au  fost  devastate  mai  multe  case  ale  rom ânilor.
Tot  atunci,  o unitate  de  honvezi  intra  în  satul  Hîda,  aduc înd  sub  escort ă 11  
ţărani  rom âni  găsi ţ i pe  şosea.  Nou ă dintre  ei au  fost  împu şca ţ i pe  mo şia 
Hatfaludi,  iar  cadavrele  au  fost  lăsate  în  cîmp,  ne îngropate  de  mar ţ i (Ziua  
crucii) p înă s îmb ătă. In aceea şi zi  în  sat  au  mai  fost  împu şca ţ i doi  rom âni  
ling ă Moara  Dasc ălului.

Relatî nd  atrocit ăţile comise  de  elemente  teroriste  horthyste  în  co 
muna  Hodos  (jude ţul  Cluj), un  document  consemneaz ă că, în  ziua  de  17  
octombrie,  popula ţ ia rom ână din  sat  (satul  fiind  compact  de  rom âni) a fost  
bătut ă şi schingiuit ă de  o band ă de  terori şti  format ă din  10  persoane  
venite  în  acest  scop  în  comun ă din  ora şul  Huedin.  Conduc ătorul  lor  a fost  
Gusas  Janos,  m ăcelar  din  Huedin.  Aceast ă band ă a ucis  pe  frunta şii din  
comun ă şi anume  : 1) îŢ ru  Nicolae,  fost  primar  ; 2) îŢ ru  Nicolae,  fost  
casierul  prim ăriei  ; 3) îŢ ru  Gheorghe,  fost  primar  ; 4) îŢ ru  Teodor,  fost
preş edinte  la Urbelişti  ; 5) Lungu  Dumitru,  cîrciumar.  Pe to ţ i ace ştia  i- au  
scos  din  case  si  i- au  omor ît  în  cur ţ ile lor.

Femeile  şi copiii  lor  au  început  să strige  şi atunci  oamenii  din  



comun ă au  fugit  în  pădure  şi s- au  ascuns.  Tot  în  jude ţul  Cluj,  în  primele  
zile  ale  ocupa ţ iei, au  fost  comise  şi alte  crime,  ca,  de  pild ă, împu şcarea  pe  
şoseaua  dinspre  Valea  Drăganului  a 12  rom âni,  apoi  încă 10  la marginea  
comunei  Valea  Alma şului  ş.a..

In ziua  de  11  septembrie,  soldaţ i horthy şti  au  împu şcat  în  hotarul  
comunei  Sâmihaiul  Alma şului  zece  tineri  rom âni  prin şi pe  şosea.
In seara  de  11  septembrie  au  intrat  în  satul  Cojocna  (18  km  est  Cluj)  doi  
ofi ţeri  şi 20 —30  solda ţ i, care  au  terorizat  şi maltratat  popula ţ ia. Tot  în  
satul  Cojocna,  cîteva  plutoane  de  honvezi  au  făcut  chefuri  cu  popula ţ ia 
maghiar ă şi apoi  au  devastat  locuin ţele  rom ânilor,  au  rupt  stea gurile  
rom âne şti  de  la  şcoli  şi le- au  călcat  în  picioare.  Directorul  şcolii  primare  a 
fost  împu şcat.  Primarul  ungur  a început  persecu ţ iile  în  contra  rom ânilor  şi 
i- au  obligat  să semneze  o cerere  pentru  mutarea  frontierei  cu  4 km  sud-
est  de  Cojocna.  Într - un  col ţ  al  satului  s- a instalat  o pu şc  ă mitralier ă 
îndreptat ă spre  partea  locuit ă de  rom âni.

Fenomene  deosebit  de  grave  s- au  petrecut  în  acele  zile  la Cluj  şi îm 
prejurimi,  unde  trupele  de  ocupa ţ ie horthyste  au  sosit  la 11  septem brie  
1940.  Pînă atunci,  crimele,  bătăile, devast ările  declan şate  împotriva  
rom ânilor,  îndeosebi  în  cartierele  Mănăştur,  Intre  ape,  comunele  Flore şti  şi 
Some şeni  au  fost  — aşa dup ă cum  recuno ştea  la 15  noiembrie  1940  fostul  
consul  al Ungariei  la Cluj,  dr.  Bothmer  Karoly  — efectuate  de  elemente  de-
clasate,  şovine,  fasciste,  organizate  în  grupe  teroriste,  conduse  de  Kerekes  
Istvan,  Kiraly  Zoltan,  Mălnassy  Tivadar,  Nyiro  Jozsef,  Kovats  Arpad,  dr.  
Szasz  Ferenez,  Veres  Lajos,  Lengyel  Jozsef  dr.  Vekas  Lajos,  Pataky  Kalman,  
afla ţ i sub  comanda  lui  Kovats  Arpad,  fost  ofi ţer  de  carier ă. De altminteri,  
informa ţ iile  consulului  horthyst,  dr.  Bothmer  Karoly,  coincid  cu  relat ările  
din  ziarele  vremii  care  vorbesc  de  devast ările  caselor  rom âne şti  din  
comunele  Some şeni  şi Flore şti.  I. Perja,  din  cartierul  Mănăştur,  a fost  lovit  
cu  cu ţ itul  în  cap  şi în  bra ţul  st îng  ; losif  Popa,  înjunghiat  în  plăm îni  ; V. 
Albu,  din  acelaş i cartier,  a fost  arestat,  apoi  ucis  ; Pavel  Albu  a lui  Tentu,  
tot  din  Mănăştur,  a fost  împu şcat,  iar  dr.  A. Ho ţ iu  a fost  crunt  bătut,  
fractur îndu- i- se  trei  coaste.  Unui  din  martorii  oculari  ai  evenimentelor  din  
Cluj,  dr.  Aurel  Socol,  nota  : "spiritul  a îţ ţă tor  şi oficial,  încurajai  de  
autorit ăţi, care  organizaser ă "gărzi  volante",  auxiliare,  vo luntare  ale  poliţiei  
(cu  brasarde  tricolore  pe  bra ţul  sting,  de  obicei  cu  vechi  şepci  de  honvezi),  
a început  "răzbunarea"  asupra  cartierelor  marcante  romane şii, ca  
Mănăşturul  şi cartierul  Iris. Grupuri  de  horthy şti parcur geau  noaptea  
străzile,  înarma ţi cu  bite  şi pietre,  şi cu  sălbăticie  spărgeau  geamurile  
ferestrelor  caselor  şi urm ăreau  ce apucau,  adesea  femei,  bărba ţi, copii, sau  
îi snopeau  in bătăi pe  cei care- i prindeau  pe  strad ă",

Odată  cu  intrarea  armatei  horthyste  în  Cluj,  la 11  septembrie,  cri
mele,  maltrat ările,  arest ările  au  continuat,  de  data  aceasta  sub  oblăduirea  
ei. în  primele  zile  de  ocupa ţ ie, un  mare  num ăr  de  rom âni  au  fost  ucişi pe  
str ăzi,  în  casele  lor  sau  în  alte  păr ţ i, fără nici  un  motiv  şi întotdeauna  cu  
aceea şi cunoscuta  bestialitate . Au fost  aresta ţ i to ţ i teologii  greco- catolici  
de  la Academia  de  teologie,  chiar  în  localul  episcopiei  din  str.  Brătianu .



La 11  septembrie  1940,  un  grup  de  17  gardieni  publici  româ ni  a fost  
surprins  pe  strad ă de  o band ă de  civili şi solda ţ i unguri,  în  timp  ce  se  
întor ceau  de  la  poli ţ ie, unde  fuseser ă chema ţ i de  autorit ăţile ungare.  Ei au  
fost  înjunghia ţ i cu  cu ţ itele  şi baionetele.  Au fost  apoi  dezbr ăca ţ i de  uni 
forme,  batjocori ţ i în  mod  sălbatic  şi du şi la închisoarea  tribunalului,  unde,  
trei  dintre  ei au  fost  înjunghia ţ i din  nou  cu  cu ţ itele  şi arunca ţ i în  celule,  
unde  au  murit  în  chinuri  groaznice .

La 12  septembrie  1940,  în  fa ţa m ăcelăriei  Manciu,  din  Calea  Moţ ilor,  
ziua  în  amiaza  mare.  au  fost  ucişi doi  rom âni.  Totodat ă, gardianul  V. Da-
mian  a fost  împu şcat  mortal,  iar  gardienii  V. Parau  şi T. Marin  schingiui ţ i la 
chestur ă. Mai mul ţ i rom âni  au  fost  maltrata ţ i în  pia ţa centrala  : V. Mu-
reşan,  V. Costin,  G. Căpu şan,  A. Călătan  şi fiul,  V. Crişan,  P. Albu,  A. Că-
pu şan,  prof.  Mure şan  ş.a. A fost  omor ît  în  strad ă, cu  cu ţ itele,  gardianul  
Ilisie  Moldovan  şi au  fost  maltrata ţ i dr.  Telea  şi dr.  Ştefan  Hossu,  fra tele  
episcopului  Iuliu  Hossu.

In cursul  nopţ ii de  11 —12  septembrie,  echipe  formate  din  tuzhar -
cosok  au  devastat  urm ătoarele  magazine  rom âne şti  : Cartea  Rom âneasc ă, 
libr ăria  Remus  Cioflec,  colectura  Stănoiu,  firma  Vlad  cu  toate  sucursalele,  
biroul  de  ziare  Central,  firma  Pascu,  banca  Vatra,  băcănia  Od ăşteanu,  firma  
Ieronim  Şerbu,  firma  Bratu,  firma  Al. Moraru,  precum  şi firmele  din  Pia ţa 
Mihai  Viteazul,  Regele  Ferdinand  şi Calea  Moţ ilor.  Afar  ă de  aceasta,  tot  în  
acea  parte,  au  fost  sparte  si  distruse,  p înă la una,  toate  firmele  avoca ţ ilor  şi 
medicilor  rom âni  din  str ăzile  principale  ale  ora şului.  Ziua  urm ătoare,  12  
septembrie,  au  fost  distruse  casele  rom ânilor  din  car- tierul  Mănăştur.  în  
toiul  nop ţ ii au  avut  loc  arest ări  şi bătăi. Spargerile  şi bătăile au  continuat  şi 
în  noaptea  de  12 —13  septembrie.  Num ărul  rom ânilor  asasina ţ i, maltrata ţ i, 
schingiui ţ i in  aceste  prime  zile  la Cluj,  trece  de  200.  Descriind  dimensiunile  
greu  de  imaginat  ale  atrocit ăţilor  sav îrşite  de  terori ştii  horthy şti  asupra  
popula ţ iei rom âne şti  din  Cluj,  în  aceste  prime  zile  de  dup ă ocupa ţ ie, un  
martor  al  evenimentelor  scria  în  ziarul  Acţ iunea"  din  21  septembrie  1940,  
urm ătoarele  : "dup ă intrarea  armatelor  ungare  de  ocupa ţie, în  ora şul Cluj  
s- au  organizat  numeroase  bande  de  terorişti înarmate  cu  cu ţite,  securi,  
topoare,  care  au  început  să atace  popula ţia rom âneasc ă şi să devasteze  
locuin ţele rom ânilor.  Rom ânii care  încercau  să reziste  erau  omor îţi în  bătăi,  
înjunghia ţi cu  cu ţite şi tăiaţi cu  topoare".

Aceste  fărădelegi  au  fost  facilitate  şi de  colonelul  Beck, fost,  timp  de  
6 ani,  func ţ ionar  la consulatul  maghiar  din  Cluj,  care,  în  chip  preme ditat,  ]a 
ordin  superior,  a întocmit  fişe personale  tuturor  personalit ăţilor  rom âne şti,  
informa ţ iile  culese  fiind  puse  la îndem îna  organiza ţ iilor  tero-
riste,  iar  mai  apoi  a autorităţ ilor  horthysle  care  le- au  folosit  in  to ţ i cei  4  ani  
de  ocupa ţ ie.

In noaptea  de  13/14  septembrie  1940  şi în  zilele  urm ătoare,  valul  
terorii  a continuat  pe  meleagurile  jude ţului  Sălaj.  In aceast ă veritabil ă 
"noapte  a sf întului  Barlolomeu"  de  13/14  septembrie,  echipe  de  solda ţ i 
horthy şti,  în  parte  în  stare  de  ebrietate,  condu şi de  locotenentul  Vasvary  
Zoltan  din  Reg. 201  motorizat  din  Budapesta,  înso ţ ite  de  forma ţ iuni  hor-



thyste  paramilitare  ale  aşa- zisei  gărzi  na ţ ionale  (Nemzetorseg),  precum  şi 
de  circa  25  de  elemente  şovine,  horthyste  din  localitate  au  atacat  pe  nea ş
teptate  popula ţ ia rom âneasc ă lipsit ă de  ap ărare  din  comuna  Ip, masa-
crind- o. Relat înd  modul  în  care  a fost  comis  acest  masacru,  un  document  
care  reconstituie  tragicul  eveniment  consemneaz ă că în  acea  noapte,  p  o 
ploaie  toren ţ ială, comuna  Ip "a fost  teatrul  celui  mai  sălbatic  şi sîngeros  act  
de  violen ţă". La începutul  nop ţ ii, dup ă cum  rezult ă din  document  "echipe  
de  osta şi unguri,  înso ţite de  iredenti şti şi membri  ai Gărzii  na ţio-
nale  au  scos din  case  pe  toţ i rom ânii care  nu  fugiser ă, i- au  bătut  pînă la  
sînge  şi i- au  schingiuit,  zdrobindu - le oasele  şi smulg îndu- le unghiile,  apoi,  
fără a ţine  seama  de  sex  şi de  vîrsta,  i- au  împu şcat  cu  focuri  de  arm ă şi de  
mitralier ă. Femeile,  în  plus,  au  fost  batjocorite,  iar  copiii spinteca ţi [...]. 
Dup ă m ăcel a  urmat  jaful  cadavrelor  şi al caselor  celor  omori ţi. Nici bi
serica  rom âneasc ă nu  a fost  cru ţată, de  unde  s- au  furat  80  000  lei. Cada 
vrele  au  fost  cărate  apoi  cu  căru ţele, unii  incă respirau,  şi îngropate  într- o  
groap ă comun ă, de  35/25  m*m,  peste  care  s- a turnat  400  kg  var  si apoi  
pă- mint".  Au căzut  victime  acestui  odios  masacru,  157  de  rom âni,  copii,  
ba- tr îni,  femei  şi bărba ţ i nevinova ţ i.

In ziua  de  14  septembrie  1940,  în  comuna  Marna  din  acela şi jude ţ , 
solda ţ i horthy şti  au  ucis  12  rom âni,  dintre  care  dou ă femei  şi un  protopop,  
precum  şi 11  slovaci.  In aceea şi zi,  în  comuna  Cosnicul  de  sus,  horthy ştii  
au  ridicat  60  de  bărba ţ i pe  care  i- au  dus  la Ip, unde  i- au  schingiuit,  voind  
să- i omoare.  Dintre  ace ştia,  cei  mai  mul ţ i au  reu şit  să se  salveze,  iar  16  au  
fost  împu şca ţ i, fiind  îngropa ţ i, de  asemenea,  într - o groap ă comun ă. Din  
comuna  Cerişa, au  fost  ridica ţ i de  către  acelea şi bande  de  militari  şi tero 
rişti  horthy şti,  30  de  bărba ţ i dintre  care  6  evrei,  pe  care  i- au  dus  în  "Pă
durea  Domneasc ă" la 20  km  de  comun ă, sehingiuindu - i şi apoi  împu şcîn-
du- i, ulterior  cadavrele  acestora  fiind  jefuite.  Tot  din  aceast ă comun ă au  
mai  fost  ucişi încă patru  rom âni  şi o  întreag ă familie  slovac ă compus ă din  
nou ă membri.

In aceeaş i zi,  în  comuna  Halm ăjd,  terori ştii  au  împu şcat  pe  primar  şi 
trei  locuitori,  precum  şi o familie  de  slovaci  compus ă din  şapte  membri,  
dup ă care  a urmat  jefuirea  cadavrelor.  In ziua  de  19  septembrie  1940,  în  
comuna  Cam ăr,  solda ţ ii horthy şti  au  ridicat  patru  rom âni  pe  care  i- au  dus  
în  p ădurea  Zăuani  pun îndu- i sa- şi sape  gropile,  dup ă care  i- au  schingiuit,  
si  apoi  i- au  împu şcat.  In aceea şi zi,  în  comuna  Nuşfalău, 13  rom âni,  venind  
cit; la Bucure şti  acas ă, au  fost  omori ţ i de  membri  ai Gărzii  na ţ ionale  şi de  
militari  horthy şti.  Dup ă ce  au  fost  perchezi ţ iona ţ i, to ţ i bărba ţ ii au  fost  
împu şca ţ i iar  cele  dou ă femei,  ce erau  cu  ei, au  fost  batjocorite,  iar  apoi  
ciop îr ţ ite,  A doua  zi  a urinat  o perchezi ţ ie la to ţ i rom ânii  din  aceast ă 
comun ă fiind  maltrata ţ i şi jefui ţ i. Tot  aici  un  element  fanatic  horthyst,  
Totos  Sador,  a împu şcat  un  rom ân, pe  care  1- a îngropat  sub  brazd ă.
In localitatea  Gîrceiu,  preotul  reformat  a chemat  o subunitate  de  mi litari  tu  
scopul  de  a extermina  popula ţ ia rom âneasc ă de  aici.  Numai  la interven ţ ia 
contelui  Wesslenyi,  îngrijorat  că va răm îne  fără m înă de  lucru  pe  mo şia sa,  
a fost  evitat  încă un  nou  masacru.



Bilanţ ul  asasinatelor  comise  în  cursul  lunii  septembrie  1940,  numai  
în  jude ţul  Sălaj,  este  însp ăim înt âtor  : Asuajul  de  sus  1, Breboi  2, Biciumani  
1, Cam ăr  4  (Teodor  Pintea,  tat ă a fi copii,  Petre  Haidu  tat ă a 4  copii,  Ioan  
Puşcaş, tat ă a 5 copii,    Dumitru    Babotan,    tat ă a 3  copii), Carastele  
12,Căpleni  1, Cerişa 11  (printre  care  Teodor  Buoi, Vasile  Piste,  Gavrilă Ar-
deleanu,  Petre  Silaghi,  Ilie Balot ă), Cehal  4, Cehul  , Cium îrna  7, Cosniciul  de  
jos  1, Cosniciul  de  sus  15  (de  la 18  septembrie  1940),  Dobrin  1, Halmă jd  7. 
Horia  1, Iancule şti  1, Ip 157,  Iliuşa 1, Jaz  1, Jurtelecul  Hododului  13,  
Lucăceni  3. Marna  17,  Nuşfalău  11,  Plopi ş 1, Pria  1, Stîna  2, Scărişoara  nou ă 
6, Şimleul  Silvaniei  15,  Trăznea  68,  Ungura ş 8, Var  1, Vârşol ţ  2, Zalău  26,  
Zăuani  17,  printre  ei fiind  şi cei  13  rezervi şti  rom âni  care  se  întorceau  de  la 
concentrare  şi se  duceau  spre  vetrele  lor  şi care  — dup  ă ce au  fost  jefui ţ i 
de  680  000  Iei — au  fost  executa ţ i pe  loc  de  către  militari  horthy şti  pe  
şoseaua  Meseşului,  între  comunele  Zăuani  şi Nuşfalău, în  apropiere  de  
Zalău.  Aşadar,  totalul  celor  ucişi de  trupele  horthyste  şi forma ţ iunile  
paramilitare  fasciste  în  luna  septembrie  1940  pe  teri toriul  unui  singur  
jude ţ , Sălaj,  se  ridic ă la aproape  450  de  persoane  dintre  care  covîrşitoarea  
majoritate  erau  rom âni,  dar  si  evrei  şi slovaci.  Din  nu m ărul  total  al  
victimelor  peste  jum ătate  au  fost  copii  şi femei.

Asemenea  crime  au  fost  comise  şi în  jude ţul  Bihor,  la Salonta  şi
Săntion  ; în  jude ţul  Some ş, în  localit ăţile Berta,  Mălin,  Stana,  Căpleni,  
Hălmagiu  ; în  jude ţul  Satu  Mare,  la Doba,  Medie şul  Aurit;  în  jude ţul  Tîrnava  
Mică, la Agrişteu,  unde  t înărului  rom ân  Emanuil  Costea,  înainte  de  a fi 
omor ît,  i s- au  scos  ochii  şi limba  ; în  jude ţul  Trei  Scaune,  la Breţcu,  unde  
Nicolae  Boldea  a fost  ucis  împreun ă cu  fiul  lui  ; la Tîrgu  Mure ş, unde  a fost  
executat  studentul  Al. Lupu.

In aceleaş i zile  cînd  erau  hăitui ţ i, bătu ţ i, batcojori ţ i rom ânii  din  
jude ţele  Bihor,  Sălaj,  Cluj,  în  comuna  Marele  Voevod  Mihai,  din  jude ţul  Satu  
Mare,  ia 14  septembrie  1940,  preotul  Toh ătan  Gheorghe  "a fost  ridicat  de  
jandarmi  la ieşirea  din  biserică, dus  la şcoală, pus  să se descul ţe şi bătut  cu  
patul  armelor  peste  cap,  spate  şi şale.  A  fost  apoi  călcat  cu  bocancii  peste  
degetele  picioarelor,  lovit  cu  diverse  obiecte  şi strins  de  git.  Are  doua  coaste  
rupte  şi 3 din ţi, iar  pe  fa ţă  are  o ran ă de  vreo  7 cm". Tot  în  ziua  de  14  
septembrie  1940,  preotul  Gavril  Relea,  parohul  bisericii  "Sfin ţ ii Arhangheli"  
din  Cluj,  "a fost  bătut  şi schingiuit  de  solda ţi şi civili unguri" .

In ziua  urmă toare,  15  septembrie,  a fost  crunt  maltratat  protopopul  
Onofrei  Pompei  din  Cluj.  Iată cum  sînt  descrise  faptele  de  către  un  
document  din  acea  vreme  : "în  seara  zilei  de  15  septembrie,  preotul  proto 
pop  Pompei  Onofrei  [...] a fost  atacat  în  casa  sa de  poliţişti şi solda ţi un guri,  
pe  cînd  se preg ătea  să se culce.  Ridicat  din,  casă în  bătăi crunte,  a  fost  dus  
în  turnul  şi podul  catedralei  simul înd  că fac  o perchezi ţie. In tot  timpul  
acestei  perchezi ţii, el era  bătut,  pălmuit  peste  fa ţă  şi lovit  cu  patul  ar melor.  
Negasindu- se nimic , un  locotenent  ungur  a luat  o centură  de  piele  şi a  
început  să- t sugrume  [...] Tocmai  cînd  era  să- şi piard ă cuno ştin ţa, a  fost  
salvat  de  un  civil care  a făcut  perchezi ţia în  locuin ţa preotului  şi nu  găsise  
nimic.  Locotenentul  furios  a  pornit  sa  înjure  pe  preotul  Onofrei  şi preo ţimea  



rom âneasc ă, apoi  i- a  trecut  în  jurul  gîtului  o sîrm ă, arunc înd  un  cap ăt  
peste  o grind ă şi a început  să- l trag ă în  sus  pentru  a- l sp înzura.  Tocmai  
cînd  începuse  sâ se sufoce,  sîrma  s- a rupt.  Ofi ţerul  a renun ţat  să- l mai  
omoare,  dar  bălaia  a continuat.  Pălmuit,  îmbr încit  de  solda ţi şi lovit  cu  
patul  pu ştii, a  fost  tir ît p înă în  pivni ţă , unde  s- a continuat  perchezi ţia, în  
vreme  ce agresorii  îl amenin ţau  cu  împu şcarea.  Nu  s- a găsit nici acum  
nimic . Cu revolverul  la tîmpl ă a fost  scos  în  strad ă şi lovit  cu  pumnii  în  cap.  
Dus  cu  taximetrul  la poliţie, a  fost  eliberat  şi predat  preotului  Dr. Varro,  de  
la parohia  romano- catolică, care  a rămas  ad înc  indignat  de  sălbăticia  
actelor  săvîrşite  împotriva  unui  slujitor  al Bisericii. La 4 octombrie  preotul  
Onofrei  a  fost  expulzat,  ajuns  în  convoiul  deporta ţilor în  gara  Lokoshaza,  a  
fost  bătut  îngrozitor  încă o dat ă de  jandarmul  care- l în soţea".

La grea  caznă  a fost  supus  şi preotul  Gherasim  Căp îlnă, din  Şimi-
şana,  jude ţul  Some ş. în  scrisoarea  trimis ă episcopiei  Cluj  şi înregistrat  ă la 
Nr. 85/1940,  preotul  Căp îlnă relateaz ă că în  ziua  de  20  septembrie  se  
întorcea  cu  trenul  de  la Cluj  spre  cas ă. La Dej,  s- au  urcat  în  vagon  doi  
plutonieri  de  jandarmi  care,  dup ă ce  legitimeaz ă pe  cei  de  fa ţă, pe  el îl 
invit ă să- i urmeze.  Intr- o sală a gării  la o masa  era  un  t înăr  locotenent  de  
jandarmi.  Dup ă scurt  timp  acesta  s- a ridicat  de  la mas ă şi jignindu - 1 cu
vorbele  a trecut  la maltratarea  preotului.  Iată ce  a urmat  : "îmi  aplică în  
fa ţa dreapt ă o lovitur ă puternic ă cu  pumnul  str îns  — ghionturile  degetelor.  
Puţin  m- am  cutremurat  şi rug îndu- l l- am  întrebat  ce am  păcătuit,  
domnule  de  m ă loveşti aşa [...] îmi  aplică al doilea,  atunci  am  sim ţit că 
m ăseaua  a doua  din  latura  dreapt ă de  sus  îmi  cade  pe  limb ă şi gura  mi  se  
umple  de  sînge.  Volens,  nolens,  scuip  pe  podiment  cind  îmi  replică "n- ai  
batist "ă  — şi se repede  la mine.  Cîte  şi pe  unde  am  primit  nu  ştiu; nu  le- am  
num ărat  [...] cu  buzele  umflate,  duble,  cu  v înătăi pe  fa ţă , trenul  scăpat,  m-
am  dus  în  ora ş". Apoi,  preotul  relateaz ă că în  timp  ce  fusese  bătut  în  ora ş, 
acas  îă ncepuse  să i se  facă perchezi ţ ie de  către  un  alt  locotenent  "înso ţit de  
o în treag ă companie  de  solda ţi. Bruscheaz ă soţia şi băieţii şi îmi  promit  o  
nou  ă vizit ă [...] Am  scăpat  din  Dej  cu  via ţa căci dacă eram  acas ă, poate  
aveam  soarta  fratelui  Andrei  Bujor,  în  aşa mod  era  înfuriat  dl. Lt. [...] 
Şicanele  se ţin lan ţ. Aparatul  de  radio  confiscat,  ruinat  apoi  complet.  Zah ăr,  
petrol  pen tru  pop ă valah  în  Ungaria  nu  este  [...] Dup ă bătaia  luat ă au  
urmat  intimi dările : dac ă voi  denun ţa pe  agresori  voi fi  din  nou  maltratat.  
M- am  îndes tulat  cu  ce am  primit  [...] ca nu  cumva  să~mi  mai  pierd  o  
m ăsea  sau  să mi  se mai  dubleze  buzele".

In ziua  de  20  septembrie  1940,  a fost  maltratat  şi apoi  expulzat  
preotul  Ioan  Ciora,  din  Zagon  jude ţul  Trei  Scaune.  Referindu - se  la cele  
p ăţite,  preotul  Ciora  ar ăta  că în  ziua  respectiv ă la orele  16,00  a fost  invitat  
la comandantul  militar  ungar  ce se  găsea  în  comun ă, la prim ărie.  în  drum,  
l- au  oprit  trei  civili necunoscu ţ i, de  na ţ ionalitate  ungar ă. Unul  dintre  
ace ştia  1- a oprit  şi în  ungure şte  1- a întrebat  : "Ce ţi- am  gre şit eu  ? şi 
atunci  — arat ă preotul  — mi- a dat  o lovitur ă cu  pumnul  în  ochiul  sting.  
Căut înd  să m ă ap ăr cu  m îna  dreapt ă, în  care  aveam  bastonul,  mi- a smuls  
bastonul  din  min ă, aplicîndu- mi  o lovitur ă în  cap,  în  urma  căreia  mi- a  



îţ snit  sîngele,  umpl îndu- mi  fa ţa şi hainele.  Am  ame ţit, căz înd  jos  si m- am  
trezit  cu  lovituri  pe  întreaga  parte  sting ă a  corpului  şi piciorul  sting  (...] 
Fiind  lăsat  de  către  cei trei  agresori,  m- am  tîrît p înă acas ă şi în  urma  
loviturilor  şi durerilor  cauzate,  am  căzut  la pat.  Am  cerut  inter ven ţia  
jandarmeriei,  dar  a refuzat.  Am  cerut  asisten ţă  medical ă şi medicul  de  
circumscrip ţie, german  de  origine,  dr.  Hohmann,  cu  mare  frică a venit  la  
locuin ţa mea,  făcîndu- mi  o injec ţie iar  dup ă dou ă zile,  a  venit  din  nou  
pentru  a- mi  pansa  rana  de  la cap,  cu  care  ocazie  mi- a spus  că nu  va  mai  
putea  veni  sa  m ă îngrijeasc ă întruc ît este  împiedicat  de  autorit ăţile ungu 
reşti şi amenin ţat".

Situaţ ii similare  s- au  petrecut  şi în  Maramure ş, unde  între  2 şi 5 
septembrie  "bande  ungure şti au  jefuit  şi terorizat  popula ţia rom ână", 
inclusiv  slujitorii  şi credincio şii bisericii  rom âne şti.  Iată cum  descrie  eve
nimentele  petrecute  în  aceast ă parte  a teritoriului,  arhimandritul  Gher-
man  Agapie  : "în  ziua  de  2 septembrie,  deja  popula ţia ungureasc ă s- a  dedat  
la  jaf,  intr înd  în  curtea  palatului  (episcopiei  din  Sighet  — n.n.) luînd  lucruri.  
In ziua  de  3 septembrie  o echip ă de  civili vin  cu  steagul  unguresc,  îl fixeaz ă 
pe  frontispiciul  Reşedin ţei Episcopale,  distrug  dra pelul  rom ânesc  [...]. S- au  
repezit  în  Capela  Episcopal ă unde  eram  cu  poliţistul  Vasile  Costin  din  
Saras ău,  se reped  la el, îl dezarmeaz ă, îi rup  epo leţi şi  cocarda  de   la şapcă,  
care  era  cu  insigna  rom âneasc ă, apoi  ne  ameninţă  cu  împu şcarea  chiar  in  
biserica,  cu  insultele  cele  mai  grele  şi triviale  la adresa  a lot  ceea  ce este  
rom ânesc.  Miercuri,  4  septembrie  [...] nişte  derbedei  s- au  adunat  la Banca  
Na ţională, teroriz înd  pe  contabil.  Joi, 5 septembrie,  ne- am  trezit  in  sunetele  
clopotelor  noastre  iar  palatul  reşedin ţei invadat  de  solda ţii unguri" .
Printre  crimele  colective  monstruoase  comise  de  armata  horthystă  
împotriva  popula ţ iei rom âne şti  pe  teritoriul  ocupat  se  num ără şi cea  din  
Mure şenii  de  Cîmpie  (jude ţul  Cluj) din  ziua  de  23  septembrie  1940.  Co
muna  Mure şenii  de  Cîmpie  era  aşezat ă pe  teritoriul  cotropit  în  imediata  
vecin ătate  a liniei  vremelnice  a frontierei  stabilit ă prin  dictatul  de  la Viena.  
Pichetul  de  grăniceri  horthy şti  s- a stabilit  în  casa  preotului  Andrei  Bujor,  
unde  solda ţ ii s- au  dedat  la nenum ărate  fărădelegi.  In seara  zilei  de  19  spre  
20  septembrie,  la locuin ţa preotului  au  fost  aduse  cu  for ţa 11  per soane  din  
sat  : copii,  femei,  bărba ţ i de  diferite  vîrste,  masa ţ i de  cei 15  solda ţ i 
horthy şti,  condu şi de  sublocotenentul  Csordassy  Gergely,  în  sufra geria  
locuin ţei. La un  semn,  călăii înarma ţ i au  început  să trag ă cu  armele,  să 
împung ă cu  baionetele,  m ăcelărind,  tortur înd  şi mutil înd  corpurile  vic
timelor.  To ţ i cei  din  cas ă au  fost  ucişi. "O linişte  morm întal ă slăpinea  tot  
satul  — se  arat ă într - un  document.  Pe la orele  10  seara,  ţăranii  din  sat  au  
fost  trezi ţi de  împu şcături  care  veneau  din  direc ţia casei  preotului.  Unii mai  
curajo şi au  ieşit în  curte  şi, uitindu- se într- acolo, au  văzut  toate  gea murile  
luminate,  auzind  ţipete  sfâşietoare  amestecate  cu  pocnete  de  arm ă. To ţi  
presim ţeau  că la părinte  se petrec  lucruri  îngrozitoare,  însă nimeni  n- a  
îndr ăznit  să- şi părăsească casa,  mai  ales  că s- a  dat  ordin  în  acest  sens,  co
muna  întreag ă fiind  păzită de  solda ţi. Toat ă comuna  a fost  cuprins ă de  
panic ă şi de  groaz ă, nimeni  n- a mai  dormit,  unii  care  au  reu şit să se stre 



coare  au  fugit  de  acas ă, ascunz îndu- se in păduri.  Detun ăturile  de  arm  ă s-
au  auzit  pînă la orele  2 dup ă miezul  nop ţii. Diminea ţa toat ă lumea  ştia  că 
s- a  înt împlat  ceva  familiei  preotului,  deoarece  în  jurul  casei  nu  se ve dea  
ţipenie  de  om,  numai  răgetul  vitelor  şi lătratul  sinistru  al dinilor  se auzea" .
După  masacru,  asasinii  au  săpat  o groap ă mare  în  grădin ă, unde  au  aruncat  
cadavrele  mutilate.  Peste  groap ă au  făcut  un  foc  mare,  încerc înd  să 
carbonizeze  cadavrele,  dar  apropiindu - se  zorile,  au  astupat  groapa  cu  
p ăm înt  şi apoi  s- au  retras.  Diminea ţa, în  zorii  zilei,  solda ţ ii horthy şti  au  
adus  cu  for ţa cîteva  femei  din  sat,  oblig îndu- le să spele  camera  unde  fu 
seser ă asasinate  victimele  nevinovate.  A treia  zi  dup ă săvîrşirea  masacru 
lui,  ţăranii  au  dezgropat  cadavrele,  tr ăind  clipe  de  groaz ă, cînd  au  
reconsti tuit  cu  greu,  din  cauza  mutil ării, a focului,  identitatea  celor  11  
cadavre  : preotul  Andrei  Bujor,  de  51  de  ani  ; so ţ ia sa  Lucre ţ ia Bujor,  
născut ă Mu- resanu,  de  48  de  ani  ; fata  lor  Lucia  Bujor,  licen ţ iat ă în  litere,  
de  24  de  ani  ; alt ă fat ă Mariana  Bujor,  student ă în  anul  II la Facultatea  de  
ştiin ţe, de  22  de  ani  ; băiatul,  Victor  Bujor,  elev  în  clasa  a VIII- a, de  17  ani  ; 
Natalia  Petrea  (născut ă Miron),  so ţ ia învăţătorului  Gheorghe  Petrea  ; mama  
ei, Ana  Miron  şi fetita  ci Rodica  Petrea,  de  4 ani;  loan  Guz ău,  cantor  în  sat,  
şi so ţ ia sa,  gravid ă în  luna  a 9- a ; servitoarea  preotului  Juhasz,  o ma ghiar ă, 
originar ă din  Palatca,  ucis ă pentru  ca  să nu  răm înă nici  un  mar tor.  
"Reînhumarea  — arat ă o m ărturie  a vremii  — s- a făcut  fără preot,
fără glas  de  clopot  şi fără serviciu  religios.  Nimeni  n- a avut  curajul  să  
aprind ă o luminare,  totul  petrec înâu- se în  cea  mai  mare  şi mai  lugubr ă  
tăcere".

Sintetizî nd  gama  metodelor  folosite  de  elementele  fascisto  horthyste  
pentru  terorizarea  şi maltratarea  popula ţ iei rom âne şti,  un  document  a! 
Ministerului  rom ân  al afacerilor  externe  consemna  : "Solda ţi, jandarmi  şi  
banda  înarmate  de  "patrio ţi" civili cutreierau  satele  rom âneşti devast ând  
locuin ţele şi schingiuind  popula ţia rom âneasc ă pa şnică şi fără ap ărare.  
Unora  li s- au  zdrobit  oasele  cu  ciomegele,  alţii au  fost  împun şi cu  baio 
netele,  altora  li s- au  scos  ochii, li s- au  tăiat  urechile,  unei  feti ţe de  patru  ani  
din  Şuncuiu ş (jud.  Bihor) i- au  turnat  petrol  în  cap  şi i- au  dat  foc,  altora  le-
au  sfărîmat  din ţii, li se smulgea  părul  cu  carne  (cazul  femeii  Maria  Dobra  
din  Cluj), li se tăiau  buzele  (Suciu  Tănase  din  Cluj), alţii au  fost  siliţi să bea  
sîngele  ce le curgea  din  răni, dou ă fete,  una  de  18  ani  şi alta  de  14  ani  din  
comuna  Mihai  Bravu  (jud.  Bihor) au  fost  schingiuite  bestial  fiindc ă nu  au  
lăsat  să fie  violate,  unora  li se punea  sodă caustică pe  piele  peste  care  se  
turna  apoi  ap ă cald ă (cazul  lui Cocoi Florea  din  Voiniceni,  jud.  Some ş). Lui  
Dumitru  Matei  din  Oradea  i s- au  scos ochii  cu  baioneta  (18  septembrie  
1940)  şi, în  acela şi ora ş, fusese  silit un  bătr în  pensionar  rom ân, la 6  
septembrie  1940,  dup ă ce a  fost  maltratat,  să m ănince  fecalele  amestecate  
cu  ardei  şi să bea  urin ă [...]. Sute.  de  tineri  rom âni încadra ţi în  organiza ţia  
premilitar ă Levente  au  fost  pu şi la jug  ca animalele  şi siliţi să are  si să 
grape  în  hohotele  de  rîs ale  camarazilor  maghiari.  Nimic  din  ceea  ce poate  
inventa  o fantezie  bolnav ă n- a fost  lăsat  neutilizat  pentru  a face  imposibilă 
via ţa rom ânilor" ajun şi sub  st ăp înirea  horthyst ă.



Sadismul  cu  care  au  fost  maltrata ţ i miile  de  rom âni  este  zguduitor  
descris  de  una  din  victimele  terorii  horthyste,  care  a reu şit,  ca  prin  minune,  
să- şi salveze  viata  în  ultimele  ei clipe  de  licărire  : Lazăr  Nicolae,  aflat  
concentrat  ca  subofi ţer  la o unitate  militar ă rom ână din  jude ţul  Ciuc,  unde  
se  găsea  şi familia  acestuia.  Momentele  tragice  prin  care  a trecut  s înt  
descrise  astfel  : "în  ziua  de  10  septembrie  1940  am  fost  prins  de  o band ă...  
de  circa  20 —30  indivizi,  în  gara  Dîtrău.  condu şi de  Portik  Doboş Ferenc,  
Portik  Doboş Iosif.  Păi Albert  Puchet,  şi alţii, din  comuna  Remetea,  ju de ţul  
Ciuc,  unde  m- au  bătut  barbare şte,  mi- au  spart  capul,  tăiat  obrazul,  st. b  
ochiul  drept,  au  vrut  să- mi  scoat ă ochii, mi- au  rupt  doua  coaste  din  partea  
sting ă, mi- au  rupt  din ţii din  partea  sting ă, bra ţul drept  fracturat.  Am  fost  
aşa de  crunt  bătut  cu  pari,  pietre,  cu ţite şi călcat  în  picioare,  incit am  fost  
aproape  mort.  Cer înd  ajutor  mi  s- a răspuns  cu  lovituri  de  tocuri  de  
bocanci,  scuipat  în  fa ţă  de  mul ţime,  şi batjocorit  în  modul  cel mai  barbar,  
lăsîndu- m ă scăldat  în  sînge  fără nici un  ajutor  medical,  stri- gînd  că to ţi  
valahii  puturo şi o să păţească ca mine.

In acel  timp,  fiind  căzut  în  nesim ţire, mi  s- a furat  suma  de  20  000  lei  
ce aveam  asupra  mea  (martor  Tokes  losif  şi soţia din  Tg.  Mure ş), mi- au  
furat  un  ceas  cu  lan ţ de  aur  în  valoare  de  6 000  lei şi alte  obiecte  ce aveam  
asupra  mea.  Dup ă 10 —12  ore  am  fost  ridicat  nu  ştiu  de  cine  şi transportat  
în  comuna  Ditrău,  depus  într- o camer ă mortuar ă între  cadavre,  crez înd  că 
sînt  mort.  Cînd  m- am  trezit  pu ţin, vaz înd  unde  sînt,  am
strigat  după  ajutor,  pe  urm ă m- au  închis  într- o camer ă rece,  aruncat  pe  
podele  fără nici un  ajutor  medical.

A  doua  zi,  după  mari  sfor ţări, sotia  a  reu şit, cu  socrul,  a m ă scoate  
din  miinile  sălbaticilor  şi am  fost  transportat  la sanatoriu  în  ora şul Gheor-
ghieni  la dr- ul Nagy  Endre,  unde  am  fost  operat  la cap  şi ochi,  [,..] iar  la  
coaste  şi bra ţul drept  am  font  legat  în  ghips  timp  de  6 săptămani.  Dup ă  
cinci zile  dup ă opera ţie, am  fost  ridicat  de  jandarmii  unguri  din  sanatoriu,  
medicul  le- a spus  la jandarmi  că dac ă m ă vor  scoate  din  sanatoriu  nu  
răspunde  de  mine,  rănile  fiind  mortale.  Jandarmii  au  răspuns  : "lasă să  
moar ă că nu  merit ă alta  valahii  puturo şi". M- au  dus  arestat  sub  escort  ă la  
Ditrău  şi Remetea  pentru  cercet ări care  au  durat  timp  de  cinci zile,  fără să 
fiu  tratat  de  medic  sau  schimbat  pansamentul  [...] Dup ă terminarea  
cercet ărilor  am  fost  depus  la închisoarea  Gheorghieni  unde  m- au  ţinut  48  
de  ore  fără să fiu  pansat.  [...] Am  stat  închis  neascultat  şi necercetat  pin  ă la  
30  noiembrie  1940.  Pe urm ă am  aflat  cauza  pentru  care  am  fost  arestat  şi  
depus  la închisoare,  pentru  că aş fi  înjurat  pe  Horthy".

De  altfel  asasinatele  şi represaliile  s- au  produs  cu  acordul  nemij locit  
al  conduc ătorilor  Ungariei  horthyste.  Iată una  dintre  dovezi  : "în  a doua  
jum ătate  a  lunii  septembrie  (1940  — n,n,). împreun ă cu  Horthy  a venit  la  
Cluj  primul  ministru,  contele  Teleki  Pal [...] care  a primit  în  audien ţă  pe  
rom ânii mai  reprezentativi,  pa  cei doi episcopi,  pe  Emil Ha- tieganu,  pe  dr.  
L. Telia,  pe  Vili Hossu  , fratele  episcopului  şi alţii. La reclamarea  celor  
înt împlate  la Ip şi Trăznea,  şi în  toate  zilele  şi nop ţile din  urm ă, la Cluj,  
Teleki  Pal a  răspuns  : "Nincs  lakodalom  keseles  nelkul " (Nu- i nunt ă fără 



înjunghieri...).
De alfel,  bătăile "s- au  practicat  pe  o scar ă at ît de  întins ă încit  au  

devenit  un  sistem  [...]. Pe străzi,  la domiciliu,  în  localurile  autorit ăţilor, în  
închisori,  rom ânii au  fost  bătu ţi individual  şi în  mas ă, pentru  simplul  motiv  
că erau  rom âni şi, uneori,  pentru  că nu  ştiau  ungure şte  [...] Sate  rom âneşti  
întregi  au  fost  nevoite  să- si ia lumea  în  cap  de  groaza  bătăilor, încurajate  şi  
nesanc ţionate  de  autorit ăţi. Sate  întregi  au  dormit  în  cîmp,  prin  lanuri  de  
porumb  şi prin  păduri,  luni  de  zile,  pînă la căderea  z ăpezii .

In situaţ ia în  care  ocupan ţ ii horthy şti  transformaser ă acest  teritoriu  
rom ânesc  într - o vast ă aren ă de  crime  si  maltrat ări  împotriva  popula ţ iei 
rom âne şti  şi în  situa ţ ia în  care  unele  încerc ări  ale  guvernului  rom ân  de  a 
st ăvili aceste  atrocit ăţi, prin  nenum ărate  interven ţ ii pe  lînga  guvernul  de  la 
Budapesta,  au  eşuat,  fiind  nevoite  să intervin ă înse şi guvernele  care  
"arbitraser ă" la Viena  — cel  german  şi italian  — pentru  a pune  cap ăt  
acestui  dezm ăţ, pentru  a nu  periclita  pozi ţ iile  şi interesele  mai  cu  seam ă 
ale  Reichului  în  aceast ă zona,  guvernul  Antonescu  a cerut,  la 1  octom brie  
1940,  trimiterea  unei  comisii  mixte  germano- italiene  pentru  a constata  si  
raporta  puterilor  Axei crimele  şi ac ţ iunile  teroriste  întreprinse  de  re gimul  
horthyst  împotriva  popula ţ iei rom âne şti.  Comisia  a luat  fiin ţă în  a doua  
jum ătate  a lunii  octombrie  1940,  fiind  format ă din  Altenburg,  şef  de  sec ţ ie 
la Ministerul  de  externe  al  Reichului  şi Roggeri,  func ţ ionar  su perior  Ia 
Ministerul  de  externe  al  Italiei.  Pe ling ă aceasta  Comisie  erau  ata şa ţ i ofi ţeri  
din  partea  statelor  majore  al  armatei  rom âne  şi respectiv  al  armatei  
ungare.  Ea se  deplasa  în  diferite  localit ăţi în  partea  nord- estic  ă a 
Transilvaniei,  pentru  a studia  şi înregistra  faptele  petrecute  şi recla- mate  
de  reprezentan ţ ii popula ţ iei rom âne şti  sau  de  către  guvernul  rom ân  insu şi.
Activitatea  comisiei  avea  un  caracter  intermitent,  ea  acţ ion înd  cînd  de  a 
parte,  cînd  de  alta  a vremelnicei  linii  de  frontier ă. Comisia  avea  doar  roiul  
de  a constata  faptele  şi nu  de  a lua  m ăsuri  pentru  curmarea  lor.  Ra-
poartele  întocmite  nu  au  putut  să nu  re ţ ină o parte  din  crimele,  atrocit ăţ ile, 
bătăile şi caznele,  excesele  la care  a fost  supus ă popula ţ ia rom âneasc  ă din  
partea  regimului  horthyst  în  teritoriul  cotropit.  Dup ă cum  se  remarca  într -
un  raport  al  consulatului  rom ân  din  Cluj,  "în  general  vorbind,  o comisie  
compus ă din  doi oameni,  av înd  de  cutreierat  un  teritoriu  at ît de  întins  ca  
acela  al consulatelor  noastre,  copleşită de  num ărul  cazurilor  si de  o  
administra ţie care  se pricepe,  ca nimeni  altul,  la camuflarea  ade vărului,  nu  
dovede şte  să fac ă fa ţă  în  m ăsur ă complet ă grelei  îndatoriri  ce i- a fost  
impus ă". Din  exemplele  date  în  raport  rezult ă că administra ţ ia militar ă 
horthyst ă a făcut  tot  posibilul  să ascund ă şi să mistifice  rea litatea  în  fa ţa 
comisiei  care  nu  găsea  acas ă pe  cei căuta ţ i, împu şcarea  rom ânilor  era  pus ă 
pe  seama  unor  gloan ţe "rătăcite", distrugerile  de  imo bile  nu  puteau  fi 
anchetate  din  pricin ă că nu  existau  persoane  "compe ten ţe" să facă aceasta,  
precum  tot  pe  seama  "incompeten ţei" era  pus ă si  neanchetarea  crimelor  şi 
atrocit ăţilor  comise.  Bătăile, schingiuirile,  mal trat ările,  alung ările,  
violen ţele  erau  justificate  ca  acte  ale  administra ţ iilor  locale  horthyste,  fiind  
considerate  ca  răzbun ări  personale  împotriva  unor  excese  comise,  



chipurile,  de  victime,  într - un  trecut  mai  mult  sau  mai  pu ţ in  îndep ărtat.
Exprimî ndu- şi profunda  indignare  fa ţă de  atrocit ăţile şi crimele  comise  de  
către  horthy şti  împotriva  rom ânilor  din  teritoriul  cotropit  Nicolae  Iorga  
scria  la  24  septembrie  1940,  în  articolul  Resultalul  : "Ce s- a pe trecut  acolo  
la luarea  în  stăpinire  de  armata  şi administra ţia ungar ă, sub  ochii  ei şi fără 
nici o încercare  de  a o opri,  ba  chiar  cu  binevoitorul  ei concurs,  întrece  orice  
închipuire  si se poate  pune  alături  de  cele  mai  groaznice  scene  din  vremea  
năvălirilor  barbare,  cină, cel pu ţin  setea  de  a omor î nu  era  unit ă cu  un  
sadism  care  apar ţine  vremurilor  noastre.

Spinzură ri cu  capul  în  jos. răstigniri,  baterea  cuielor  în  cap,  pres ă
rarea  cu  var  nestins  a  rănilor,  acestea  au  fost,  dup ă cîte  ştiu  pînă acum  — şi  
martiriul  se deslu şeşte  tot  mai  mult  — semnele  civiliza ţiei poporului  care  s-
a dezonorat  prin  asemenea  acte.  Statul  rom ân  va  face  ce crede.  Din  partea  
noastr ă n- avem  dec ît un  sfat.  A  nu  se clinti  un  fir  de  păr din  capul  unui  
cetăţean  maghiar  al Rom âniei.  E cea  mai  teribilă pedeaps  ă ce putem  da  
chinuitorilor  şi asasinilor".

La începutul  lunii  decembrie  1940,  administra ţ ia militar ă, dup ă ce  a 
"pacificat"  şi "liniştit",  a fost  înlocuit ă cu  administra ţ ia civil  ă horthyst ă care  
a continuat  atrocit ăţile, crimele,  bătăile, violen ţele,  împo triva  popula ţ iei 
rom âne şti  de  aici.  Şi nu- i de  mirare,  dac ă ne  gîn- dim  — aşa cum  scria  
intelectualul  rom ân  nord - transilv ănean  Raoul  Şorban  — că "regimul  
amiralului  Horthy  a fost  inaugurat  şi consolidat  prin  teroare.  Prin  cea  mai  
cumplit ă teroare  pe  care  a cunoscut- o Europa  central ă în  istoria  sa  
modern ă. Ei bine,  în  Ungaria  lui Horthy,  teroarea  a devenit  o instituţ ie. In  
administra ţie, în  universit ăţi, in armat ă, în  pres ă, pretutindeni,  teroarea  era  
servit ă cu  frenezie,  cu  sim ţiri, cu  elan,  cu  ten siune  [...] Cind  va  veni  
cronicarul  să răscoleasc ă faptele  şi să ne  dea  tîlcul lor, lumea  va  vedea  şi va  
judeca  limpede  ceea  ce noi  ştim  deja  si anume  că ordinea  de  lucruri  ce  
domne şte  în  Ungaria  ast ăzi  este  întoarcerea  la un  despotism  desfr înat  şi  
compromite  tot  ceea  ce înseamn ă libertate,  demni tate  şi progres".

Opinia  publică  din  alte  ţări  şi îndeosebi  din  cele  neutre  au  înfierat  pe  
horthy şti  pentru  monstruoasele  crime  săvîrsite.  Ziarul  "Libera  Stampa",  
unul  dintre  cele  mai  răsp îndite  ziare  din  Elveţ ia în  limba  ita lian ă, scria  : 
"Milioane  de  ţărani  rom âni sînt  lăsa ţi în  voia  tuturor  strivirilor  nobilimii  
maghiare,  despota  statului,  ridicat  pentru  săltarea  nu mai  şi numai  a  
intereselor  ei [...] Marea  ocaziune  a venit; ţăranii,  lucrătorii liberi,  au  
redevenit  robi  [...] Plîngem  distrugerea  lor [...] S- au  reîntors  pedepsele  crude  
pentru  umilirea  rebelilor  (rom ânilor  — n.n.), care  crezuser ă în  sfin ţenia  
muncii  omene şti, s- a  reîntors  moartea  cu  f îlfîitul  ei în  jurul  căminelor  
robilor  ogorului.  Nici un  balsam  pentru  faptele  de  la Cluj  şi din  alte  centre  
ale  nefericitei  Transilvanii.  Numai  durere  pentru  răul pe  care  egoismul,  
aviditatea  şi nedreptatea  omeneasc ă le- au  impus  fra ţilor. Durere  si  
răbdare,  în  aşteptarea  noii şi definitivei  rena şteri".

In întreaga  perioad ă a ocupa ţ iei horlhyste,  împotriva  popula ţ iei ro 
m âne şti  s- a desf ăşurat  o vasta  ac ţ iune  de  violen ţe, crime,  continu în- du- se  
pe  scar ă tot  mai  larg ă, cele  întreprinse  în  primele  săpt ă- m îni  de  ocupa ţ ie. 



Iată numai  cîteva  din  aceste  acte  întreprinse  la sf îrşitul  anului  1940  şi 
ulterior.  In comuna  Poeni  (jud.  Cluj), ţăranul  Gheorghe  Bane  este  torturat  
de  solda ţ ii horthy şti  în  aşa mod  că dup ă dou ă zile  moare  în  chinuri  
groaznice.  La 7 ianuarie  1941  a fost  ucis  Alexandru  Racol ţ i, din  comuna  
Fize şul  Gherlei.  In ziua  de  6 martie  1941,  învăţătorul  rom ân  losjf  Nistor  a 
fost  asasinat  de  jandarmi  horthy şti  în  hotarul  dintre  comunele  Curtuiu şeni  
şi Petre şti.  La 10  martie  1941,  în  comuna  Sucutard  (jud.  Some ş) au  fost  
ucişi losif  Moldovan,  tata  a 5 copii  şi Ion  Som . Toate  acestea  se  petrec  în  
timp  ce  pe  teritoriu  se  afla  comisia  mixta  germano- italian ă. Pentru  a 
ascunde  orice  urme  care  să ateste  fărădelegile  comise  de  ocupan ţ i, 
guvernul  de  la Budapesta  a cerut  prefec ţ ilor  din  acest  teri toriu  ca  aceast ă 
comisie  să nu  între  in  posesia  probelor  materiale  care  s  ă ateste  atrocit ăţile 
comise.  In acelasi  scop,  în  prima  parte  a lunii  mai,  ministrul  de  interne  
horthyst,  prin  ordinul  strict  confiden ţ ial  nr.  9582 /1941,  cerea  organelor  
locale  din  teritoriul  ocupat  să depisteze  şi să distrug  ă orice  Urme,  
documente,  fotografii,  filme,  plăci fotografice  ele,  care  atestau  atrocit ăţile 
comise  de  ocupan ţ ii horthy şti  în  partea  de  nord- vest  a Rom âniei  ori  în  
Bacica,  Suboti ţa, Ucraina  subcarpatic ă etc.

Intr- un  studiu  statistic  asupra  atrocităţ ilor  săvîrşite  de  horthy şti  în  
perioada  30  august  1940 —1 noiembrie  1941  în  teritoriul  de  nord- vest
al  Româ niei,  întocmit  de  Secretariatul  de  stat  al  na ţ ionalit ăţilor  se  con 
semneaz ă pe  jude ţe omorurile,  schingiuirile,  bătăile, arest ările,  profa nările,  
devast ările  colective  şi individuale  :

1.  Judeţ ul  Mureş

I. Omoruri  -  23
II. Schingiuiri  -  126
III. Bătăi -  417
IV. Arestă ri  -  2 400
V. Profană ri  -  20
VI. Devastă ri  colective  -  11
VII. Devastă ri   individuale  -  22
Total  -  3  024

2. Judeţ ul  Trei  Scaune
I. Omoruri  -  24
II. Schingiuiri  -  69
III. Bătăi -  258
IV. Arestă ri  -  381
V. Profană ri  -  25
VI. Devastă ri  colective  -  11
VII. Devastă ri   individuale  -  160
Total                                                  928



3. Judeţ ul  Sălaj

I.  Omoruri  -  436
II. Schingiuiri  -  235
III. Bătăi -  602
IV. Arestă ri  -  978
V. Profană ri  -  9
VI. Devastă ri  colective  -  22
VII. Devastă ri  individuale  -  91
Total  -  2  373

4. Judeţ ul  Some ş

I. Omoruri  -  38
II. Schingiuiri  -  34
III. Bătăi -  329
IV. Arestă ri  -  1 223
V. Profană ri  -  5
VI. Devastă ri  colective  -  2
VII. Devastari  individuale  -  17
Total  -  1  648

5.   Judetul  Ciuc

I. Omoruri  -  8
II. Schingiuiri  -  24
III. Bătai  -  316
IV. Arestă ri  -  165
V. Profană ri  -  11
VI. Devastă ri  colective  -  4
VII. Devastă ri   individuale  -  14
Total  -  542

6.   Judetul  Nasaud

I. Omoruri  -  3
II. Schingiuiri -  7
III. Bătăi -  54
IV. Arestă ri  -  101
V. Profană ri  -  1
VI. Devastă ri  colective  -  1
VII. Devastă ri   individuale  -  3



7. Judeţ ul  Odorhei

I. Omoruri  -  3
II. Schingiuiri  -  15
III. Bătăi -  23
IV. Arestă ri  -  99
V. Profană ri  -  17
VI. Devastă ri  colective  -  4
VII. Devastă ri  individuale  -  18
Total  -  179

9. Judeţ ul  Cluj
I. Omoruri  -  174
II. Schingiuiri  -  216
III. Bătăi -  701
IV. Arestă ri  -  6 369
V. Profanari  -  12
VI. Devastă ri  colective  -  7
VII. Devastă ri  individuale  -  93
Total  -  7  572

10.  Judeţ ul  Bihor
I. Omoruri  -  151
II. Schingiuiri  -  203
III. Bătăi -  951
IV. Arestă ri  -  2 593
V. Profană ri  -  7
VI. Devastă ri  colective  -  5
VII. Devastă ri   individuale  -  21
Total  -  3  931

11.  Judeţ ul  Satu  Mare
I. Omoruri  -  23
II. Schingiuiri  -  164
III. Bătăi -  451
IV. Arestă ri  -  1 157
V. Profană ri  -  14
VI. Devastă ri  colective  -  11
VII. Devastă ri  individuale  -  8
Total  -  1833

I. Schingiuiri  în  mas ă
1.  Trei  Scaune  : Belini  (22), Poiana  Sărata  (14).
2.  Mure  : Miercurea  Nirajului  (20).ş
3.  Sălaj  : Carei  (13), Cosniciul  de  Jos  (37), Horia  (22), lancule şti  (25), Marca  
(29), Scărişoara  Nou ă (33), Zalău  (11).



4.  Ciuc  : Bicazul  Ardelean  (7), Joseni  (6).
5.  Cluj  : Cluj  (113), Corpadea  (17), Valea  Chintăului  (12), Luna  de  Sus  (9), 
Baciu  (7), Huedin  (25).
6.  Bihor  : Diosig  (11), Mihai  Bravul  (79), Oradea  (47), Oşorheiu  (6).
7.  Satu  Mare  : Micula  (42), Odoreu  (21).

II.  Bătăi în  mas ă
1.  Mureş  : Miercurea  Nirajului  (22) ; Sântana  de  Mure ş (29) ; Şincai  (30) ; 
Stânceni  (32) ; Tirimia  (61) ; Ungheni  (45) ; Voiniceni  (39) ; Tg. Mureş (36).
2.  Trei  Scaune  : Poiana  Sărat ă (31) ; Zăbala  (64).
3.  Sălaj  : Cărei  (96), Cerişa (49), Horia  (27), Iancule şti  (33), Marca  (83), 
Marna  Nou ă (12),  Săcăşeni  (13),  Scărişoara  Nou ă (38), Stârci  (25), Văşad  
(26), Vâlcăul  de  Jos  (39), Zalău  (59).
4.  Someş  : Brani ştea  (115),  Beclean  (61), Dej  (4), Flore şti  (12).
5.  Ciuc  : Voşlăbeni  (61), Gheorghieni  (223).
6.  Năsăud  : Jad  (20).
7.  Cluj  : Aghireş  (14), Baciu  (31), Bon ţ ida  (28); Cluj    (273),  Corpa dea  (15), 
Gilău  (27), Flore şti  (17), Huedin  (32), Lacu  (35), Sânmihaiul  Alma- şului  (21).
8.  Bihor  : Cheţ   (15),  Diosig   (56),  Oradea  (165),   Sălard  (76),  Mihai  Bravul  
(334).
9.  Satu  Mare  : Ciocâ rlău  (45), Doba  (49), Giungi  (25), Odoreu  (70), Satu  Mare  
(44), Vetiş (64).

III.  Darimă ri  de  biserici  rom âne şti
 1 .  Mureş  : Panet  (biserica  gr.  cat.  rom ână).
2.  Trei  Scaune  : Boroşneul  Mare  (bis.  ort.  rom.),   Căpeni  (bis.  ort.  rom.).  
Comandau  (bis.  ort.  rom.),  Zagon.
3.  Ciuc  : Borsec  (bis.  gr.  cat.  rom.),  Ditrău  (bis.  gr.  cat.  rom).
4.  Odorheiu  : Aldea  (bis.  gr.  cat.  rom.),  Biborţ eni  (bis.  gr.  cat.  rom.),  
Craciunel  (bis.  rom.),  Vârghis  (bis.  ort.  rom),  Mereşti  (bis.  gr.  cat.  rom.),  
Ocland  (bis.  gr.  cat.  rom.),  Raco şul  de  Sus  (bis.  ort.  rom).
5.  Maramureş  : Bistra  (bis.  ort.  rom ână).

IV.  Sate  româ ne şti  devastate
1.  Trei  Scaune  :  Covasna  (80  case).   Lunca  Ozunului,   Valea  Mare,  Ozun,  
Zăbala,   Zagon.
2.  Sălaj  : Horia,  Istr ău, lancule şti,  Ip, Lucaceni,  Marba  Noua,  Scărişoara  
Nou ă, Trăznea.
3.  Ciuc  : Tulgheş , Frumoasa,  Bicazul  Ardelean.
4.  Cluj  : Mănăştur.  Baciu,  Chinteni.  Cojocna,  Flore şti.
5.  Bihor  : Diosig,  Iosia- Colonie,  Mihai  Bravul,   Sălard,  Salonta - Ca- lonic,  
Sohodol- Lazuri.
6.  Satu    Mare  :   Gelu,   Istrău,   Lazuri,    Lucăceni,    Principele   Mihai,  
Colonel  Paulian.

Totalul  atrocităţ ilor  pe  jude ţe
1.  luj  -  7572
2. Ciuc  -  542
3. Maramure  -  ş 513



4. Mure  -  ş 3024
5. Bihor  -  3931
6. Satu  Mare  -  1833
7. Sălaj  -  2373
8. Odorhei  -  179
9. Năsăud  -  170
10.  Some  -  ş 648
11.  Trei  Scaune  -  928
Total  -  32 713

Totalul  atrocităţ ilor
I. Omoruri  -  919
II. Schingiuiri  -  1  126
III. Bătăi -  4  126
IV. Arestă ri  -  15893
V. Profană ri  -  124
VI. Devastă ri  colective  -  78
VII. Devastă ri  individuale  -  447
Total  -  22  713

Atrocităţ ilor  cuprinse  în  acest  sumbru  bilan ţ  par ţ ial  aveau  să li se  
adauge  altele  şi altele,  la fel  de  cumplite  si  în  anii  urm ători  p înă în  ziua  
eliber ării  ultimei  brazde  de  păm înt  cotropit  de  horthy şti.

La începutul  anului  1942,  la Cluj  a fost  sp înzurat  Dumitru  Tan ţău  
din  comuna  Feleac.  In ora şul  Sighet  au  fost  executa ţ i prin  sp înzu- rare  12  
rom âni  din  comuna  Săp înta  (jud.  Maramure ş), iar  la 19  noiem brie  1942.  In 
comuna  Aştileu  (jud.  Bihor),  a fost  ucis  ţăranul  Petre  Blaga.  Arhanghelii  
cruzimii  concomitent  cu  omorurile  inventau  tot  felul  de  umiliri  şi torturi  
morale  pentru  a distruge  sentimentul  na ţ ional  al  rom ânilor.  Astfel,  în  26  
august  1942,  Sano  Anica  din  comuna  Mestea căn, jude ţul  Cluj  declara  : 
"Jandarmii  horthy şti au  intrat  în  casă şi au  perchezi ţionat  totul,  p înă în  cele  
mai  mici  am ănunte.  într- o lada  au  găsit încă dou ă piese  de  cîte  2 lei, vechi,  
de  nichel,  pentru  care  motiv  m- au  bătut,  lovindu- m ă cu  patul  armei  în  
piept,  căz înd  la păm înt.  Continu înd  per chezi ţia, au  găsit într- o altă lad ă 
patru  buc ăţi panglici  tricolore,  pe  care  le- am  descusut  imediat  la intrarea  
ungurilor,  de  pe  costumul  na ţional  al fetiţ ei mele.  Imediat  m- au  legat  cu  un  
lan ţ de  maini,  m- au  bătut,  mi- au  pus  banii  şi panglicile  în  min ă şi m- au  
purtat  cu  ele de- a lungul  satului,  for îţ ndu- m ă să strig  "Cine  are  bani  
rom âneşti sau  panglici  rom âneşti, va  păţ i la fel  ca mine "".

In cadrul  unei  acţ iuni  colective  de  maltratare  căreia  i- au  căzut  vic
tim ă mai  mul ţ i rom âni  din  comuna  Sucutard  (jud.  Some ş), a fost  ucis  
ţăranul  Vasil  Ignea,  iar  la 26  noiembrie  1943  în  comuna  Tau ţ i (Cluj), a fost  
schingiuit  p înă la moarte  ţăranul  Ioan  Irime ş. Locuitorul  Ion  Haja  din  
comuna  Monor  (jud.  Bistri ţa), în  etate  de  62  de  ani,  a fost  arestat  de  
jandarmii  horthy şti  împreun ă cu  fiul  său, în  aprilie  1942,  pentru  o dis cu ţ ie 
avut ă de  acesta  din  urm ă cu  un  element  provocator.  La postul  de  jandarmi  



au  fost  maltrata ţ i îngrozitor.  In aceea şi noapte,  bătr înul,  în  urma  
chinurilor,  a murit.  Cadavrul  a fost  predat  familiei  în  coşciug  sigilat,  iar  în  
registrul  de  deces  al  comunei  Monor  s- a trecut  diagnosticul  : atac  de  cord.
Crime  s- au  comis  nu  numai  împotriva  popula ţ iei civili: din  terito riul  
cotropit,  ci şi împotriva  grănicerilor  rom âni  afla ţ i de  straj ă la ne dreapta  şi 
vremelnica  linie  hot ăr îtă la Viena.  La 5 iunie  1942,  căpitanul  Ion  Caragea,  în  
timp  ce  se  afla  la punctul  de  comand ă al  unui  pluton  hor- ţhyst  pentru  o 
convorbire  oficial ă, a fost  răpit  şi ţ inut  închis  peste  un  an.  In octombrie  
1942,  horthy ştii  au  atacat  la Vişag  o patrul ă rom âneasc ă, omor înd  un  
subofi ţer  şi cîţ iva  solda ţ i. In luna  septembrie  1943,  pichetul  de  la Tarc ău  a 
fost  atacat  de  horthy şti,  fiind  captura ţ i şi maltrata ţ i 8  grăniceri  rom âni.  Tot  
atunci,  grupe  diversioniste  horthyste  au  trecut  pe  te ritoriul  pichetului  
grăniceresc  de  la Palanca,  ucig înd  pe  căpitanul  Aurel  Gîrlişteanu,  
locotenentul  N. Visarion  şi încă 4 solda ţ i. Un alt  ofi ţer  a fost  răpit.  Toate  
protestele  rom âne şti  pe  ling ă comisia  mixt ă germano- ita- lian ă au  primit  
invariabilul  răspuns  : "din  eroare" .

Dintr - un  raport  de  sinteză  al  comisiei  mixte  germano- italiene,  aflat  
în  volumul  I al  arhivei  acestei  comisii  de  la Hadtorteneti  leveltar  (Arhiva  de  
istorie  militară ) din  Budapesta  rezult ă că între  1 septembrie  1940  şi 8 
septembrie  1944,  la grani ţa vremelnic ă ungaro- rom ână s- au  înt împlat  254  
de  incidente  armate  soldate  cu  răni ţ i şi mor ţ i.

Documentele,  informa ţ iile,  m ărturiile  vremii,  au  înregistrat  mii  de  
cazuri  de  violen ţe, maltrat ări, schingiuiri,  arest ări  individuale  şi colec tive,  
cu  neputin ţă de  a fi înşirate  pe  h îrtie.  Dintre  cazurile  cele  mai  grave  
amintim  pe  cel  din  comuna  Oar  (Satu  Mare) unde  a fost  maltratat ă în treaga  
popula ţ ie a comunei  în  frunte  cu  preotul.  In comuna  Brani ştea  (jud.  Some ş) 
au  fost  crunt  maltrata ţ i 115  ţărani.  To ţ i au  fost  sco şi direct  din  biseric ă în  
a doua  zi  a Crăciunului  (1940),  du şi la prim ărie  şi băiu ţ i.

Comisia  mixtă  germano- italian ă a fost  nevoit ă, în  vara  anului  1942,  
să întreprind ă un  nou  turneu  pentru  a analiza  pl îngerile  popula ţ iei ro 
m âne şti.  Autorit ăţile horthyste  au  luat  numeroase  m ăsuri  pentru  a 
intimida  ori  a împiedica  pe  rom ânii  ce urmau  a depune  m ărturii  în  fa ţa 
acestei  comisii  şi să informeze  asupra  adev ăratei  st ări  de  lucruri.  De pild ă, 
sosind  la Cluj,  comisia  s- a instalat  la hotelul  "Central".  Anchetarea  
martorilor  a început  la Cluj,  în  fosta  locuin ţă a lui  Coriolan  Tătaru.  Acolo  
trebuiau  să se  prezinte  rom ânii  din  Cluj  care  fuseser ă maltrata ţ i do  către  
autori tăţile horthyste.  In curtea  acestei  case  îns ă, se  adunaser ă vreo  200  
ma ghiari,  şovini şti,  care  căutau  să- i intimideze  pe  rom âni,  amenin îţ ndu- i 
"sotto - voce" că de  îndr ăznesc  să spun ă ceva  rău, îi vor  îneca  în  Some ş. Unii 
au  îndr ăznit  să treac ă prin  grupul  lor  mare,  al ţ ii nu  — descrie  un  martor  
ocular.  "Trebuia  să- i pîndim  la poart ă (pe  rom âni  — n.n.) si , de  min ă, să- i  
readucem  la vilă, despicind  mul ţimea  (de  maghiari  — n.n.). făcînău- ne  
drum  prin  amenin ţări şi înjur ături  spuse  în  surdin ă, căci un  scandal  cu  
răsunet,  eventuala  violen ţă  flagrant ă, ar  fi vădit  şi mai  mult  asuprirea  la  
care  erau  supu şi. Deci era  o chestiune  de  tărie a  nervilor  şi de  ghionturile  
înăbu şite".



Intre  9 — 11  august  1942  comisia  germano- italiana  s- a aflat  la Si-
ghet.  Cei mai  mul ţ i rom âni  ce  aveau  de  depus  m ărturii  nu  au  fost  au-
diaţ i. în  aceast ă situa ţ ie pl îngerile  au  fost  adunate,  selectate  şi prezentate  
comisiei  de  un  grup  de  elemente  conduc ătoare  ale  popula ţ iei rom âne şti  
maramure şene  (Arthur  Anderco,  I. Bilţiu- Dăncu ş, Titu  Benide,  Petre  Mihali,  
Ilie Chindri ş, Dezideriu  Raţ iu,  Iuliu  Epure,  Grigore  Bota). De altlel,  dup ă 
cum  rezult ă din  Arhiva  Comisiei  germano- italiene,  într - un  singur  volum  
(III), au  fost  înregistrate  535  de  plangeri  individuale  sau  colective  din  care  
Comisia  a re ţ inut  numai  49.

In nota  delegatului  Marelui  Stat  Major  româ n, adresat ă la 20  sep 
tembrie  1942  Comisiei  mixte  germano- italiene  din  Transilvania  în  legătur ă 
cu  persecu ţ iile  asupra  rom ânilor  se  ar ăta  : "Cu toate  promisiunile  
delega ţilor maghiari  că rom ânii ancheta ţi de  Comisia  Ministerial ă Ger-
mano- Italian ă din  Transilvania  de  Nord,  nu  vor  avea  nimic  de  suferit,  
totu şi, dup ă plecarea  acestei  Comisiuni,  se semnaleaz ă din  toate  părţile  
dezl ăn ţuiri  de  persecu ţii şi teroare  în  toate  regiunile,  asupra  celor  ce au  fost  
ancheta ţi, astfel  :

1.  In regiunea  Baia  Mare  jandarmii  unguri  au  adunat  pe  toţ i rom ânii  
care  au  fost  interoga ţi de  membrii  Comisiei  Ministeriale.
Parte  din  aceştia  au  fost  aresta ţi, pe  motivul  că au  def ăimat  Sta tul  maghiar.
Intre  cei arestaţ i se găseşte  şi frunta şul rom ân  Brânzei  din  localitatea  
Mocira,  jud.  Satu  Mare.

2.  Refugiata    Pleş   Irina  din  Ieud     (jud.  Maramure ş)   comunic ă   că  
dup ă plecarea  Comisiei,  s- au  început  persecu ţiile fa ţă  de  cei care  au  fost  
audia ţi. Sînt  urm ăriţi de  aproape  şi amenin ţa ţi mereu.
Invalidul  de  război  Iuşcu  Dumitru  care  era  om  de  serviciu  la prim ărie, a  
fost  dat  afar ă, fiindc ă a  declarat  Comisiei  că se  hr ăneşte  cu  făină din  coceni  
şi scoar ţă  de  copac  şi că ar  fi def ăimat  Statul  maghiar.
La fel  preotul  Dunca  loan,  care  s- ar  fi prezentat  la Comisie,  este  mereu  
urmă rit  şi continuu  şicanat.

3.  Ţăranul  Mure şanu  Augustin  din  satul  Lung  (jud.   Satu   Mare),  
refugiat  la 19  aug.  declar ă că a  fost  for ţat  să fug ă deoarece  făcînd  parte  
dintre  cei înjuga ţi la plug  de  şeful  leventi ştilor,  dup ă plecarea  Comisiei  a  
fost  chemat  la postul  de  jandarmi,  unde  i s- a comunicat  să nu  mai  aştepte  
instruc ţia leven ţilor că- i va  fi amar  şi zah ărul.

4.  Boban  Ioan  din  Satul  Lung  (jud.  Satu  Mare), a  trebuit,  de  aseme 
nea,  să fug ă în  Rom ânia,  întruc ît   dup ă ancheta  Comisiei  Germano- ita liene  
— unde  a dat  lămuriri  relativ  la înh ămarea  celor  18  tineri  rom âni la plug,  
— a fost  chemat  de  mai  multe  ori  la postul   de   jandarmi   unde  a fost  bătut  
crunt  în  repetate  rînduri  sub  învinuirea  că a  vorbit  şi divulgat  cele  
petrecute,  în  fa ţa Comisiei.

5.  Ungurul  Szabo  Carol,    şeful  de  grup ă   al leventi ştilor  din  Satul  
Lung,  jud.  Satu  Mare,  dup ă plecarea  Comisiei  a  prins  pe  leventi ştii rom âni  
Sfoar ă Augustin,  fiul  lui Sfoar ă Ioan  şi l- a  bătut  crunt,  voind  chiar  să- l  
înjunghie  cu  briceagul,  iar  pe  leventistul  rom ân  Marieş Timoftei,  fiul
lui loan  Timoftei,  l- a bă tut  pînă la sînge  chiar  în  fa ţa mamei  sale  (tatăl său  



fiind  concentrat  în  armata  ungar ă), pentru  motivul  că ambii  au  dat  
răspunsuri  afirmative  Comisiei,  care  a anchetat  înjugarea  lor la plug  la 5 
mai  1942  de  către  unguri.

6.  La Cluj  au  fost  arestaţ i studen ţii rom âni Isac Gheorghe  si Ar- lean,  
sub  pretext  de  spionaj.    Adev ăratul  motiv    este  însă   că studentul  Isac  
Gheorghe  a fost  anchetat  de  Comisie,  căreia  i- ar  fi dat  mai  multe  date  
relativ  la răul tratament  maghiar,  aplicat  rom ânilor.

7.  In Tiha  Bârgăului  rom ânul  Su ţu  Ioan,  dup ă plecarea  Comisiei,  a  
fost  grav  bătut  de  jandarmii  unguri  fiindc ă ar  fi făcut  Comisiei  declara ţii  
neconvenabile  pentru  maghiari.

8.  Refugiatul  Farcaş Dumitru  de  49  ani,  din  Galau ţaşi (jud.  Mure ş),  
comunic ă că rom ânii care  au  ieşit în  fa ţa Comisiei,  dup ă trecerea  Comi siei  
prin  comun ă, au  fost  crunt  bătu ţi.
Toate  cele  de  mai  sus  au  fost  comunicate  ambelor  Comisiuni  Ger- mano-
Italiene,  iar  un  exemplar  special  s- a predat  d- lui lt. colonel  Deh- mel  
pentru,  a- l lua  la Berlin.
Intrucî t alte  date  precise  sînt  în  curs  de  culegere,  urmeaz ă a  fi comunicate  
ulterior.  Trebuie  remarcat  insă că amenin ţările maghiare  chiar  în  timpul  
cînd  ancheta  a fost  în  curs,  că : "Comisia  pleac ă iar  voi  rom ânii răm âne ţi" 
s- au  adeverit".

In toamna  anului  1942,  la acţ iunile  şoviniste  de  exterminare,  de  
umilire  a popula ţ iei rom âne şti  se  adaug ă şi alte  fapte  huliganice  şi in jurii  
— se  arat ă într - un  alt  document  al  vremii  înaintat  Marelui  Stat  Major.

9.  "La 27  octombrie   1942,   studen ţii maghiari  din  Cluj,  împreun  ă cu  
popula ţia maghiar ă, au  ieşit în  strad ă manifest înd  contra  rom ânilor  şi a  
statului  rom ân, strig înd  "Vrem  sînge  de  Valah".  Manifestan ţii s- au  îndreptat  
spre  Consulatul  Rom ân  din  Cluj,    unde    au    spart   geamurile,  dup ă care  
s- au  dus  la localul  ziarului  "Tribuna ", distrug înd  localul,  mo bilierul  si  
atelierele.  De aici s- au  îndreptat  spre  Episcopia  Greco- Catolic  ă şi spre  
internatul  Episcopiei,  unde  au  spart  geamurile.  In timpul  mani festa ţiei, s- au  
cîntat  diferite  cîntece  revizioniste  maghiare,  precum  şi im nul  na ţional  
maghiar.

Toţ i rom ânii ce se găseau  înt împl ător  pe  străzi,  au  fost  bătu ţi de  
manifestan ţi".

A doua  zi  "studen ţii rom âni de  la Universitatea  din  Cluj  au  fost  eva 
cua ţi de  la cursuri  de  către  studen ţii maghiari,  care  le- au  spus  că : "pen tru  
valahi  nu  mai  există cursuri".

In noaptea  de  29/30  octombrie  a.c, cele  de  studenţ i şi premilitari  
maghiari  au  manifestat  din  nou  pe  străzile  ora şului  Cluj,  spărg înd  gea 
murile  de  la casele  locuitorilor  rom âni. Popula ţia rom ână din  Cluj  trăieşte  
sub  teroare  permanenta,  din  cauza  atitudinii  du şm ănoase  a studen ţimei  
maghiare  şi a  teroriştilor  din  diferite  asocia ţii cu  caracter  iredentist" .

Documentele  vremii  confirmă  intensitatea  cresc înd â a m ăsurilor  re 
presive,  teroriste,  de  extermin ări: a popula ţ iei rom âne şti.  "Astfel,  la Mogo-
şeşti — dup ă cum  a stabilit  mai  t îrziu  şi Comisia  Hencke- Roggieri  — tineri  
rom âni premilitari  din  comunele  din  jude ţul Sălaj  au  fost  înjuga ţi şi pu şi să 



trag ă ceasuri  de- a rîndul  la plugul  cu  dou ă brazde  pe  mo şia contesei  
Teleki; la Soimeni,  instructorul  ungur  a for ţat  în  mai  multe  rinduri  leven ţii  
rom âni nu  umble  in coate  şi genunchi  peste  ogoare  şi răzoare  ; La Chiejd,  
dup ă ce, de  distrac ţie i- a silit să sape  gropi  în  păm înt  cu  m îinile  un  domn  
comandant  a  prins  patru  tineri  româ ni la grap ă, m în îndu- i cu  biciul,  pe  
brazd ă, ca pe  vite  ; La Măgura  Ilvei, instructorul  Gal Gabor  a arat  şi grăpat  
cu  tineri  rom âni, "Lucru  ce nu  s- a pomenit  nici odat ă în  lume,  chiar  pe  
timpul  barbarilor" — cum  scria  atunci  "Tribunei  Ardealu lui" din  Cluj,  un  
părinte  îndurerat;  La Domnin,  tot  un  comandant  de  leven ţi (leventeoktato),  
a  înh ămat  la plugul  luat  de  la primarul  rom ân,  deşi i s- a  oferit  vite  de  jug,  
şaisprezece  tineri  rom âni, ar înd  cu  ei pînă li s- au  umflat  pieptul  şi umerii,  
terenul  de  tir  al comunei,  "pentru  a- l nivela "".

La 27  martie  1943,  la Cluj  "un  grup  de  aproximativ  100  tineri  ro
m âni, care  au  fost  chema ţi la exerci ţii premilitare  (Levente),  au  fost  bru 
taliza ţi, în  acea  zi  se sărbătorea  la Cluj  500  de  ani  de  la na şterea  regelui  
Matei  Corvin.  Numai  tinerii  rom âni au  fost  chema ţi la exerci ţii şi du şi în  
mar ş for ţat  15  km,  pînă la comuna  Lăpu ş. Pe tot  drumul,  cei obosi ţ i au.  
fost  lovi ţi de  către  subofi ţeri cu  pumnii  şi picioarele,  astfel  înc ît mai  mul ţi s-
au  prăbu şit fără putere.  Chiar  şi atunci,  cei căzu ţi au  fost  călca ţi în  pi
cioare,  tratament  înso ţit de  cele  mai  m înioase  înjur ături  împotriva  rom â
nilor  şi a  Rom âniei.  Cei căzu ţi în  drum,  epuiza ţi şi răni ţi, au  trebuit  trans 
porta ţi acas ă de  către  colegii  lor".

Sub  pretextul  aplicării  şi respect ării  regulilor  igienice  autorit ăţile 
horthyste  au  practicat  cele  mai  înjositoare  m ăsuri  de  umilire  şi jignire  
moral ă a popula ţ iei rom âne şti.  In prim ăvara  anului  1943  o comisie  sani 
tar ă, compus ă din  elemente  horthyste,  a făcut  deplas ări  în  diferite  comune  
din  teritoriul  cotropit,  pentru  a se  interesa  de  igiena  locuitorilor  şi a lua  
m ăsuri  pentru  combaterea  eventualelor  epidemii.  "Drept  m ăsuri  higienice,  
comisia  respectiv ă a  găsit de  cuviin ţă , în  comuna  Bude şti jud.  Cluj  — ling ă 
frontier ă — să tund ă pînă la piele  80  de  persoane  —-  fete  de  şcoală, fete  
mari  şi femei  căsătorite,  toate  rom ânce,  între  care  se găseau  şi vreo  10  
femei  frunta şe at ît ca gospodine,  cit şi ca soţii ale  frun taşilor comunei.
Operaţ ia s- a executat  în  localul  prim ăriei, fără ca  m ăcar  să fi  fost  
examinate  acele  femei,  cu  toate  că au  stăruit  şi implorat,  plîng înd,  auto 
rităţ ile să nu  le batjocoreasc ă înainte  de  a se convinge  că ar  avea  para zi ţi,  
declar înd  că vor  suporta  toate  consecin ţele, fără murmur,  dacă se va  găsi în  
capul  lor, sau  în  casa  lor vreun  parazit.

Fără a  ţine  seama  de  suferin ţele morale  ale  victimelor,  autorit ăţile  
ungare  şi- au  îndeplinit  misiunile  cu  toat ă satisfac ţia de  brute.
Fata  Rusu  Florica  — cea  mai  frumoas ă şi frunta şă fat ă din  sat  — în  etate  de  
17  ani,  cînd  a fost  aşezat ă pe  scaun  pentru  a fi tuns ă, a  primit  un  şoc at ît de  
puternic,  înc ît a  leşinat  şi a  fost  tuns ă în  stare  de  incon ştien ţă .
In comuna  Fiscut  jud.  Cluj,  procedî nd  comisia  la fel, se spune  că din  cauza  
sup ărării şi ru şinii, 4  femei  frunta şe care  au  fost  tunse,  dau  azi  semne  de  
aliena ţie ; una  din  ele a  încercat  să se sinucid ă prin  sp înzurare.
In comuna  Sărăţel a  lucrat  comisia  respectiv ă încă în  anul  1942,



98 cînd  între  altele  a  fost  tuns ă o mireas ă, a  cărei nunt ă era  fixat ă peste  3—
4 zile".

Relatî ndu- se  situa ţ ia umilitoare  în  care  erau  puse  femeile  din  r îndul  
popula ţ iei rom âne şti  într - un  raport  trimis  de  delegatul  Marelui  Stat  Major  
de  pe  ling ă Comisia  de  ofi ţeri  german ă se  ar ăta  : "O mul ţime  de  femei  se  
plîng  că, imediat  dup ă refugierea  soţilor lor, sînt  continuu  mo lestate  de  
jandarmi,  li se fac  perchezi ţii domiciliare,  sînt  controlate  şi sculate  din  somn  
în  toiul  nop ţii, iar  de  multe  ori li se retrag  chiar  şi car telele  de  alimente.  Ne  
mai  pu ţind  îndura  aceste  vecinice  şican ăm,  pleac  ă si se refugiaz ă 
părăsindu- şi casa  şi păm întul,  care  apoi  e luat  în  admi nistrare  de  unguri,  
coloniza ţi cu    predilec ţie în  sate  curat  rom âneşti".

Zguduitoare  este  crima  săvirşită de  horthy şti  în  comuna  Mijlocenii  
Bîrgăului  din  jude ţul  Bistrita - Năsăud.  "In aceast ă comun ă au  fost  aresta ţi  
de  horthy şti mai  mul ţi rom âni şi închi şi într- o pivni ţă , într- o vreme  noap 
tea  au  fost  scoşi afar ă să- şi sape  groapa,  iar  dup ă miezul  nop ţii au  fost  
scoşi cîte  unul  pe  rînd  aşeza ţi în  fa ţa gropii,  unul  ţinea  un  felinar  sus  iar  doi  
trăgeau  cu  armele  şi victima  cădea  în  groap ă. Dup ă ce au  fost  scoşi şi  
împu şca ţi cîţiva  a venit  şi rîndul  preotului  Augustin  Pop din  Mijlocenii  
Bîrgăului,  a  fost  scos afar ă, s~a  ridicat  felinarul  şi cei doi cu  armele  au  tras,  
un  glonte  l~a  nimerit  prin  gît iar  celălalt  nu  l- a  atins  deloc,  dar  el s- a  
aruncat  în  groap ă şi p înă să vin ă cu  alt  arestat  a  sărit  din  groap ă afar  ă şi-
a  înv îrtit  fularul  pe  ling ă gît şi a  fugit.  Dup ă ce i- au  terminat  pe  to ţi de  
împu şcat   i- au   num ărat   şi  au   plecat   în   căutarea   lui".

Bătăile, schingiuirile  şi maltrat ările  popula ţ iei rom âne şti  au  urm ărit  
fără întrerupere,  cu  înd îrjire  distrugerea  şi alungarea  ei din  Tran silvania.



Capitolul  IV -  EXPULZĂRILE, DISLOCĂRILE ÎN MASA ALE POPULAŢIEI 
ROMANEŞTI. ÎMPIEDICAREA PARTICIPĂRII ROMÂNILOR LA VIAŢA 
POLITICA

Concomitent  cu  teroarea  exercitată  în  partea  nord- vestic ă a 
Rom âniei  prin  violen ţe, asasinate,  masacre,  regimul  horthysto - fascist  a 
aplicat  o politic ă de  slat,  oficial ă, de  alungare,  expulzare,  dislocare  în  mas ă 
a aces teia,  ca  mijloc  premeditat  pentru  schimbarea  for ţat ă a raportului  
nume ric  dintre  na ţ ionalit ăţi în  favoarea  maghiarilor.

Această  politic ă de  "cur ăţire" a acestui  teritoriu  cotropit  de  în treaga  
popula ţ ie rom âneasc ă şi de  alte  na ţ ionalit ăţi asuprite,  a fost  pus  ă cu  
perseveren ţă în  aplicare,  folosindu - se  concomitent  mai  multe  metode.  
Prima,  considerat ă cea  mai  eficient ă, a fost  expulzarea  popula ţ iei, apoi  
obligarea  acesteia,  prin  for ţă, precum  şi printr - o gam ă vast ă de  alte  pre 
siuni  de  a se  refugia  şi, în  sf îrsit,  a urmat  dislocarea  in  mas ă a unor  în tregi  
aşez ări  rom âne şti.

Oficialităţ ile horthyste,  organiza ţ iile  paramilitare,  teroriste,  na ţ iona-
list - şovine.  partidele  politice  fasciste  afişau  deschis  aceast ă politic ă de  stat  
şi făceau  totul  pentru  a o îndeplini,  lozincile-  oficiale,  strigate  pe  strad ă, 
făţiş, exaltat,  erau  : "Olahmentes  hazat  !"' (Vrem  patrie  far ă valahi  !), "Horty,  
Csaky,  Teleki,  minden  olâh  menjen  ki !" (Horthy,  Csaky,  Teleki,  to ţ i valahii  
să se  care  !). Mai t îrziu  a ap ărut  şi varianta  : "Zsido- mentes  Erdely  !" (Vrem  
Ardeal  fără evrei) ş.a.m.d.

Ea a constituit  obiectul  ordinelor  nr.  625,  766  şi 1  188  ale  Co
mandamentului  Superior  al  Armatei  regale  ungare  referitoare  la "utilizarea  
func ţionarilor  refugia ţi şi a celor  cu  limba  matern ă rom ână", reluate  de  
Comandamentul  Armatei  I regală  ungar ă, Cluj,  la 30  septem brie  1940  şi 
transmise  tuturor  comandamentelor  militare  jude ţene,  muni cipale  şi de  
plas ă din  raza  acelei  Armate.  In aceste  ordine  se  stipula  c  ă "Trebuie  
îndep ărta ţi din  func ţiunile  publice  to ţi func ţionarii  cu  limba  matern ă 
rom ână (nu  se refer ă şi la preo ţi) care  au  ajuns,  fie  prin  numire,  fie  prin  
transfer,  in  func ţiuni  publice  pe  teritoriul  eliberat  (sic !) de  la 1  ianuarie  
1940".  Ordinul  extindea  îns ă m ăsura  îndep ărt ării  din  func ţ ii publice  a 
tuturor  funcţ ionarilor  care  şi înainte  de  data  men ţ ionat ă, într - un  mod  sau  
altul,  au  "lezat"  "sentimentui  maghiarimii  sau  interesele  ungu reşti",  
calificare  ce era  aplicat ă arbitrar  şi premeditat  tuturor  func ţ iona rilor  
publici  rom âni.

Că aceste  ordine  urm ăreau  direct  eliminarea  din  teritoriul  cotropit  
de  Ungaria  horthyst ă a func ţ ionarilor  rom âni  este  atestat  de  urm ătoarea  
dispozi ţ ie : "Func ţionarii  cu  limba  matern ă rom ână, concedia ţi în  sensul  
celor  de  mai  sus,  vor  fi soma ţi să se  mute  în  teritoriul  de  sub  Administra ţia  
rom ână". Potrivit  unei  men ţ iuni  exprese,  ordinele  priveau  "pe  toţi  
func ţionarii  de  stai,  comunali,  din  întreprinderi  şi biserici".

Intr - un  manifest  răsp îndit  la 3  septembrie  1941  în  toate  localit ăţile 
mai  mari  ale  acestui  teritoriu  rom ânesc  cotropit,  intilulat  Maghiarii  si  
semnat  Tineretul  maghiar,  se  scria,  printre  altele  ; "Saptam îna  aceasta  să 



fie  săptăm âna  reculegerii  şi a preg ătirii pentru  lupta  cea  nou ă. Proclam ăm  
lupta  împotriva  tuturor  si a  tot  ce nu  este  unguresc.  Avem  o singur  ă dorin ţă  
: un  viitor  maghiar  mai  fericit  si un  papor  maghiar  satisf ăcut  inlăuntrul  
grani ţelor  milenare  ungare".  La 24  mai  1942,  aproximativ  1500  de  studen ţ i 
horthy şti,  încolona ţ i, au  purtat  pe  str ăzile  Clujului  lozinci  na ţ ionaliste,  
revizioniste,  strig înd  în  cor  : "Ki az  olah  csordaval  !" (Afar ă cu  turma  de  
valahi)",

Un document  deosebit  de  semnificativ  pentru  concepţ ia statului  
hor- thyst  privind  alungarea  tuturor  rom ânilor  şi a altor  na ţ ionalit ăţi opri 
mate  din  teritoriul  cotropit  îl constituie  scrisoarea  din  26  august  1941  a 
primului  ministru  al  Ungariei  — Bardossy  — adresat ă lui  Horthy,  în  rare  
arat ă că odat ă cu  atacarea  Uniunii  Sovietice  de  către  Germania  hitlerist ă, 
căreia  i s- a alăturat  imediat  şi Ungaria  horthyst ă, în  fa ţa Ungariei  se  ridic ă 
noi  posibilit ăţi pentru  a deveni  o ţar ă "curat  ungar ă", "în  hotarele  milenare  
ale  Sfintului  Ştefan".  Aminte şte  în  acest  sens  de  un  memoriu  (nr.  10  
532/1941)  întocmit  de  şeful  Marelui  Stat  Major  în  care  acesta  cerea  
guvernului  să arunce  în  lupt ă împotriva  Uniunii  Sovietice  for ţe mililare  
sporite  pentru  a consolida  încrederea  Germaniei  hitleriste  şi a reu şi, cu  
ajutorul  acesteia,  împlinirea  visului  "Ungariei  milenare".  Dup ă părerea  
şefului  Marelui  Stat  Major  ungar,  participarea  în  num ăr  mai  mare  a arma tei  
horthyste  la războiul  din  răsărit  "ar trebui  recomandat ă guvernului  
german  pe  cale  politică, şi, în  timpul  convorbirilor  legate  de  aceasta,  ar  
trebui  lămurite  urm ătoarele  : "a) reclştigarea  grani ţelor  milenare  ; b)  
expulzarea  na ţionalităţ ilor slave  si rom âne  care  trăiesc în  interiorul  
grani ţelor  ; c) expulzarea  evreilor..." ".

Şeful  Marelui  Stat  Major  — scrie  Bardossy  — îşi argumenteaz ă pro 
iectul  pe  faptul  că potrivit  informa ţ iilor  de  care  dispune  "nem ţii sînt  pre 
ocupa ţi de  gîndul  că, dup ă terminarea  războiului,  vor  forma  state  na ţionala  
unitare  [...], ceea  ce ne  îndrept ăţeşte  să cont ăm  pe  faptul  că de  pe  teritoriul  
Ungariei  istorice  ar  fi expulza ţi slavii  (sîrbii, slovacii,  rutenii), iar  Rom ânia  
ar  primi  un  întins  teritoriu  la răsărit  de  Nipru,  unde  ar  fi aşeza ţi toţi valahii  
din  Ardeal.  Astfel,   bazinul  Carpatic  ar  deveni  spa ţiul vital  exclusiu  al  
ungurilor,  care  ar  fi umplut  de  rasa  ungar ă" .

Referindu - se  în  continuare  la  posibilit ăţile practici;  ale  realiz ării  
acestor  dorin ţe, Bardossy  subliniaz ă : "Autorul  memoriului  nu  ştie,  se pare,  
că : expulzarea  elementelor  etnice  slave  şi rom âne  de  pe  teritoriul  Ungariei  
istorice  ar  însemna  mi şcarea  a cel pu ţin  8  milioane  de  oameni,  în  cadrul  
grani ţelor  Ungariei  istorice  (abstrac ţie făcînd  de  Sloveno- Croa- ţia) există 
un  teritoriu  de  exact  100  000  kilometri  pătra ţi, ai cărui  locuitori  sînt,  în  
exclusivitate  sau  în  cov îrşiloarea  lor majoritate,  de  na ţionalitate  slav ă şi  
rom ână. Dar  în  afar ă de  aceasta  mai  avem  şi teritorii  locuite  în  comun  de  
maghiari  şi de  alte  na ţionalităţ i. Deci, odat ă cu  expulzarea  elemen telor  
etnice  slave  şi rom âne,  un  teritoriu  de  100  000  kmp  ar  răm îne  totalmente  
nelocuit  şi popula ţia unui  alt  teritoriu  de  50  000  kmp  s- ar  rări în  mod  
considerabil  [...] Dup ă expulzarea  elementelor  etnice  slave,  rom âneşti şi  
evreie şti, cu  cei aproximativ  11  milioane  unguri  şi 2 milioane  de  germani  



care  ar  răm îne  aici nu  am  putea,  în  nici un  caz,  să umplem  teri toriile  
rămase  goale.  Rata  anual ă a natalit ăţii naturale  a  ungurimii  în  ul timii  ani  
a  fost  de  6,5%. Cu aceast ă sporire,  natural ă, dup ă 114  ani  am  ajunge  la cele  
22  milioane  suflete,  care  corespund  locuitorilor  de  azi  ai Ungariei  istorice".
Semnificativă  pentru  concep ţ ia care  st ătea  la baza  politicii  şovinist.e  
împotriva  popula ţ iei rom âne şti  este  si  declara ţ ia conduc ătorului  organi 
za ţ iei jude ţene  din  Tîrgu  Mure ş a partidului  fascist  nyila şist  (Crucile  cu  
săge ţ i), dr.  Medve  Andras.  In adunarea  general ă a organiza ţ iei jude ţene  
ţ inut ă la Tîrgu  Mure ş, în  ziua  de  10  noiembrie  1942,  acesta  a declarat  că 
dup ă părerea  lui,  "din  punct  de  vedere  al partidului  (nyilaşist  — n.n.), 
problema  evreiasc ă nu  e de  prim ă importan ţă  [...] Pentru,  maghiarime,  aici,  
nu  evreimea,  ci rom ânii reprezint ă inamicul  public  num ărul  unu"  8.
în  cei  patru  ani  de  ocupa ţ ie horthyst ă. expulz ările,  refugierile  for ţate,  
disloc ările  în  mas ă ale  popula ţ iei rom âne şti  au  urm ărit,  odat ă cu  
schimbarea  raportului  demografic  în  favoarea  elementului  maghiar,  şi aca 
pararea  bunurilor  imobile  ale  celor  expulza ţ i, alunga ţ i sau  disloca ţ i. In 
marea  majoritate  a cazurilor,  ordinele  de  expulzare  nu  aveau  specificat ă 
nici  o motivare,  iar  atunci  cmd  o făceau,  ele  se  refereau  la faptul  că : "nu  
prezint ă încredere"  (ordinul  de  expulzare  eliberat  de  Comandamentul  mi 
litar  al plăşii Salonta  nr.  449  din  4 octombrie  1940)  sau  "arc  sentimente  
rom âneşti" (ordinul  de  expulzare  nr.  1349  din  11  noiembrie  1941)". "De-
ciziile  de  expulzare  — se  ar ăta  într - un  document  al  vremii  — erau  mo tivate  
cu  men ţiunea  că persoana  (respectiv ă — n.n.), fiind  rom ânii şi neprezent înd  
încredere  pentru  statul  ungar,  era  considerat ă indezirabil ă" şi că 
"comportarea  autorit ăţilor maghiare  a fost  lipsită de  orice  uma nitate" .
Pentru  caracterul  arbitrar,  reprimant  al  expulză rii  rom ânilor  edifi catoare  
este  "motivarea"  din  "Hot ăr îrea  final ă"' a comandamentului  militar  
or ăşenesc  din  Miercurea  Ciuc  nr.  14,  din  21  septembrie  1940,  referitoare  la 
expulzarea  preotului  rom ân  Borcan  I. Ioan,  în  care  se  arat ă, printre  altele,  
că sus - numitul  preot  rom ân  este  expulzat  întruc ît  "nu  se poate  considera,  
în  baza  cercet ării făcute,  ca este  cetăţean  ungar  şi nu  merit  îă ncredere  în  ce  
prive şte  credin ţa către  na ţiunea  maghiar ă şi pentru  că se poate  presupune  
că atitudinea  lui în  viitor  va  putea  avea  urm ări păgubi toare  sub  aspectul  
ap ărării na ţionale  şi a intereselor  importante  de  stat  şi că şederea  lui aici  
nu  este  de  dorit  din  interesele  men ţionate".

Regimul  de  ocupaţ ie a trecut  la expulzarea  în  mas ă a rom ânilor  
peste  linia  de  demarca ţ ie stabilit ă la Viena,  îndeosebi  a celor  considera ţ i a 
fi primejdio şi pentru  ordinea  horthyst ă sau  a celor  care,  prin  atitudinea  lor  
făţişă, îşi manifestau  aversiunea  fa ţă de  acest  regim.  Astfel,  dup ă cum  
relateaz ă gazeta  "Tribuna  Ardealului - " din  15  octom brie  1940,  expulz ările  
masive  "au  lovit  rîndurile  rom ânilor  râma şi la Cluj.  Expulz ările au  dat  
na ştere  unui  sentiment  de  am ărăciune  în  sufle tele  acestor  oameni,  iar  cei  
răma şi aici trăiesc într- o permanent ă nelinişte,  tem îndu- se de  noi  
expulz ări". Iată cîteva  din  exemplele  notorii  de  disloc ări  şi expulz ări  în  
mas ă ale  unor  colectivit ăţi rom âne şti  : La 6 octom brie  au  fost  expulzate  
162  familii  din  comuna  Macea,  jud.  Bihor.  La 12 —13  octombrie  au  fost  



deposedate  de  bunuri  şi expulzate  230  familii  din  comuna  Lucăceni,  jud.  
Sălaj.  Din  comuna  Horia,  jud.  Sălaj  au  fost  expulzate  367  familii  ; din  
comuna  Roşiori  (Bihor)  200  familii . In cursul  lunilor  septembrie  şi 
octombrie  1940  au  fost  expulza ţ i to ţ i locuitorii  rom âni  din  comunele  : 
Sălard,  Iancule şti,  Marna  Nou ă, Scărişoara,  Diosig,  Salonta,  Sălacea,  Ghenci,  
Tiriam,  Pişcol ţ , Lazuri,  Peleşul  Mare,  Gelu,  Baba  Novac  (jude ţele  Satu  Mare,  
Sălaj,  Bihor).  Totalul  acestor  expulz ări  se  cifreaz ă la peste  10  000  suflete  ; 
totodat ă, ele  au  fost  jefuite  de  avutul  lor  mobiliar  şi imobiliar  (16  876  
iug ăre  de  păm înt) .

Mai menţ ion ăm  expulzarea  a 678  de  rom âni  din  comuna  Poiana  
Sărat ă în  noaptea  de  15 —16  octombrie  1940,  şi a 293  rom âni  din  Valea  
Mare,  ambele  din  jude ţul  Trei  Scaune.  To ţ i ace ştia  au  fost  ridica ţ i de  la 
domiciliul  lor  prin  surprindere,  numai  cu  hainele  de  pe  ei, iar  sumele  de  
bani  ce s- au  găsit  asupra  lor  au  fost  confiscate.  Incepute  în  1940,  
expulz ările  au  fost  continuate  p înă în  1943,  în  acelea şi condi ţ iuni  sălba tice  
; în  cîteva  ore,  oamenii  erau  for ţa ţ i să- şi părăseasc ă gospod ăriile  far  ă a 
avea  voie  să ia cu  ei valorile  mobile  ce  posedau,  iar ă a li se  permite  să 
stabileasc ă m ăsuri  cit  de  sumare  cu  privire  la tot  ce lăsau  în  urm ă.In prima  
jumă tate  a lunii  octombrie  1940,  un  nou  val  de  expulz ări, de  dimensiuni  
nemai înt îlnite  p înă atunci,  se  abate  asupra  popula ţ iei rom âne şti.  El începe  
în  ziua  de  4 octombrie  în  principalele  centre  urbane  : Cluj,  Oradea,  Dej, 
Gherla,  Baia Mare,  Sighet  etc.  Fugit  la Sibiu  cu  cîteva  zile  înainte  de  
ac ţ iunea  de  expulzare  în  mas ă, un  t înăr  licean  declar ă unui  re dactor  al  
ziarului  "Rom ânia  nou ă" că "via ţa la Cluj  pentru  rom ânii care  n- au  plecai  
[...] a devenit  insuportabil ă. Mai nou  au  fost  expulzate  [...] 200  de  familii  
rom âneşti [...] agen ţii organelor  de  expulzare  s- au  prezentat  la familiile  
cuprinse  în  tablou,  le- au  predat  cîte  o foaie  de  expulzare  în  alb.  ca  să şi- o  
completeze  cu  datele  necesare,  iar  apoi,  sco îţ ndu- şi ceasul  de  bu zunar  şi  
fix înd  ora  exact ă în  momentul  semn ăturii  de  primire,  li s- a pun  în  vedere,  
că în  termen  de  dou ă ore  să fie  la grani ţă , neav înd  dreptul  de  a lua  cu  sine  
dec ît pu ţine  haine  de  corp  într- un  geamantan,  o pătur ă şi ma ximum  dou ă 
mii  de  lei".

Guvernan ţ ii horthy şti  — declara  mai  departe  t înărul  refugiat  — "şi-
au  pus  în  gînd  să alunge  din  Cluj  cit mai  multe  suflete  rom âneşti, ca şcolile  
să nu  mai  aibă elevi  rom âni, deci  nici sec ţii speciale  pentru  aceştia.  Ei vor  să 
cure ţe Clujul  de  "valahi " şi asta- i tot.  Am  surprins  pe  strad  ă frinturi  de  
convorbiri  între  ofi ţeri, care  spuneau  că în  cur înd  vor  fi expul zate  alte  o mie  
de  familii,  cu  aceea şi străşnicie  poruncitoare" .

Urmă rind  un  lot  de  expulza ţ i rom âni,  scriitorul  Meliusz  Jozsef  nota  
în  acele  zile  că expulza ţ ii au  sosit  la Arad  "înghesui ţi în  vagoane  de  marf ă,  
tn  condi ţii inumane,  claie  peste  grămad ă, înfometa ţi, cu  buzele  crăpate  de  
sete,  febrili  [...] Şi- au  părăsit de  la o oră la alta  casa,  animalele,  pă- m întul,  
uneltele,  atunci  cînd  jandarmul  a venit  dup ă ei [...] Femeile  cu  pruncii  în  
bra ţe şedeau  pe  păm întul  înghe ţat  şi printre  vaete  invocau  ajutorul  lui  
Dumnezeu,  în  aceste  necazuri  şi greut ăţi incomensurabile" .

Dintr - o evidenţă  oficial ă a autorit ăţilor  horthyste  rezult ă că numai  



din  Sălaj,  p înă la 6 noiembrie  1940,  au  trecut  în  Rom ânia,  împreun ă cu  fa 
miliile  lor,  din  Carei  133  persoane,  din  plasa  Carei  41,  din  plasa  Supur  47,  
din  plasa  Tăşnad  73,  din  plasa  Bucium  46,  din  Zalău  239,  din  plasa  Crasna  
27,  din  plasa  Zalău  45,  din  plasa  Cehul  Silvaniei  50,  din  plasa  Valea  lui  
Mihai  120,  din  plasa  Jibou  100,  din  plasa  Şimleul  Silvaniei  75,  din  ora şul  
Şimleul  Silvaniei  97  etc,  în  total  1  124  persoane.

La 26  septembrie  1940,  Comandamentul  militar  horthyst  din  Oradea  
a publicat  o dispoziţ ie prin  care  ordona  tuturor  ţăranilor  rom âni  din  te 
ritoriul  care  cădea  sub  administra ţ ia acelui  comandament  să se  prezinte  si  
să depun ă în  scris  o declara ţ ie din  care  să rezulte  : 1. cînd  şi ce  suprafa ţă 
de  pămint  sau  do  cas ă au  primit  de  la statul  rom ân  ; 2. unde  se  află averea  
imobiliar ă respectiv ă (plasa,  localitatea,  comuna,  strada,  num ărul  gospo 
d ăriei) ; 3. proprietarii  respectivelor  averi  imobile,  dac ă nu  s înt  or ădeni,  din  
ce comune  au  venit.

Termenul  de  declarare  a averii  imobile  era  fixat  pînă la 30  septem 
brie  1940.

Aceasta  era  o primă  faz ă pentru  a putea  inventaria  averile  ţărani lor  
rom âni.  Peste  cîteva  săpt ăm îni,  ace ştia  au  fost  expulza ţ i, aresta ţ i, in terna ţ i, 
iar  cea  mai  mare  parte  a bunurilor  lor  sechestrate  ori  devastate.  Din  unele  
date  statistice  incomplete  rezult ă că, în  diferite  localit ăţi din  teritoriul  
cotropit,  p înă la 15  mai  1941,  s- au  produs  peste  500  de  deva- st ări . De 
men ţ ionat  faptul  că, în  timp  ce regimul  horthyst  a dislocat,  expropriat  si  
expulzat  aproape  to ţ i ţăranii  rom âni  împropriet ări ţ i, din  teri toriul  cotropit,  
în  Rom ânia  nimeni  nu  s- a atins  de  taranii  maghiari  în  zone  cu  popula ţ ie 
majoritar  rom âneasc ă, mii  de  familii,  de  na ţ ionalitate  maghiar ă continu înd  
să- şi tr ăiasc ă viata,  ca  înainte,  dup ă cum  urmeaz ă ; în  jude ţul  Turda  — 384  
gospod ării  ; în  Bihor  — 9 ; în  Caras  — 85  ; în  Hunedoara  — 901  ; în  Severin  
— 733  ; în  Arad  — 2 418  şi în  Timiş- To- rontal  — 1 612  gospod ării  etc. .
Invăţătorul  Petre  Lenghel  Izanu,  originar  din  Bîrsana,  relateaz ă, în  
octombrie  1940,  odiseea  unui  grup  de  expulza ţ i rom âni  din  Maramure ş şi  
Sălaj,  identic ă aproape  p înă la am ănunte,  cu  calvarul  celor  expulza ţ i din  
alte  jude ţe. "La Valea  lui Mihai  sintem  da ţi jos din  tren  şi du şi într- o  
margine  a gării sub  escort ă puternic ă : 4  jandarmi  unguri  cu  baionetele  pe  
arm ă, pentru  9 rom âni. Sub  aceast ă escort ă sever ă am  aşteptat  4 ore,  fără 
a  ni  se permite  să ne  mi şcăm  din  loc [...] în  sf îrşit, soseşte  in gar ă, venind  
dinspre  Zalău, un  tren  m ărfar  cu  7 vagoane  ermetic  închise  şi în  care  
credeam  că sînt  vite,  mai  ales  că n- auzisem  nici un  murmur.  Viriţ i şi noi,  cu  
brutalitate,  in aceste  vagoane,  am  rămas  îngrozi ţi de  cale  ce am  văzut.  In  
alte  un  vagon  de  vite  [...] erau  îngr ăm ădiţi unul  peste  altul  : copii, femei  şi  
bărba ţi în  toate  cir stele,  într- o adev ărat ă promiscuitate.  Parcă erau  nişte  
stafii  din  alte  vremi.  Năuci ţi, cu  fe ţele galbene  şi supte  ; cu  ochii plini  de  
groaz ă se uitau  la noi  încremeni ţi fără a scoate  o vorb ă [...] Femei,  copii,  
cer înd  să li se dea  voie  jos din  vagoane  pentru  a bea  pu ţină ap ă şi a- şi face  
necesit ăţ ile, erau  refuza ţi şi brusca ţi de  jandarmii  unguri  [...] To ţi au  fost  
ridica ţi de  jandarmii  unguri,  de  la casele  lor, fără a li se permite  să- şi ia cu  
dînşii cel pu ţin o bucat ă de  pîine.  De 12  ore  călătoreau,  ca nişte  condamna ţi  



în  aceste  "dube", fără a  li se permite  să se dea  jos. Cu to ţii sîntem  lihni ţi de  
foame,  în  special  copiii, care  plîng  mereu  cer înd  pîine.  De cîtva  timp,  la
înjuraturile  călăilor înso ţitori,  a amu ţit şi glasul  nevinovat  al lor [...].La  
Oradea  SE permite  unui  bărbat  sa  colecteze  bani  şi să cumpere  piine  pentru  
cei din  vagoane  [...] De  la Oradea  nu  ne  oprim  pana  la Bekescsaba  Aici ce
rem  din  nou  să ni  se deschid ă vagoanele  şi să ni  sa permit ă să ne  dam  jos , 
caci sintem  oameni  şi nu  putem  să ne  facem  necesit ăţile în  vagoane  ca si  
animalele.  Cu  mare  greutate  jandarmii  lui Horthu,  îndupleca ţi mai  mult  de  
plinsetele  unor  unguroaice  căsătorite  eu  rom âni şi expulzate  cu  noi,  permit  
sa  se dea  jos  numai  femeile  şi copiii. Incolonate  prin  flanc  cite  una,  sub  
aceeasi  paz ă severa,  sînt  conduse  să- şi faca  necesitatile  într- un  şan ţ din  
dosul  gării. Era un  adev ărat  convoi  trist  format  din  aproape  100  de  femei  si  
copii. Parca  erau  niste  condamnate  la munca  silnica,  scoase  la aer  pentru  
cateva  minute,  din  bezna  unei  ocne.  Unii copii, nemaiputind  astepta  sa le  
vina  "randul"  au  cazut  jos, imbolnavindu - se. Aproape  2 ore  a ţinut  acest  
trist  popas.  Încuia ţi din  nou  în  vagoane,  am  mers  mai  departe  prin  
teritoriile  Ungariei  vechi,  iarăşi 8 ore  pînă la gara  Lokoshaza.  La  
Lokoshaza,  sub  aceea şi escorta  a jandarmilor  cu  "pene  de  coco "ş , am  fost  
supu şi unui  control  vamal  "sui  generis" de  o brutalitate  fără seam ăn, care  
nu  se practică nici în  cele  mai  sălbatice  ţări din  lume.  To ţi am  fost  
dezbr ăca ţi pînă la piele  şi controla ţi individual  în  toate  părţile. La acela şi  
tratament  barbar,  fără nici o considera ţie sau  ru şine  pudic ă, au  fost  supuse  
şi femeile.  Dezbr ăcate,  erau  aşezate  cîte  una,  pe  un  scaun  lung,  ca într- o  
sală de  opera ţie, şi controlate  chiar  şi în  părţile intime.  To ţi banii  şi obiectele  
de  valoare  au  fost  confiscate" .

După  cum  se  arat ă într - o surs ă a vremii,  în  noaptea  de  s îmb ătă, 26  
octombrie  1940,  al ţ i 600  de  rom âni  au  fost  expulza ţ i, de  data  aceasta  ţă
rani  rom âni  din  p ăr ţ ile Careiului,  copii,  femei,  bărba ţ i, tineri  şi bătr îni.  "O 
mare  parte  dintre  aceştia  au  fost  schingiui ţi înt îi şi apoi  transporta ţi la  
Carei,  iar  de  acolo îmbarca ţi în  vagoane  de  marf ă plumbuite  şi astfel  trecu ţi  
în  Rom ânia.  Dintre  cei  600,  patru  au  fost  ridica ţi imediat  dup ă intrarea  în  
ţară, de  ambulan ţa Salv ării şi transporta ţi la Spitalul  central  din  Arad,  
deoarece  aveau  răni  grave.  Numele  acestora  este  Nicolau  Han,  Ioan  Han,  
Zamfira  Han  şi Ana  One ţ. Sînt  originari  dintr- o comun ă din  apropierea  
ora şului  Careii  Mari. Numi ţii au  fost  victimele  bandelor  denumite  "Ron- gyos  
Garda ", care,  au  năvălit asupra  satelor  rom âneşti, schingiuind  pe  oricine  le  
ieşea  în  cale.  Cei aminti ţi, dup ă ce au  fost  bătu ţi şi tăiaţi cu  baio netele,  au  
fost  transporta ţi la spitalul  din  Careii  Mari, iar  de  acolo  ridica ţi şi îmbarca ţi  
alături  de  ceilal ţi, în  vagoane  de  marf ă şi expulza ţi".

La 24  octombrie  1940,  52  de  româ ni  din  Sătm ărel  (Satu  Mare) au  fost  
for ţa ţ i sub  amenin ţare  cu  bătăi şi violen ţe "să opteze"  să- şi părăseasc ă 
gos pod ăria.  Acela şi lucru  s- a înt împlat  la 1 noiembrie  1940  eu  to ţ i 
intelectua lii rom âni  din  Şomcuta  Mare.  La sf îrşitul  lunii  octombrie  1940  au  
fost  expulza ţ i 547  de  ţărani  rom âni  din  comuna  Horia  de  ling ă Satu  Mare.  
To ţ i sint  victimele  membrilor  organiza ţ iei fasciste,  teroriste  "Rongyos  
Garda",  care,  sub  protec ţ ia armatei  horthyste  şi a jandarmeriei,  se  



năpustesc  asupra  satelor  rom âne şti  băt înd,  fur înd,  jefuind,  teroriz înd  şi 
înfrico îş nd  popula ţ ia rom âneasc ă pentru  a o alunga  şi a o determina  să 
plece  din  teritoriul  co tropit.  Cind  cet ăţenii  din  comun ă "au  reclamat  
comandantului  din  Satu  Mare,  [acesta] a  spus  că nu  are  ce face,  pot  
răm înea  acolo, însă nu  garan teaz ă via ţa lor şi i- a sjătuit  să "opteze"  pentru  
cetăţ enia  rom ână şi să plece.  Numi ţii au  sosit  în  gara  Ciumeghiu  numai  cu  
bagaje  în  min ă, chinui ţi şi bătu ţi, iar  toat ă averea  lor, vite,  case,  porumb  
etc, au  rămas  pe  m îinile  celor  care  i- au  alungat".

Comuna  Mihai  Bravu  din  plasa  Sălard- Bihor  avea  cea  320  de  fami lii 
de  rom âni  mo ţ i din  Roşia de  Beius,  Sohodol,  Cîrpe şti,  Cala ţele,  Vadul  
Grisului  etc.  Dup ă intrarea  trupelor  horthyste,  jandarmii  "cu  pene  de  
coco ş" au  început  a face  razii  şi, cu  foarfecele  în  m înă, au  început  să taie  de  
pe  căme şile albe  al  ţăranilor  nasturii  negri,  spun înd  "Ce, voi jeliţi dup ă ar 
mata  rom ână ?

S- au  apucat  apoi  şi le- au  tăiat  opincile,  lăsîndu- i descul ţi si [fără] 
sumanele  de  pe  ei, înc ît bie ţii oameni  au  rămas  dezbr ăca ţi în  frigul  iernii.
Intr- o buna  zi,  se pomenesc  că bate  toba  prin  sat,  ca toate  familiile  să  
părăsească satul  în  timp  de  24  de  ore.  Cu toat ă soma ţia verbal ă a jan 
darmilor  unguri,  rom ânii au  refuzat  să plece,  declarind  ca nu- si pot  lăsa  
casele  si bucatele  str înse,  ci să li se dea  mijloace  pentru  ca să- si poat ă,  
transporta  totui  [...] Comandamentul  militar  a  dat  or- din  armatei  ungare  
ca să înceap ă opera ţia de  evacuare.  Armata  s- a  pus  pe  lucru  şi în  24  de  ore  
tot  satul  era  înşiruit  cu  căru ţele pe  şoseaua  ce duce  spre  Oradea,  fiecare  
luindu- şi ce a  putut  în  căruta  lui destul  de  mic ă. Au  plecat  escorta ţi de  
armata  ungar ă, p înă in  Piaţa Finului  din  Oradea , unde  au  fost  ţinu ţi 2  
săptăm âni, cu  familiile  şi vitele  sub  cerul  liber,  neadmi ţindu- li- se sa  se  
adaposteasca  in clădirile  din  vecin ătate.  Vazind  bie ţii rom âni că au  trecut  
mai  bine  de  doua  săpta- mini  de  cand  stau  sub  cerul  liber,  şi- au  angajat  un  
avocat  ungur,  care,  pentru  suma  de  60  lei de  familie,  plătindu- i- se in total  
20  000  lei, le- a făcut,  rost  de  permise  de  trecere  în  Romania ". La mijlocul  
lunii  octom- brie  1940  autorit ăţile horthysle;  au  alungat  din  teritoriul  
rom ânesc  cotropit  prin  punctul  de  grani ţă Hărja,  jude ţul  Bacau,  un  grup  do  
700  de  romani.  "To ţi cei izgoni ţi — se relata  într- un  document  al vremii  — 
sint  într- o stare  de  mizerie  indescriptibilă, fiind  for ţa ţi a- si părăii căminele  
lor aşa cum  au  fost  găsiţi, fără a  li se da  răgazul  de  a lua  cu  ei parte  din  
avutul  lor. Printre  cei refugia ţi se găsesc femei  şi copii îmbr ăca ţi sumar,  
înfri gura ţi şi flăm înzi,  teroriza ţi de  unguri.  Jalea  lor este  de  nedescris  [...]. 
Aceste   izgoniri   săvîrşindu- se  numai  noaptea".   Prin   acela şi  punct  de  
frontieră  "au  mai  fost  expulza ţi 812  rom âni din  comuna  Poiana- Sarata,  
jude ţul Ciuc  [...[. Din relat ările acestora  rezult ă că rom ânii din  teritoriile  
cedate  Ungariei  sînt  scula ţi noaptea  din  somn  şi în  costume  sumare,  ne-
admi îţ ndu- se a lua  cu  ei îmbr ăcăminte  sau  provizii,  sînt  du şi de  jandarmii  
unguri  pînă la frontier ă şi trecu ţi cu  for ţa în  Rom ânia.  Toat ă averea  lor  
mobilă si imobilă este  confiscat ă împreun ă cu  inventarul  agricol  şi vitele  de  
munc ă. Prin  acest  sistem,  aproape  întreaga  popula ţie rom âneasc ă din  
comuna  men ţionat ă a  fost  evacuat ă şi trecut ă peste  frontier ă. înainte  de  



expulzare  şi confiscarea  averilor,  rom ânii sînt  obliga ţi de  a- şi achita  toata  
impozitele.  Sublocotenentul  horthyst  Molnar,  comandantul  plutonului  de  
grăniceri  din  comun ă, a necinstii  mai  multe  jele  rom ânce,  pe  care  apoi.  le- a  
trecut  în  Rom ânia.  Acest  ofi ţer  a  smuls  cu  for ţa şi sub  teroarea  spîn-
zur ătorii de  la to ţi cei expulza ţi declara ţii că renun ţă  la întreaga  lor avere  
numai  să fie  trecu ţi peste  frontier ă. Păm înturile  şi gospod ăriile celor  
expulza ţi sînt  împ ărţite  cetăţenilor  maghiari".

La începutul  lunii  decembrie  1940,  un  ziar  publica  urm ătoarele  re-
lalări  edificatoare  : "Un lung  tren  de  marf ă a sosit  în  Turda,  venind  din  
Ardealul  robit  de  Ungaria  şi aduc înd  peste  o sut ă de  familii  de  mo ţi, din  
jurul  Carelor  şi Sătmarului.  Un adev ărat  tren  al groazei,  mizeriei  şi al  
nenorocirii. Bieţii oameni  nu  erau  numai  despuia ţi de  tot  avutul  lor agonisit  
în  dou ăzeci  de  ani  de  munc ă cinstit ă, ci autorit ăţ ile ma ghiare  i- au  încărcat  
în  vagoane  de  vite,  aşa cum  se găseau  în  momentul  arest ării lor, unii  pe  
jum ătate  goi, flâminzi,  bolnavi  si înseta ţi. In vagoane  se aflau  şi doi mor ţi,  
doi copii care  au  sucombat  pe  drum  din  cauza  mi zeriilor  îndurate,  căci de  
la locul  de  îmbarcare  şi p înă la grani ţa rom âneasc ă au  venit  zile  întregi,  
multe  şi friguroase,  fără să li se permit ă a  părăsi m ăcar  pentru  un  moment  
vagoanele  în  care  au  fost  încuia ţi. Aspectul  ce- l ofereau  aceşti nenoroci ţi la  
sosirea  în  sta ţia Turda  era  înfior ător,  neimaginabil  [...]".

Expulză rile,  for ţarea  refugierilor,  disloc ările  în  mas ă ale  popula ţ iei 
rom âne şti  au  afectat  atit  ţărănimea  şi muncitorimea  industrial ă, cît  şi 
intelectualitatea.  "Consider înd  că poporul,  fără cărturarii  săi, ar  putea  fi  
manevrat  dup ă voia  şi bunul  plac  al stăpînirii — scria  în  acei  ani  Raoul  
Sorban  —, regimul  a purces  la eliminarea  radicală a acestora  din  co
munitatea  noastr ă, înfund îndu- i în  vagoane  de  vite  şi trec îndu- i peste  
grani ţele vremelnice  ale  Ungariei".

Astfel  mii  de  intelectuali  au  fost  arunca ţ i peste  frontier ă.
Vineri.  4 octombrie  1940,  înainte  de  mas ă, concomitent  în  localit ăţile cele  
mai  importante  din  nordul  şi estul  Transilvaniei,  la Cluj,  Oradea,  Baia Mare,  
Satu  Mare,  Sighet,  Dej,  Gherla,  Zalău  etc,  autorit ăţile horthyste  au  început  o 
marc  ac ţ iune  de  expulzare  a intelectualit ăţii rom âne şti  (juri şti,  învatatori,  
profesori,  preo ţ i, medici,  arti şti,  func ţ ionari),  împreun ă cu  familiile  lor". In 
cîteva  zile,  conform  datelor  statistice,  au  fost  ex- pulzati  de  către  
autorit ăţile horthyste  11519  intelectuali  rom âni,  copii,    femei,    bărba ţ i, 
tineri    şi   bătr îni.    "Zilele    trecute   —   relata  la 5 octombrie  1940  
episcopul  dr.  Nicolae  Popoviei,  aflat  printre  expul zaţ ii din  Oradea  — agen ţi  
civili, înso ţiţi de  subofi ţeri de  honvezi,  au  început  să colinde  străzile  şi  
locuin ţele rom ânilor,  ridie îndu- i aşa cum  se găseau  îş  duc îndu- i la parchet.  
Aici li s- a luat  cîte  o declara ţie cu  datele  personale  şi apoi  au  fost  băga ţi la  
închisoare,  alături  de  borfa şi. Vînătoarea  a continuat  pînă seara,  aduc îndu-
se oamenii  de  la mas ă. femeile  din  buc ătărie, toţi în  costume  sumare.  Vineri  
seara,  au  fost  scoşi cu  toţii din  celule  şi împ ărţiţi, femeile  şi copiii într- o  
curte,  bărba ţii în tr- o altă curie.  Bărba ţii au  fost  aşeza ţi în  rînduri  de  cîts  
patru  ling ă un  zid,  în  fa ţa lor fiind  aşezate  patru  plutoane  cu  baionetele  la  
arm ă. La un  moment  dat,  ofi ţerul  comandant  a  dat  ordinul: 



"Stînga'mprejur! ". Rom ânii s- au  întors  cu  fa ţa la perete,  fâcîndu- şi  
ultimele  socoteli  cu  via ţa. Un minut  pauz ă, dup ă care  a răsunat  un  nou  
ordin  : "Încărca ţi !". Altă pauz  ă scurt ă, alt  ordin  : "Controla ţi încărcătura  !".  
Ordinul  de  încărcare  răsun  ă din  nou.  In acest  moment  — arat ă episcopul  — 
le- am  spus  preo ţilor de  lîng ă mine  : "Măcar  să fi spovedit  lumea "... Nu  s- a  
putut.  Eram  decis  s  ă ies din  rînduri  şi să dau  tuturora  o dezlegare  sumar ă şi  
să rog  pe  Bunul  Dumnezeu  să ne  primeasc ă şi aceast ă jerft ă [...]. Dar  n- a  
fost  nevoie,  căci un  nou  ordin  ne- a întors  din  nou  cu  spatele  spre  perete.  
Toate  s- au  pe trecut  în  mijlocul  ţipetelor  şi plînsetelor  femeilor  şi copiilor  din  
cealalt  ă curte,  care  auziser ă comenzile  ofi ţerilor.  A  urmat  un  avertisment  : 
la cea  mai  mic ă mi şcare  solda ţii vor  trage.  Dup ă aceasta,  por ţile închisorii  
s- au  deschis  şi rom ânii, av înd  femeile  şi copiii în  frunte,  au  fost  încolona ţi,  
flanca ţi fiind  de  armata  care  avea  ordin  să trag ă. Şi am  plecat.  Ieşind  în  B-
dul  Ferdinand,  tristul  convoi  a  fost  înt împinat  de  3 tancuri  cu  ţevile  
mitralierelor  îndreptate  spre  mijlocul  străzii, iar  mai  încolo,  citeva  auto-
milraliere  şi citeva  camioane  cu  solda ţi. Convoiul  se îndreapt ă încet  spre  
gar ă. Nici să fi  trecut  pe  sub  furcile  caudine  nu  ne- ar  fi durut  mai  tare" — 
precizeaz ă episcopul,  apoi  continu ă : "Am  avut  însă o m îng îiere  : popu laţia  
maghiar ă din  Oradea  n- a manifestat  împotriva  noastr ă. Sosiţi în  gar ă,  
expulza ţii au  fost  scoşi pe  peron.  Acolo,  au  fost  striga ţi pe  nume  şi urca ţi în  
vagoane  de  marf ă. Bine în ţeles,  tot  timpul  au  fost  obiectul  celui  mai  vulgar  
vocabular  ce se poate  închipui.  Un palid  exemplu  : în  momentul  cînd  am  
fost  strigat,  pur  si simplu  "Popovics  Miklos", am  răspuns  : "aici". Mi s- a  
replicat  : ".mai  repede  pasul", iar  în  momentul  urcării în  vagon,  un  
func ţionar  ungur  superior  a  observat  rînjind  ; "P.S. Sa se urcă in  vagonul  de  
dormit  !..." Ce li s- a spus  celorlal ţi, îşi poate  închipui  oricine.  Urca ţi în  
vagoane,  uşile au  fost  închise  pe  dinafar ă. Poate  chiar  plumbuite.  Expulza ţii  
n- au  putut  verifica  faptul,  dar  e ceri  că nu  le- au  putut  deschide.  Nici n- am  
avut  voie.  Şi aşa am  călătorit  de  la Oradea  la Salonta,  de  aici la Kotegyan,  
la Bekescsaba  şi de  aici la Lokoshaza,  unde  am  ajuns  sîmb ăt  ă diminea ţa, la  
ora  9. Intreaga  noapte  am  stat  în  întuneric,  în  picioare,  căci n- aveam  loc să 
ne  aşez ăm  cu to ţii. Copiii şi femeile  au  fost  culca ţi, pe  jos, pe  scinduri  pline  
de  murd ării. Şi n- a fost  permis  să iasă din  vagoane  nici pentru  satisfacerea  
nevoilor  trupe şti, astfel  că au  trebuit  să- şi fac ă necesit ăţile în  colţul  
vagoanelor  în  care  călătoreau.  La Lokoshaza,  femeilor  şi copiilor  li s- a  dat  
voie  să coboare  din  vagoane  şi să bea  ap ă. Căci nici atit  nu  li s- a dat  în  
timpul  nop ţii. De hran ă, nici vorb ă. Dar  bărba ţilor nu  li s- a permis  nici  
at ît". Episcopului  dr.  Nicolae  Popovici,  cînd  a cerut  voie  să coboare  din  
vagon,  locotenentul  înso ţ itor  i- a replicat  brutal  să se  înapoieze,  "caci  
ordinul  e ordin".

Peste  două  zile,  ziarul  "Drapelul"  din  Arad  d ădea  o ştire  în  care  scria  
despre  "sosirea  în  gara  Curtici,  în  diminea ţa zilei  de  5 octombrie  a  unui  
tren  de  marf ă, care  avea  7 vagoane  de  marf ă, în  care  gemeau  nu  mai  pu ţin  
de  283  de  intelectuali  rom âni expulza ţi. Printre  ei se aflau  şi femei  şi copii,  
în  fruntea  cortegiului  sinistru  de  expulza ţi se găseşte  episcopul  Ora zii  P.S.  
Sa dr.  Nicolae  Popovici".



In aceeaş i zi  de  4 octombrie  1940,  la Cluj,  agentii  for ţei publice  hor-
thyste  au  început  să înm îneze  locuitorilor  rom âni  ordinele  de  expulzare  în  
jurul  orei  12,  cu  men ţ iunoa  ca  în  termen  de  dou ă ore  să fie  la gar ă, pentru  
a pleca  cu  convoiul,  men ţ ion îndu- se  că pot  lua  cu  ei bagaje  care  sa  
cuprind ă minimul  necesar  de  hran ă şi ruf ărie  de  schimb.  Multora  aceste
acet.cordine  de  expulzare  li s- au  înm înat  cu  numai  o jum ătate  de  or ă 
înaintea  termenului  la care  trebuiau  să fie  în  gar ă. "Nici o posibilitate  de  a  
discuta  ordinul  — noteaz ă un  martor  ocular  — şi nici o explica ţie a  cauzei  
sau  scopului  acestei  m ăsuri.  La gar ă, înconjura ţi de  poliţişti cu  cască, cu  
sabia  în  teac ă nichelat ă la cing ătoare,  m ănu şi albe  de  a ţă  la uniforma  
albastr  îă nchis ă (pînă sus), plini  de  morg ă (aşa arătau,  dar  ceea  ce făceau  
s- a văzut  şi se va  vedea  in cele  ce urmeaz ă). Acel  biet  popor  de  expulza ţi,  
dezorien ta ţi sau  calmi,  dup ă fire,  au  fost  înghesui ţi de- a valma  în  vagoane  
de  marf ă, vagoanele  încuiate  şi trenurile  au  ieşit din  gar ă. Dup ă 2 pînă la 3  
zile,  expulza ţii st înd  în  semi întuneric,  fără hran ă şi ap ă suficient ă, su-
portind  frigul  nop ţii şi nesiguran ţa destina ţiei, unii  bolnavi  (dup ă cum  s- a  
nimerit),  — garniturile  au  fost  împinse  spre  noua  frontier ă înspre  Arad".
După  cura  relateaz ă documentele  vremii,  "tot  timpul  călătoriei,  adic  ă de  
vineri  dup ă amiaza,  pînă duminic ă diminea ţa, uşile vagoanelor  n- au  fost  
deschise,  expulza ţilor nepermi îţ ndu- li- se să se dea  jos pentru  a- şi face  
necesit ăţ ile, sau  să se aprovizioneze  cu  ap ă şi hran ă. Au  fost  ţinu ţi ca vitele,  
într- o promiscuitate  ce nu  se poate  descrie,  agravat ă de  vocabula rul  barbar  
al solda ţilor şi ofi ţerilor  înso ţitori".

Cele  10  vagoane  de  marfă  încărcate  cu  expulza ţ i rom âni  din  Cluj,  
Oradea  şi Sighet,  au  ajuns  duminic ă diminea ţa la punctul  vamal,  unde  
autorit ăţile horthyste  au  ridicat  de  la expulza ţ i toate  sumele  de  bani  ce 
leaveau  asupra  lor,  dîndu- le adeverin ţe în  care  se  ar ăta  că ei "de  bun  ă au  
depus  sumele  la Banca  Na ţional ă a  Ungariei". "Controlul  a  fost  extrem  da  
sever,  făcîndu- se perchezi ţii corporale  at ît bărba ţilor cit şi femei lor. Acestea  
au  fost  dezbr ăcate  pînă la piele.  Totul  s- a făcut  în  mod  absolut  brutal  şi 
barbar" . Cu primul  transport  au  sosit  la Arad  un  num ăr  de  240  persoane,  
bărba ţ i, femei,  copii.  Noaptea  la 1  şi 30  minute  a sosit  al  doilea  transport,  
format  din  160  de  persoane,  iar  al  treilea  a sosit  luni  diminea ţa, la orele  5, 
fiind  format  din  360  de  persoane.  Pentru  luni  seara,  în  7  octom brie  1940,  
se  aştepta  sosirea  unui  nou  grup  format  din  500  expulza ţ i ro m âni  care  
st ăteau  deja  de  24  de  ore  la punctul  de  frontier ă de  la Lokos- haza.  Numai  
în  ora şul  Arad,  p înă la sf îrşitul  lunii  octombrie  1940,  s- au stabilit  795  
expulza ţ i rom âni,  dintre  care  : 66  avoca ţ i, 4 ingineri,  23  agri cultori,  15  
medici,  7  farmaci şti,  76  func ţ ionari,  19  meseria şi, 48  comer cian ţ i, 232  
casnice,  221  copii,  elevi  şi studen ţ i, 9 industria şi, un  ziarist,  11  profesori,  
28  preo ţ i, 13  func ţ ionari  particulari,  22  pensionari.

Aproape  nu  există  caz  de  expulzare  a unor  rom âni  — intelectuali  sau  
oameni  ai  muncii  fizice  — care  să nu  fi fost  înso ţ it  de  maltra tări  şi 
schingiuiri,  unele  cu  urm ări  dintre  cele  mai  grave.  Iată cîteva  astfel  de  acte  
comise  împotriva  unor  slujitori  ai  bisericii  rom âne şti.  Dup ă intrarea  
trupelor  ungare  în  teritoriul  rom ânesc,  arat ă părin tele  arhimandrit  



Gherasim  Agapie,  de  la episcopia  ce func ţ iona  atunci  la Sighet,  duminic ă, 8  
septembrie,  "Palatul  (episcopal  — n.n.) a fost  ocupat  în  întregime  de  
armat ă, accesul  credincio şilor a fost  inter zis.  Mar ţi, 10  septembrie,  
generalul  Iosif  Rady,  comandantul  garnizoa nei,  îmi  trimite  vestea  printr- un  
maior,  ca să demontez  iconostasul  din  capelă. Au  nevoie  de  odăi, biserica  
ortodox ă se desfiin ţeaz ă şi iconostasul  să- l depozitez,  iar  eu  să m ă prezint  
la poliţie. Aici mi  s- a comunicat  acela şi lucru  [...] că ortodoxia  nu  există în  
Maramure ş ; de  ce am  rămas  la Sighet  ? etc. în  ziua  de  12  septembrie  m- au  
arestat  şi m- au  ţinut  12  zile  [...] la mine  s- a făcut  perchezi ţie am ănun ţită,  
apoi  a  urmat  o pedeaps ă corporal ă grea  de  tot  şi nu  numai  o dat ă, aşa cum  
numai  ungurii  ştiu  să aplice  rom ânilor  [.,.] în  ziua  de  20  decembrie  1940,  
autorit ăţile ungure şti ne  mai  suferin- du- m ă, m- au  expulzat" . In legătur ă cu  
modul  în  care  a fost  maltratat  preotul  consilier  de  la episcopia  din  Sighet,  
A. Laţ is,  reproducem  cîteva  fragmente  dintr - un  raport  al  acelei  episcopii,  
"Dup ă o perchezi ţie, în  ziua  de  11  septembrie,  a fost  purtat  prin  ora ş,  
apostrofat  la interogatoriul  de  la poliţie cu  insulte  : "nu  min ţi, valah  
puturos,  opinc ă puturoas ă, tîlhar  bătr în" etc, închis  apoi.  Ziua  urm ătoare  a  
fost  dus  de  doi jandarmi  în  lan ţuri,  escortat  prin  ora?, la gar ă şi dus  la Baia  
Mare  unde,  la Legiunea  de  jan darmi,  [...] un  grup  de  vreo  15  solda ţi îl  
loveau  cu  ghionturi,  palme  şi pumni.  La 13  septembrie,  din  nou  escortat  de  
doi poliţişti de- a lungul  pie ţii mari.  In ziua  de  17  septembrie  excortat  la  
Satu  Mare,  din  nou  legat  în  lan ţuri  [...] apoi  trecut  ca ostatec,  de  unde  a fost  
eliberat  numai  în  ziua  de  21  octombrie  cu  îndatorirea  ca, în  timp  de  15  zile,  
să părăsească ţara".La rîndul  său,  preotul  consilier  Ioan  Ruşdea,  de  la 
aceea şi episcopie,  relateaz ă astfel  despre  cele  văzute  şi auzite  în  timp  ce 
era  la  Satu  Mare  pentru  a se  interesa  de  soarta  consilierului  Laţ iş : "în  ziua  
de  26  sep tembrie  1940,  cînd  m- am  dus  să văd de  soarta  consilierului  
referent  Laţiş, care  era  arestat  împreun ă cu  o mul ţime  de  intelectuali,  m-
am  prezentat  la generalul  comandant,  care,  de  la început,  m- a luat  cu  
catedrala  ortodox  ă din  Satu  Mare,  cer îndu- mi  s- o predau  autorit ăţ ilor  
ungure şti, deoarece  ci nu  poate  tolera  o clădire  at ît de  monumental ă in  plin  
centrul  ora şului,  sfid ătoare  a stăpîniri î ungure şti, cu  scopul  de  a arăta  ca  
aici este  stăpî- nire  valah ă. La răspunsul  nostru  că nu  avem  cădere  să 
facem  cesiuni  de  biserici, a  continuat  : "Voi aplica  m ăsurile  necesare  celor  
care  au  mai  rămas,  ca num ărul  lor să dispar ă cit mai  cur înd,  deoarece  nu  
au  ce căuta  ortodoc şi aici". Preotul  consilier  Rujdea  a fost  obligat,  la 10  
ianuarie  1941,  să se  refugieze  în  Rom ânia.

Crunt  s- au  rafuit  autorităţ ile horthyste  şi cu  preotul  Dosoftei  
Constantinescu  de  la  parohia  Tarna  Vagaş, jude ţul  Satu  Mare,  care  a girat  şi 
parohia  din  Satu  Mare.  Iată cum  descrie  el faptele  : "M- au  ridicat  noaptea  
din  pat  solda ţi unguri.  In bătăi m- au  dus  in  catedral ă, întorc în- du- m ă cu  
fa ţa către  altar.  In spatele  meu  au  încărcat  pu ştile, amenin ţi- du- m ă cu  
executarea  dac ă nu  spun  unde  s- au  ascuns  preo ţii şi unde  sînt  ascunse  
armele  rom ânilor  din  Micula,  Bercu,  Livada  Nou ă, Peleş, Dră- gu şeni.  
Colonel  Paulian.  Apoi  m- au  perchezi ţionat  si m- au  lăsat.  In ziua  de  22  
septembrie  1940  au  intrat  ungurii  în  biserică. Eram  în  odăjdii la sf îrşitul  



liturghiei,  cu  tava  de  anafor ă în  min ă. Mi- au  aruncat  jos  tava,  m- au  
declarat  arestat,  împreun ă cu  o parte  din  credincio şii mei  de  la slujb ă. Cînd  
le- am  spus  că trebuie  să binecuv întez  un  copil, care  era  în  biserică şi  
aştepta  sf înta  tain ă a  botezului,  mi- au  răspuns  : "dracu  să- l boteze ". Au  
fost  duse  împreun ă cu  mine  la poliţie, în  beci, vreo  50  de  fete,  100  femei,  
bătr îni,  unde  am  stat  pe  ciment,  fără lumin ă, fără m în- care,  fără ap ă.  
Apoi,  legat  cu  fiare  de  m îini, am  fost  dus  la Tribunal  [...], am  fost  băiu ţi cu  
saci umplu ţi cu  nisip,  peste  cap,  corp,  pălmui ţi, lovi ţi cu  picioarele.  înc ît am  
rămas  fără vedere  timp  de  trei  zile.  Dup ă 40  de  zile  mi- au  spun  că voi  fi  
eliberat  dac ă nu  voiu  mai  intra  în  biserică şi nu  voiu  mai  sluji  [...] A  trebuit  
să semnez  un  act  că renun ţ la toate  preten ţiile ce am  fa ţă  de  stalul  maghiar  
; mai  mult,  să nu  mai  intru  in biserică, că în  termen  de  trei  zile  să părăsesc  
teritoriul  maghiar,  că altfel  nu  mai  am  s  ă văd lumina  zilei  [...] Sumar  
îmbr ăcat,  am  fost  dat  peste  grani ţă".

Faptele  dramatice  petrecute  cu  româ nii  din  comuna  Cociu,  jude ţul  
Năsăud,  s înt  descrise  de  preotul  Iuliu  Sonea.  într - un  memoriu  trimis  foru 
rilor  superioare  biserice şti  din  nordul  Ardealului.  Deosebit  de  sem nificativ ă 
este  men ţ iunea  acestuia  potrivit  căreia  "popula ţia rom âneasc ă a  primit  
deciziunea  (de  la Viena  — n.n.) cu  resemnarea  creştineasc ă, afl înd  şi în  
aceasta  voin ţa lui Dumnezeu,  comport îndu- se în  consecin ţă". In aceast ă 
situa ţ ie, ca  un  "conduc ător  spiritual  — men ţ ioneaz ă preotul  Sonea  — am  
crezut  şi aflat  de  bine  să stau  alături  de  turmuli ţa mea,  să n- o las prad ă 
dezn ădejdii  şi la discre ţia şi bunul  plac  al acelora  pe  care  nu- i cunosc  şi  
sunt  streini  de  ei şi de  sufletul  lor". El a constatat  cu  am ărăciune  că 
"popula ţia rom âneasc ă, încă din  primele  zile  de  ocupa ţie, a  fost  supus ă la  
cele  mai  groaznice  şi ne închipuite  acte  de  teroare  şi barbarie, fără deosebire  
de  rang  şi clasă socială. Furia  dezl ăn ţuită s- a  manifestat  îndeosebi  asupra  
preo ţimii  noastre  cu  convingerea  că lovesc  şi nimicesc  centrul  nevralgic  al  
neamului  nostru,  pe  conduc ătorii fireşti, pe  cei mai  apropia ţi de  sufletul  
rom ânesc ". In ceea  ce- 1 privea,  preotul  Sonea  şi- a dat  seama  de  la început  
că noii  st ăp înitori  vroiau  să se  "descotoroseasc ă" de  persoana  "indezirabil ă 
a  unui  pap ă valah".  In cea  de- a şasea  zi  de  la in trarea  trupelor  ungare  în  
teritoriu]  rom ânesc  — se  arat ă în  memoriu  — "dou ă autocamioane  în ţesate  
cu  solda ţi înarma ţi care  au  stopat  în  fa ţa casei  mele,  descinz înd  din  ele  
solda ţi înarma ţi care  comentau,  mi- au  înconjurat  casa,  som îndu- m ă să ies  
şi să- i urmez  la prim ărie. Intre  baionete  am  fost  supus  unui  interogatoriu,  
adres îndu- mi- se întreb ări ab surde".  Pentru  răspunsul  dat,  care  era  socotit  
"îndr ăzne ţ" — arat  ă preotul  — "mi- am  luat  răsplata  lovindu- m ă cu  patul  
armelor  atit  timp  pînă au  văzut  că am  căzut  pe  o lavi ţă". Reu şind  să scape  
doar  cu  at ît,  întruc ît  cele  dou ă camioane  cu  solda ţ i şi- au  continuat  drumul,  
preotul  s- a mul ţumit  că nu  a fost  mai  rău.  Şi- a văzut  de  treburi  p înă cînd,  
venind  cu  trenul  de  la t îrgul  Năsăudului,  în  gara  Cociu  — arat ă el — "din  
nou  m- am  trezit  înconjurat  de  un  grup  de  solda ţi înarma ţi care  m- au  
condus  pe  strad ă p înă în  dreptul  şcolii primare,  unde  m- au  virit  într- un  
colţ format  de  edificiul  şcolii şi o casă veche  în ţesat ă de  cărămizi,  în  acel  colţ 
m- au  înconjurat  în  văzul  credincio şilor mei  cari,  deşi ţinu ţi la distan ţă ,  



barate  fiind  străzile,  s- au  urcat  în  arbori  şi pe  acoperi şuri  să vad ă ce vor  
face  cu  preotul  lor". Aici au  început  un  alt  "interogatoriu"  pe  care  apoi  l- au  
continuat  în  prim ărie  unde  victima  a rămas  singur ă, fat ă în  fa ţă cu  
"anchetatorii".  In situa ţ ia cînd  preotul  refuza  să recunoasc ă vini  absolut  
inventate,  barbaria  solda ţ ilor  s- a dezl ăn ţuit  mai  violent  ca  în  primul  caz.  
"Deşi se îmb ărbătau  în  decursul  bătăii mele  cu  cuvintele  "ussed  a fejet  hogy  
ne  santuljon " (plesne şte- l peste  cap  să nu  şchiop ăteze)  mi- au  lovit  spatele  şi  
şalele  mele  cari  între  împrejur ări nor male  s- au  dovedit  a fi destul  de  solide,  
de  ast ă dat ă s- au  afirmat  că sunt  slabe  în  fa ţa loviturilor  at îtor  bravi.  Mi-
au  învine ţit spatele  şi şalele  şi mai  tîrziu,  în  refacere,  urmele  loviturilor  au  
devenit  cafenii,  asem ănătoare  cu  culoarea  ursului,  fiar ă cu  care  m- au  
comparat  bătîndu- m ă [...] Credincio şii şi familia  mea,  cu  lacrimi  în  ochi  şi  
înm ărmuri ţi de  frică şi groaz ă, n- au  fost  lăsa ţi să părăsească domiciliul  
pentru  a- mi  veni  într- ajutor  şi nespus ă le- a fost  bucuria  cînd  au  văzut  că 
pleac ă, fără mine,  si cînd  am  părăsit prim ăria  şi plec  spre  casă". Fugit  apoi  
de  acas ă şi pe- regrin înd  timp  de  trei  săpt ăm îni,  preotul  s- a întors  la Cociu  
spre  sf îrsitul  lui  octombrie,  crez înd  că s- au  mai  liniştit  lucrurile.  S- a 
înşelat  îns ă. Fiind  chemat  la comandamentul  de  plas ă Beclean,  a fost  dus  la 
postul  de  jan darmi.  Apoi,  împreun ă cu  alţ i romani,  a fost  dus  cu  un  
autocamion  într - o cetate  ; acolo  au  fost  ţ inu ţ i dezbr ăca ţ i, timp  de  11  zile,  
"în  condi ţii inadmisibile". Eliberat,  a fost  obligat  ca  tot  a doua  zi  să se  
prezinte  la pos tul  de  jandarmi  Beclean.  "Este o m ăsur ă — arat ă preotul  — a  
stăpînirii, care,  pe  ling ă greutatea  nespus  de  mare  a execut ării, îmi  mai  
provoac  ă cela  mai  mari  prejudicii  morale  şi fizice.  Dup ă cite  observ  — 
remarca  în  încheiere  — vor  cu  orice  pre ţ, calcind  peste  orice  considerente,  
vreau  să- mi  zdruncine  şi să- mi  nimiceasc ă moralul,  dup ă ce mi- au  nimicit  
aproape  fizicul,  ca, îngrozii,  să- mi  las plaiul".
La 30  octombrie  1940,  parohul  bisericii  româ ne şti  din  comuna  Nuseni  
trimitea  o scrisoare  episcopiei  Cluj  în  care  descria  drama  sa  şi a familiei  
sale.  Cazul  fiind  tipic  pentru  modul  în  care  au  fost  maltrata ţ i si  teroriza ţ i 
preo ţ ii rom âni  pentru  a- i obliga  să părăseasc ă teritoriul  şi s  ă plece  în  
Rom ânia,  reproducem  în  întregime  scrisoarea  adresat ă mitro politului  
Ardealului.

"Excelen ţa Voastr ă,
Subsemnatul  preot  în  parohia  Nu şeni,  cu  umilin ţă  fiiascâ aduc  la  

înalta  cuno ştin ţă  a  Excelen ţei Voastre,  urm ătoarele  fapte  înt âmplate  cu  
mine  şi familia  mea  :

In ziua  de  20  septembrie  1940,  în  comun ă s- au  făcut  perchezi ţii do-
miciliare  din  partea  armatei  ungare.  La ora  10  a.m.  au  intrat  in  casa  
parohial ă 4 solda ţi, unul  era  cu  gradul  de  sergent,  condu şi de  un  om  din  
comun ă ungur,  fără a  zice  baremi  bun ă ziua,  au  năvălit în  casă fără a  
apune  vreun  cuv înt  care  este  scopul  venirii  lor la locuin ţa, mea.  In buc ătărie  
era  dulapul  cu  arhivul  parohial  şi cărţi; au  aruncat  jos împr ăştiind  prin  
toat ă casa  arhiva  şi cărţile. Termin înd,  au  intrat  în  a  doua  camer ă,  
aruncind  în  batjocur ă hainele  din  paturi  şi dulap,  împr ăştiindu- le toate  



prin  casa.  Intr- un  colţ al camerei  era  aşezat ă lină de  oi lucrat ă in caere  
pentru  tors,  au  pref ăcut- o în  buc ăţ i mici.  De aci au  trecut  în  a 3- a camer ă 
injurind  mereu  tot  timpul  perchezi ţiei, au  prpcedat  la fel,  unul  dintre  solda ţi  
voia  să caute  mai  domol  aşez îndu- le la loc. atunci  a  strigat  sergentul  să le  
arunce  jos, aşa că au  făcut  la mijlocul  camerii  şi în  uşi o grămad ă de  haine  
aruncate,  la înt împlare.  Nefiind  nimic  au  întrebat  unde  e drapelul  tricolor,  
le- am  arătat  că l- am  distrus.  Părăsind  cele  dou ă camere  s- au  oprit  în  
buc ătărie  şi pe  cuptorul  de  gătit  m încare  era  o cutie  de  prune  aduse  penlru  
feti ţă  care  e de  cinci ani.  Au  întrebat  că pentru  ce sînt  prunele  acolo  în  
cutie,  le- a răspuns  soţia în  ungure şte  căci ea  ştia  pu ţin vorbi  ungure şte  şi  
eu  nu  ştiu,  că sînt  aduse  pentru  feti ţă  să m ă- n înce.  La acest  răspuns  al  
soţiei, sergentul  zbiar ă că noi  cu  prune  aştept ăm  pe  solda ţii unguri,  
aruncind  cutia  de  pe  cuptor  jos  şi în  acel  moment  se repede  la soţia mea  de  
la o distant ă de  3  metri  lovind- o cu  pumnul  în  dreptul  inimii,  înjur înd  în  
modul  cel mai  diavolesc  pe  rom âni. Soţia, în  urma  loviturilor  de  pumni,  este  
îmbr încită într- un  colţ al camerii.  Eu priveam  pe  soţie fără a  spune  vreun  
cuv înt  şi în  acel  moment  se repede  la mine,  căci eram  de  altă parte  şi începe  
a m ă lovi cu  pumnul  în  piept,  apoi  m ă loveşte  cu  piciorul  împro şcîndu- m ă 
şi injurind.  Imbrincit  fiind,  m ă lipesc  de  peretele  camerei  şi imediat  îmi  
aşeaz ă baioneta  in  burt ă zicind  c  ă m ă spintec ă, strig înd  pe  ceilal ţi doi  
solda ţi care  făceau  perchezi ţie în  podul  casei  şi pe  afar ă, să vin ă repede.  
Sosind  şi ceilal ţi solda ţi, strig ă la mine  să plec  înaintea  lor ; îndat ă ce fac  un  
pas  de  la perete  încep  a m  ă lovi cu  picioarele  în  partea  dinainte  strig înd  să 
plec  ; dup ă aceea  tot  lp- vindu- m ă cu  picioarele  şi cu  patul  pu ştii m- au  scos  
din  casă tot  bătîndu- m  ă pînă ce am  ieşit din  curte  prin  grădin ă, iar  de  aci  
au  spus  să. plec  cu  ei prin  sat  vărsînd  din  gur ă veninul  vorbelor  murdare  şi  
toate  epitetele  ştiute  de  ei.

La poarta  fiecărui  locuitor  să stau  pe  loc, trei  solda ţi intrau  în  cas  ă la  
perchezi ţie, iar  un  soldat  stătea  ling ă mine.  Mi- a fost  sete  în  urma  
zdruncin ării externe  şi interne,  am  cerut  de  la un  credincios  să- mi  dea  un  
pahar  de  ap ă şi n- a lăsat  soldatul  ce era  ling ă mine  să- mi  dea  ap ă.  
Ajung înd  în  dreptul  unei  f înt îni  ce era  ling ă drum  au  spus  că m ă vor  
arunca  în  ea.  Purt îndu- m ă înaintea  lor la fiecare  casă unde  erau  unguri
şi cu  cari  se înt îlneau,  se interesau  întreb înd  despre  faptele  şi activitatea  
mea,  precum  şi raporturile  sociale  ce le- am  avut  cu  ungurii  în  sat.  Ne-
afl îndu- se nici o persoan ă să m ărturiseasc ă vreo  vin ă asupra  mea,  dup ă  
vreo  4—5 ore  de  batjocur ă şi hul ă pe  uliţele satului,  intervin  cinci un guri  
din  comun ă să m ă lase  liber  că n- am  făcut  rău  şi n- am  vătămat  pe  
nimenea.  In zadar  e rug ămintea  lor, nu  voe şte.  In timpul  discu ţiei, o altă  
echip ă dup ă ce se intereseaz ă de  mine  şi văz înd  din  spusele  ungurilor  ce  
erau  acolo că sunt  nevinovat,  sergentul  acelei  echipe  intervine  şi el să m ă  
libereze  şi nu  vrea,  ci m ă duce  mai  departe  prin  comun ă. La vreo  jum ătate  
de  oră, prin  intermediul  persoanei  ce- i conducea,  m ă întreab ă c  ă n- am  
batjocorit  eu  pe  ungurii  din  sat,  la ce am  răspuns  să întrebe  pe  un gari  să 
m ărturiseasc ă. Dup ă aceea  m ă întreab ă că nu  am  revolver  sau  arm ă. Am  
răspuns  să perchizi ţioneze  din  nou  şi dac ă vor  găsi, să m ă îm pu şte.  Merg înd  



încă pu ţin, se opresc  şi spun  să merg  acas ă, doi solda ţi m- au  escortat  
spun înd  soţiei că numai  pentru  aceea  m- au  eliberat  deoa rece  ştie  ea  
ungure şte,  dar  să nu  spunem  la nimeni  că ne- a bătut,  altfel  ne  vor  bate  si  
mai  mult.

Noaptea  a venit  o ceată  de  solda ţi p înâ în  curte  si din  cauza  cinilor  s-
au  înapoiat.  Familia  n- a dormit  acas ă în  noaptea  aceea,  ci la altă cas  ă din  
sat.  Aceast ă înt împlare  a ajuns  la cuno ştin ţa comandamentului  mili tar  al  
plasei; fiind  chemat  să m ă prezint  împreun ă cu  Mult  onoratul  Roman  Bulea.  
Ne- am  prezentat  relat înd  cazul.  Ofiţerul  cu  grad  de  căpitan  ne- a răspuns  
că şi rom ânii fac  lucruri  mai  mari  dincolo  şi eu  să fiu  liniştit  că nu  se vor  
mai  înt împla  astfel  de  lucruri  cu  mine.  Dup ă cîteva  zile  au  venit  jandarmii  
la locuin ţă  spun îndu- mi  ce să vorbesc  credincio şilor, s  îă nv ăţ  ungure şte  cit  
mai  repede  căci altfel  nu  e bine  cu  mine.  Să pome nesc  la sf.  liturghie  de  
Regentul  Horthy  al Ungariei  cu  toate  titlurile  aşa cum  e scris  pe  fotografia  
lui, nu  rom âneşte,  ci ungure şte.  M- au  întrebat  că fac  sf.  liturghie  în  fiecare  
zi,  am  răspuns  că da,  aproape  în  fiecare  zi,  au  zis  că pentru  ce, căci ajunge  
dumineca  şi sărbătorile.  Altă dat ă au  venit  iar  jandarmii  scriind  datele  
personale  şi familiale,  mi- au  spus  să înv  ăţ ungure şte,  iar  dac ă nu- mi  
convine  să trec  în  Rom ânia.  In 10  octom brie  a.c. s- a făcut  o altă perchezi ţie  
mai  ales  că se  aflau  în  comun ă o mul ţime  de  solda ţi, cari  au  stat  trei  
săptăm îni în  localul  şcoalei.  In diminea ţa acelei  zile  plec  spre  biserică, în  
drum  m ă opresc  3 solda ţi, le spun  că merg  la biserică ca să fac  sf.  liturghie,  
îmi  răspund  că să m ă întorc  acas ă, deşi nu  era  departe  de  biserică, la o  
distan ţă  de  circa  60  metri,  să stau  pîn  ă mai  tîrziu.  Dup ă o pauz ă de  o oră 
plec  din  nou  spre  biserică. In drum  iar  m ă opresc  solda ţii că nu  e permis  să 
merg  la biserică, spun înd  să m ă în torc  acas ă. Prin  tălmaciu  întreb  de  
comandant,  căci vreau  să vorbesc  cu  el să- mi  spun ă că e permis  sau  nu  a  
m ă duce  la biserică, solda ţii nu  m  ă lasă să plec  din  drum  nici într- o parte,  
ci numai  să m ă întorc  acas ă. La o jum ătate  de  oră soseşte  la locuin ţă  un  
jandarm  cu  patru  solda ţi şi cu  sub- primarul.  In loc de  salut,  jandarmul  
spune  : Alo,  nevast ă, nu  ştie bărba tul  ungure şte,  să înve ţe sau  să plece  şi că 
sîntem  pîrîţi că se află la noi  haine  militare,  să le dăm,  afar ă, dacă le vor  
găsi ne  vor  bate  şi vom  fi trimi şi în  Rom ânia.  La plecare  am  întrebat  pe  
jandarm  că e permis  să merg  la biserică, mi- a spus  că nu,  ci voi  merge  altă 
dat ă.

In noaptea  de  12  octombrie  a.c. bande  de  unguri  civili înso ţiţi de  1—2 
solda ţi au  plecat  pe  la casele  locuitorilor  trezindu - i din  somn,  i- au  scos  
afar ă din  casă şi i- au  bătut.  Dintre  aceşti bătăuşi au  zis  că ce crede preotul  
româ nesc  că va  răm îne  numai  cu  cît a  fost  bătut,  trebuie  să mai  primeasc ă 
bătaie.  Conform  ordinelor  date  în  anul  trecut  cît şi în  anul  curent  în  
decursul  lunei  Mai si în  postul  Sf.  Mării s- au  făcut  în  fiecare  sear  ă rug ăciuni  
pentru  pacea  lumii.  Ungurii  din  sat  fiind  reforma ţi au  zis  şi zic  în  prezent  că 
ce folos  are  preotul  rom ânesc  că s- a  rugat  at îta  la Dum nezeu  să nu  vin ă 
Ungurii  in  Ardeal  că Dumnezeu  tot  nu  l- a  ascultat.  Ei spun  că eu  am  făcut  
rug ăciuni  şi liturghii  contra  lor şi apun  mereu  o mul ţime  de  hule  şi  
batjocuri  la adresa  mea  şi chiar  a  bisericii.



In ziua  de  26  Octombrie  a.c. m- am  dus  la preotul  reformat  rugî n-
du- l să- mi  spun ă că pot  sta  liniştit  în  comun ă sau  nu,  neav înd  nici o ceart ă 
şi nu  am  vătămat  pe  nimeni  din  comun ă, mi- a răspuns  să plec  din  comun ă 
vreo  dou ă săpiăm îni, căci, deşi n- am  făcut  rău  la nimeni,  ajunge  faptul  că 
sunt  preot  conduc ător  de  popor.

Acestea  sunt  faptele  petrecute  pînă în  prezent  în  comuna  Nu şeni  re
feritor  la persoana  mea.  Soţia fiind  suferind ă de  mai  mul ţi ani,  de  atunci  
încoace  din  cauza  înt împl ărilor  este  grav  bolnav ă. Fetiţa s- a speriat  şi a  
plins  cînd  a văzut  că suntem  loviţi, aşa că întreaga  familie  nici odihn  ă nici  
m încare  nu  are  de  atunci.  Noaptea  şi ziua  la auzul  celui  mai  mic  zgo mot  
sau  lătrat  de  cîine,  ne  cuprind  frica  şi spaima,  neav înd  nici o linişte  si  
odihn ă. Soţia şi feti ţa sunt  plecate  că nu  mai  pot  rezista  la at îta  nesiguran ţă  
şi sbuciumare.

In baza  celor  suferite,  descrise  mai  sus,  rog  cu  umilinţă  fiiască pe  
Excelen ţa Voastr ă să binevoiasc ă a m ă absolv ă de  la parohia  Nu şeni  pentru  
a trece  în  Rom ânia.  Sărut înd  sf.  dreapt ă răm în

Cel mai  supus  fiu  Nuşeni  la 30  Oct. 1940  ; (ss.) Pr. Emil Căienariu

La această  dramatic ă m ărturie  despre  barbariile  comise  împotriva  
rom ânilor  ad ăug ăm  şi scrisoarea  trimis ă superiorilor  săi biserice şti  din  
Cluj  de  către  preotul  Traian  Pop  din  comuna  Baciu,  jude ţul  Cluj.
"Excelen ţa Voastr ă, înalt  Prea  Sfin ţite  Părinte,

Subsemnatul  [...] ne  mai  putind  îndura  batjocurile  unguril âr din  
aceast ă comun ă, săvîrşite fa ţă  de  mine  şi elementul  rom ânesc,  am  fost  
nevoit  să părăsesc comuna.  Pentru  a- mi  justifica  lipsa  din  parohie  declar  pe  
con ştiin ţa mea  de  preot  urm ătoarele  :

1.  Cînd  au  ocupat  armatele  ungare  Clujul,  notarul  şi primarul  ca-
nunei  Baciu  au  îmb ătat  vreo   50  ticăloşi,   cari   în   toiul   manifesta ţiei  au  
spart  ferestrele  ziua  pe  la ojin ă tuturor  rom ânilor.

2.  In seara  aceleiaşi zile  feciorii  comunei,  cari  sunt  catolici, au  um 
blat  prin  comun ă în  bande  de  20 —30  inşi, spărg înd  uşi, ferestre,  por ţi,  
garduri,  ţigle  de  pe  case  etc. A  fost  o noapte  infernal ă, cum  eu  nu  am  mai  
pomenit.

3.  De atunci  pînă în  prezent  rom ânii fiind  îngrozi ţi şi speria ţi dorm  
ascun şi prin  cucuruzuri,  grajduri,  poduri  de  casă sau  fug  în  pădure.  Pe care  
îi prind  noaptea  acas ă, îi scot   ungurii    afar ă  şi- i   bat   p înă   cad  jos  
ame ţiţi. N- au  cui se plînge  pentru  că toate  acestea  se fac  din  îndemnul  
autorit ăţilor comunale  şi al armatei.  Dovedesc  afirma ţia : în  seara  zilei  de  
12  Octombrie  a.c. pe  la ora  10  seara,  aud  un  sbierat  disperat.  Sar  la
geam,  notez  eram  îmbr ăcat  pentru  că în  Baciu  nimeni  nu  doarme  noap tea  
dec ît îmbr ăcat,  gata  să fug ă la cel mai  mic  zgomot.  Ce am  văzut  şi auzit,eu  
ca  om  nici nu  mi- a venit  să cred  că e realitate.  Jandarmii  cu  arme  se  
plimbau  pe  drum.  La poarta  vecinului  meu  unde  stăm  eu,  pen tru  că din  
precau ţiune  eram  ascuns  la un  creştin,  stăteau  peste  40  de  inşi dintre  cari  
s- au  desprins  vreo  6—7 şi au  intrat  în  curtea  locuitorului  Tău- ţan  Ioan  



Blaga.  Au  intrat  în  casă dup ă ce i- au  spart  prin  curte  multe  obiecte.  
Locuitorul  sus- am întit  s- a  urcat  în  pod,  ungurii  dup ă el. Ce a urmat  

e o groz ăvie  s- o descriu.  Am  auzit  un  strig ăt de  durere,  izbituri,  fr înturi  de  
lemne,  pe  urm ă linişte.  In acel  moment  cîţiva  vecini  unguri,  cari  erau  în  
legătur ă de  rudenie  cu  sus- numitul,  au  venit  să împr ăştie  călăii. N- au  
reu şit din  cauz ă că un  sergent  şi mai  mul ţi solda ţi i- au  oprit  strig îndu- le  
"maga  kicsoda"  (dumneata  cine  eşti  — n.n.) ; la afirma ţia că "magyar  
ember  vagyok " (sînt  maghiar  — n.n.) le- au  zis  "Akkor  mennjen  dolgara  
maskulonben  kap  egy  golyot  a fejebe". (Atunci  vezi- ţ i de  treab ă, altfel  te  
treze şti  cu  un  glonte  în  cap).  Iată ce am  zis,  că tot  ce se înt împl ă se face  cu  
îndemnul  autorit ăţ ilor. De aici, dup ă ce l- au  bătut  pe  Tău ţan  Ioan,  în  casa  
lui noaptea  la ora  10,  în  fa ţa familiei  lui speriat ă şi leşinat ă, au  mers  la un  
curator  cu  numele  de  Pop Vasile  Sole. I- au  spart  poarta,  uşa şi au  intrat  în  
casă. L- au  bătut  pe  el, pe  fiul  său,  pe  soţia şi fiica  sa, căreia  i- au  tăiat  
vinele  de  la min ă incit  nu  şi- a  putut  opri  sîngele  de  la m înă.

4.  Se aud  strigă te  în  fiecare  sear ă de  crezi  că infernul  şi- a deschis  
por ţile. Au  fost  bătu ţi pînă acum  vreo  20  romani.  Unii aşa de  crunt  că nu  
vor  fi oameni  sănătoşi niciodat ă. Frica i- a  cuprins  pe  toţi înc ît crezi  c  ă nu  
eşti în  sat  cu  oameni  normali  ci la casa  de  nebuni.  Nu  pot  să descriu  jalea,  
durerea  şi disperarea  poporului.  C'ind  vine  noaptea,  parc ă vine  ju decata  
din  urm ă.

5.  Mie mi- au  spart  ferestrele,  poarta,  uşi şi mi- au  furat  mai  multe  
lucruri.  Intr- o sear ă au  venit  peste  30  inşi, au  bătut  la poart ă şi au  strigat  
să deschid  pe  motiv  că sunt  jandarmi.  Dacă n- am  deschis  au  început  să 
rup ă poarta.  Spre  norocul  meu  mi- au  venit  în  ajutor  nişte  unguri  şi m- au  
salvat  de  la moarte  sigur ă.

6.  Au  aruncai  cu  pietre  asupra  bisericii. Fiind  biserica  mai  departe  de  
drum,  n- au  putut  sa- i facă  stricăciuni.

7.  Nu  este  seară  lăsat ă de  Dumnezeu  ca  ungurii  să nu  pătrund ă in  
casa  cuiva.  Dacă nu  găsesc pe  nimeni  în  casă ca să- l poat ă bate,  sparg  tot  
ce găsesc în  casă şi prin  curte,  pe  urm ă pleac ă în  altă parte.

8.  In Suceag,  jud.  Cluj,    pe  care- l administrează    de  cîtva  timp,  se  
petrec  acelea şi lucruri  ca în  Baciu.  Norocul  lor const ă în  faptul  că comuna  
lor e mai  aproape  de  pădure.  Şi acolo au  intrat  prin  case,  i- au  batut  şi  
schingiuit  pe  rom âni.

9.  In seara  zilei  de  12  octombrie  a.c. au     intrat  în  casa  cantorului  
Lăpu şan  Ioan  vreo  20  unguri  şi 6 solda ţi, au  bătut  pe  to ţi ai casei  cari  n- au  
putut  fugi  pe  fereastr ă.  Tat ăl lui Ioan  Lăpu şan,  un  om  bătr în  de  vreo  70  
ani,  pun îndu- şi mina  pe  cap,  i- au  tăiat- o cu  sabia  în  aşa fel  c  îă nşişi  
doctorii  din  Cluj  cari  l- au  pansat  au  zis  că nu  va  mai  putea  prinde  cu  ea  
nimic.  Aceast ă isprav ă, încă, a săvîrşit- o viteaza  armat ă ungureasc ă.
Acestea  sunt  numai  cîteva  cazuri  din  cele  multe  petrecute  în  timp  de  o lun ă 
în  comuna  Baciu  şi Suceag.  Ştiu  din  izvor  sigur  că acei  indivizi  ce se pretind  
a fi conduc ători  îndeamn ă ungurii  la atrocit ăţi cu  vorbele  :
"Bateţ i- i, sparge ţi tot,  dar  nu  omor îţi pe  nimeni  ca să nu  aibe  dovezi".  
Bătăile prin  urmare  se ţin  lan ţ. Bătr înii, femeile  şi copiii plîng  şi se as- cund.  



Bărba ţii în  putere  fug  în  pădure.  Ţipete  şi răcnete  se aud  în  fie- care  sear ă 
de  la distan ţă  mare,  parc ă însu şi iadul  e pe  păm înt.  Mulţi sunt  aşa de  
sdruncina ţi, că vreu  să- şi omoare  copiii şi pe  urm ă să se arunce  sub  tren.
Toate  cele  de  mai  sus  le înt ăresc  cu  cuvintul  meu  de  preot  ce am  suferii  
afar ă de  moarte  toate  torturile  pe  care  omul  nici închipui  nu  şi le poate.  La  
caz  de  lipsă pot  aduce  martori  şi dintre  rom âni şi dintre  un- guri,  cari  vor  
afirma  sub  jur ăm înt  că tot  ce am  afirmat  este  adev ărat.

Baciu,  la 14  Octombrie  1940;  (ss.) Traian  Pop, preot" .

Edificatoare  pentru  situaţ ia tragic ă în  care  s- au  aflat  rom ânii  din  
teritoriul  cotropit  de  horthy şti,  este  telegrama  adresat ă autorit ăţilor  de  stat  
rom âne şti  si  unor  personalit ăţi politice  din  Rom ânia  (Nicolae  Iorga,  Iuliu  
Maniu,  Alexandru  Vaida- Voievod,  C. Argetoianu,  Dinu  Brătianu  etc), la 22  
octombrie  1940,  de  către  primele  grupuri  de  intelectuali  ro- m âni  expulza ţ i 
din  cele  11  jude ţe din  nord- estul  Transilvaniei.  "Inte lectualii  Ardealului  
ocupat  de  unguri,  expulza ţi de  pe  pămintal  strămo şesc prin  [...] verdictul  de  
la Viena,  despuia ţi de  toat ă averea,  ridica ţi cu  întreaga  familie  din  
locuin ţele lor, îmbarca ţi în  vagoane  de  vite  şi trata ţi ca animale,  dup ă trei  
zile  de  priva ţiuni  şi torturi  ce întrec  orice  închipuire,  au  ajuns  pe  păm întul  
âţ rii prin  punctul  de  frontier ă Curtici. Am  lăsat  întreg  păm întul  Ardealului  

în  sînge,  sub  domnia  tiranic ă şi abuziv ă a administra ţiei militare  maghiare  
cu  drepturi  stataniene.  Ar mata  ne- a ocupat  toate  averile,  înst ăpînindu- se  
pe  locuin ţele, birourile  profesionale,  mo şiile noastre  şi întreaga  avere  a  
societăţilor comerciale  romane.

Din  prima  zi  de  ocupaţ ie ungureasc ă, rom ânii au  fost  omor îţi, în chişi,  
bătu ţi, aresta ţi, opri ţi să vorbeasc ă pe  strad ă rom âneşte  sub  sanc ţiunea  
retorsiunilor  pe  loc, opri ţi de  la exercitarea  profesiunii  lor inte lectuale,  
comerciale  sau  industriale,  iar  func ţionarii  rom âni, în  majori tatea  lor, lăsa ţi  
fără posturi.  Ora şele şi satele  noastre  au  îmbr ăcat  haina  mor ţii şi a  
prigonirilor  pîna  la exterminare.

Toată  suflarea  rom âneasc ă, de  la cel mai  umil  ţăran,  pînă la vlădicii  
noştri, este  ţinut ă sub  o teroare  barbar ă prin  valul  mor ţii, a  ares tărilor,  a  
perchezi ţiilor în  miez  de  noapte,  cu  ridicarea  familiilor,  prin  ac ţiunea  
bandelor  organizate  de  levenlişti, de  gărzi  cetăţene şti şi gărzile  foştilor  
lupt ători,  ce ziua  şi noaptea,  prin  omoruri,  bătăi, spargeri  de  geamuri  şi  
perchezi ţiile ce le execut ă, răspîndesc  groaza,  provoac ă victime  omene şti,  
deterior înd  bunurile  rom âneşti, toate  ac ţion înd  dup ă programul  şi cu  
ajutorul  făţiş al armatei,  poliţiei şi a  jandarmeriei  maghiare.  In  
completarea  acestui  regim  de  exterminare  şi teroare,  intelectualii,  comer 
cian ţii, meseria şii şi frunta şii ţărani  sînt  expulza ţi cu  miile,  dezr ădăci-
n îndu- i din  mijlocul  poporului  lor cu  scopuri  bine  determinate.
Ajunş i în  aceast ă situa ţie pe  păm întul  ţării cerem  ajutorul  sub  form ă de  
împrumut  bănesc,  imediat  [...] întruc ît în  afar ă de  30  de  pengo
130din  banii  care  i- am  putut  ridica  in  pripă , to ţi banii  ne- au  fost  confisca ţi  
de  unguri  la intrarea  în  ţară, iar  pentru  popula ţia săracă, acela şi ajutor  



fără obliga ţia de  restituire"  .
Edificatoare  pentru  metodele  folosite  de  autorităţ ile horthyste  s înt  şi 

m ărturiile  unor  expulza ţ i rom âni  din  Ciuc  şi Reghin.
Preotul  din  comuna  Filipaşul  Mare  relateaz ă : "In ziua  de  22  octom 

brie  [1940] am  fost  chemat  la notariatul  din  Breaza  împreun ă cu  înv ă
ţă torul  Codarcea  Emil şi Uleşan  Petru,  un  frunta ş din  comun ă, unde  am  fost  
aresta ţi împreun ă cu  părintele  Gavril  Covasan  din  Sântu,  Macarie  Alex.,  
func ţionar  din  Reghin  şi Sălăgean  Ioan,  ţăran,  căruia  i- au  aprins  grajdul,  
care  a ars  pînă în  temelie  împreun ă cu  toate  uneltele  economice.  Am  fost  
purta ţi prin  pia ţa şi străzile  Reghinului  şi du şi la comandamentul  militar.  
De aici ne- au  dus  la lagăr, unde,  împreun ă cu  alţi 35  oameni:  preo ţi,  
înv ăţă tori,  notari,  func ţionari,  ţărani,  dormeam  pe  jos  pe  beton.  Mie mi- au  
pus  în  vedere  sau  să renun ţ la cetăţenia  maghiar ă sau  voi fi  pus  la munc ă 
silnică pentru  a m ă îmbl înzi.  Le- am  răspuns  că vreau  s  ă răm în  acolo.  La  
aceasta  ofi ţerul  ungur  Gyongyosi  mi- a pus  o h îrtie  în  fa  ţă să o semnez,  
spun înd  că aici nu  ne  jucăm  de- a cărţile. Dup ă ce am  semnat  mi- au  pus  în  
vedere  că in  24  ore  să fiu  plecat  din  Ungaria,  Am  plecat  cu  ce am  putut  lua  
cu  mine,  împreun ă cu  familia  compus ă din  6 membri,  iar  la grani ţă  ni  s- au  
luat  toate  alimentele  ce am  avut,  in valoare  de  peste  6  000  lei".

In ziua  de  17  octombrie  1940  a fost  arestat  de  jandarmii  horthyş ti  şi 
depus  la închisoarea  militar ă din  Gheorghieni  George  Boieriu  din  
Joseni. Aici — relata  acesta  — "am  stat  închis  pînă la 22  octombrie,  cînd  
împre un ă cu  alţi 22  rom âni, am  fost  transporta ţi spre  frontier ă cu  un  
camion  militar.  In drum  ne- au  bătut  într- un  mod  sălbatic,  în ţep îndu- ne  cu  
baioneta,  pălmuindu- ne  şi spun înd  tot  felul  de  cuvinte  murdare  şi  
jignitoare.  Ne- au  îndreptat  spre  Valea  Bicazului  şi ne- au  minat  prin  apa  
rîului  circa  3 km.  Ajun şi la frontiera  rom âneasc ă, în  grupuri  de  cîte  4 inşi,  
ne- au  dat  drumul  spre  Piatra  Neam ţ, spun îndu- ne  că de  ne  vom  mai  
întoarce  ne  vor  împu şca ca pe  nişte  cîini. Toate  acestea  s- au  înt împlat  
noaptea,  de  la 6  seara  pînă la ora  2 diminea ţa".

Preotul  Avisalon  Costea  din  Voşlobeni  (Ciuc) relateaz ă urm ătoarele  : 
"In ziua  de  3 noiembrie  [1940], dup ă ce am  protestat  [...] contra  introdu cerii  
limbei  maghiare  în  biserică, am  fost  condus  cu  jandarmii  la prim ărie, unde  
au  mai  fost  du şi şi credincio şii Petru  Colceriu,  I. Gavrilă , Mihaila  Blaga.  In  
fa ţa acestora  comandantul  Bereznav  mi- a spun  urm ătoarele  : "Să iei  
cuno ştin ţă  că cu  ziua  de  azi  te- am  suspendat  şi îţi interzic  să mai  serve şti în  
biserică, căci înaintea  mea  nu  mai  eşti nici paroh  nici preot.  In cel mai  scurt  
timp  te  voi expulza".  Dup ă îndeplinirea  formelor  de  expulzare,  am  plecat  
condu şi la gar ă de  jandarmi  [...] înainte  de  a pleca,  am  fost  chemat  la  
comandament  şi invitat  să iscălesc o declara ţie că plec  de  bun ă voie  şi nu  
am  nici o preten ţie fa ţă  de  statul  maghiar.  La refuzul  meu,  mi- a declarat  
că dacă nu  vreau  să semnez  un  glon ţ mai  are  şi pentru  mine  ca să m ă fac ă 
să dispar  la grani ţă . Astfel  am  fost  nevoit  să semnez  si să plec. Dou ă nop ţi  
am  dormit  cu  copiii pe  cîmp,  ling ă podul  de  la capătul  comunei  Chichiş, jud.  
Trei  Scaune,  iar  în  ţară am  ajuns  în  ziua  de  15  noiembrie  prin  comuna  
Prejmer,  jude ţul Braşov".



La 24  noiembrie  1940,  în  emisiunea  de  sear ă, la orele  20,15,  radio  
Budapesta  a comunicat  num ărul  rom ânilor  expulza ţ i de  către  autorit ăţile 
horthyste  în  perioada  5 septembrie —14  noiembrie.  Dup ă jude ţe situa ţ ia 
prezentat ă de  statisticile  horthyste  arat ă în  felul  urm ător  : Cluj  329,  Trei  
Scaune  2, Some ş 92,  Ciuc  467,  S îă aj  3 513,  Bihor  653,  Maramu reş 1120,  
Năsăud  1332,  Satu  Mare  1200,  Odorhei  4, Mure ş 1178.  Cifrele  acestea  s înt  
departe  de  a reflecta  realitatea  ; este  semnificativ ă îns  ă recunoa şterea  
oficială făcut ă de  statul  maghiar  în  ce prive şte  num ărul  expulza ţilor din  
Ardeal.  In aceste  cifre  nu  s înt  cuprinse  persoanele  refugiate  p înă la 4  
septembrie  1940.

Autorităţ ile horthyste  au  expulzat  şi numero şi maghiari  căsători ţ i cu  
rom ânce  sau  femei  maghiare  căsătorite  cu  rom âni.  Printre  nenum ăratele  
exemple,  documentele  vremii  amintesc  pe  cel  al  minerului  Ember  Elemer  
de  la minele  Şorecani,  care  a fost  expulzat  împreun ă cu  so ţ ia rom ânca  şi 
cei  7  copii.

Teroarea  horthystă  instaurat ă în  partea  nord- vestic ă a Rom âniei,  
crimele,  masacrele,  bătăile, expulz ările  au  devenit  at ît  de  violente  înc ît  zeci  
de  mii  de  rom âni,  în  mod  individual,  şi- au  căutat  scăparea,  fugind  peste  
linia  artificial ă a grani ţei dictat ă la Viena,  p ărăsindu- şi averea,  gos pod ăria,  
încropit ă cu  at îta  greutate.  Iată cîteva  exemple  edificatoare  în  acest  sens  : 
învăţătorul  Dumitru  Pop,  din  Băbăseşti,  jud.  Satu  Mare,  "accept ă să opteze"  
dup ă ce  a asistat  la maltratarea  şi uciderea  fostului  pri- mar  Gheorghe  
Petriceanu  din  comuna  Medieşul  Aurit,  Teodor  Gîdea  din  Gîrboul  Mic, 
jude ţul  Sălaj,  a fost  obligat  să se  refugieze  împreun ă cu  trei  feti ţe mici,  
dup ă ce  so ţ ia lui  a fost  împu şcat ă de  o patrul ă maghiar ă, în  fa ţa copilelor  
îngrozite.  Femeia  a fost  înmorm întat ă cu  preot  maghiar  de oarece  cel  
rom ân  era  arestat.  Muncitorul  agricol  Gheorghe  Baciu  din  comuna  Zagon,  
jude ţul  Trei  Scaune,  descriind  împrejur ările  care  l- au  determinat  să se  
refugieze  în  Rom ânia,  ar ăta  că în  cursul  anului  1940,  dup ă sosirea  
armatelor  horthyste  în  comun ă au  început  maltrat ările  si  bat jocoririle.  "Mi  
s- a impus  a m ă prezenta  pe  fiecare  zi  de  patru  ori la postul  de  jandarmi  
Zagon"  — declar ă martorul  — relat înd  în  continuare  c  ă elemente  horthyste  
"din  comuna  noastr ă ţinînd  calea  d- lui preot  orto dox,  l- au  luat  la bătaie  cu  
ciomegele,  bătîndu- l la moarte,  spărg îndu- i capul  şi lovindu- l pe  întreg  
corpul  în  modul  cel mai  barbar.  In privin ţa aceasta  nici postul  de  jandarmi,  
nici armata  nu  au  luat  m ăsuri  asupra  acelor  vinova ţi, ci, din  contr ă, le  
dădea  concursul.  Mai mul ţi rom âni ne vinova ţi au  fost  bătu ţi grozav,  la alţii  
spărg îndu- le geamurile  la ferestre  cu  pietre  in cursul  nop ţii, iar  la alţii le-
au  jurat  din  averile  lor obiecte  de  valoare  etc. fără a  se fi luat  m ăsuri  din  
partea  jandarmeriei  sau  auto rităţ ilor militare  asupra  acestora" .
In ziua  de  22  noiembrie  1940  — relateaz ă Viciunca  Alexandru,  mun citor  de  
p ădure  din  comuna  Poienele  de  sub  munte,  jude ţul  Maramure ş, — 
elemente  horthyste  "au  intrat  din  casă în  casă unde  locuiau  rom ânii şi sub  
amenin ţarea  baionetelor  ne- au  for ţat  să părăsim  locuin ţa [...]. Eu per sonal  
am  văzut  cind  au  fost  împu şca ţi o mul ţime  din  vecinii  mei  printre  care  am  
recunoscut  pe  Sănucu  Onofrei,  Viciunca  Ilie, Ciorei  Mihai,  Viciunca  Mihai  şi  



Logos  Măria.  Din  cauza  persecu ţiilor m- am  desp ărţit de  părin ţi [...] am  
plecat  de  acas ă şi am  mers  prin  locuri  dosnice  fără a  fi văzut  de  nimeni  
pin ă am  ajuns  la grani ţa de  la Tg.  Mure ş — de  unde  am  trecut  în  Rom ânia" .
Ţăranul  rom ân  din  comuna  Tiriam,  jude ţul  Sălaj,  Ţimereman  (Roman)  
Cornel,  refugiindu - se  în  Rom ânia,  descrie  împrejur ările  care  l- au  obligat  la 
o astfel  de  soart ă : "Prin  luna  octombrie  1940,  aproximativ  ziua  12,  bandele  
de  teroriştii din  Szabad  Csapatok  au  început  să distrug  ă satele  rom âneşti  
Iancule şti, Lucăceni,  Scărişoara  şi Marna  Nou ă. Comuna  noastr ă, Tiriam,  
pînă la data  de  28 —29  noiembrie  1940,  a  trăit o via  ţă de  nelinişte.  De frica  
(acestor  terori şti  horthy şti  — n.n.) făceam  de  paz  ă at ît ziua  cit şi noaptea  
pentru  a da  alarma  prin  comun ă, atunci  cînd  ne  vor  ataca.  In noaptea  de  
29  noiembrie  1940,  cam  pe  la orele  24,  pe  cînd  dormeam,  am  auzit  că se  
sparg  geamurile  de  la casa  dinspre  strad ă. M- am  sculat  să văd ce este.  Cînd  
am  aprins  lumina,  atunci  toate  ferestrele  le- au  spart  [...] Prin  decembrie  
1940  nemaiput înd  trăi în  comun ă, am  plecat  to ţi pe  la rude,  prin  diferite  
comune.  Eu m- am  refugiat  in comuna  Siseşti, jude ţul Satu  Mare  [...] 
neav înd  cu  ce trăi, deoarece  mi- au  luat  bunurile,  car,  vite,  bucate  şi altele,  
am  optat  pentru  cetăţenia  rom ână", plec înd  în  Rom ânia.

La rîndul  său  muncitorul  şofer  Rusu  Miron  din  Odorhei  relateaz ă 
:"M- am  refugiat  la Braşov  din  urm ătoarele  motive  : în  seara  de  16  septem 
brie  m- am  pomenit  cu  o band ă de  indivizi  care  au  început  să arunce  cu  
pietre  pe  locuin ţa mea,  spărg îndu- mi  geamurile  la cas ă şi ţigla  de  pe  
acoperi ş şi strig înd  că pe  mine  vor  să m ă omoare.

M- am  rejugiat  pe  cîmp  şi am  dormit  cîteva  nop ţi, iar  spre  ziu ă ve 
neam  pe  acas ă să văd de  familie.  Am  fost  anun ţat  de  un  vecin  de- al meu,  
care  îmi  era  prieten,  că vor  să m ă omoare  [...], numai  pe  motivul  că sînt  
rom ân, pentru  care  m- am  decis  să fug  de  pe  acest  teritoriu.

Am  pribegit  vreo  trei  săptăm îni umbl înd  dintr- o localitate  în  alta  şi  
st înd  prin  păduri  şi pe  cîmp,  deoarece  în  toate  satele  şi ora şele sint  formate  
asemenea  bande  care  urm ăresc  pe  rom âni [...] De asemenea,  au  mai  spart  
la saşi, printre  care  men ţionez  farmacia  "Ziegler " din  Odor- hei,  care  a fost  
devastat ă şi tot  ce a  fost  în  rafturi  a  rămas  numai  gunoi.  De asemenea,  mai  
declar  că în  ziua  de  8 octombrie  1940,  cu  ocazia  ve- nirii lui Horthy  în  
Odorhei,  to ţi rom ânii au  fost  aresta ţi şi depu şi la închisoare,  pin ă seara  
dup ă plecarea  lui Horthy".

Grăitor  este  şi cazul  lui  Cazan  Ionel,  din  Oradea,  care  s- a refugiat,  
potrivit  relat ărilor  din  procesul  verbal  încheiat  la Chestura  din  Beiuş, în  
seara  zilei  de  13  decembrie  1940,  "cu  urme  de  răni  de  diferite  lungimi  şi  
lăţ imi  în  regiunea  capului,  cu  fa ţa umflat ă şi cu  o umfl ătur ă de  m ărimea  
unui  ou  de  gîscă la ochiul  drept,  cu  care,  din  cauza  ambelor  pleoape,  fiind  
complet  închis,  nu  vede.  Aceste  umfl ături  sînt  roşii şi foarte  dureroase  dup ă 
cum  rezult ă din  tînguirile  sus- numitului.  Fruntea  era  bandajat ă cu  un  fular  
şi în  partea  dreapt ă pansat ă cu  vata  şi tifon".

Din  declaraţ ia numitului  rezult ă că el a fost  atacat  în  cursul  zilei  de  
duminic ă, 8 decembrie  1940,  în  Piaţa Unirii  din  Oradea  cînd  se  serba  de  
către  horthy şti  sfin ţ irea  pavilionului  na ţ ional  ungar  (Orszagzaszloa - vatas).  



Victima,  împreun ă cu  alţ i doi  rom âni,  a fost  atacat ă de  elemente  horthyste,  
şoviniste  "care  ne- au  înjurat  şi lovit  cu  pumnii,  cu  picioarele,  cu  pietre  şi cu  
tot  ce puteau,  pînă ce într- un  rînd  m- au  şi dobor ît la pă- mint.  Am  reu şit să 
scap  prin  fug ă urm ării de  cca  20 —25  unguri,  deşi eram  plin  de  sînge.  De  
soarta  celorlal ţi doi prieteni,  nu  mai  am  nici o cuno ştin ţă . Ulterior  nu  m- am  
adresat  autorit ăţilor deoarece  am  aflat  de  la alţi cunoscu ţi care  
participaser ă la serbare,  care  au  văzut  ceea  ce mi  s- a în- tîmplat,  că tot  eu  
sînt  cel urm ărit  de  către  poliţia maghiar ă [...]. M- am  dus  imediat  la medicul  
Dr. Grosz  Samu  care  m- a pansat  provizoriu.  [...] Cu  acest  pansament  m-
am  hot ărît să vin  în  Rom ânia  [...].

Constată m  că declara ţia refugiatului  Cazan  Ionel  s- a luat  în  fa ţa  
reprezentan ţilor minorit ăţii maghiare  din  localitate  care  semneaz ă ca  
asisten ţi prezentul  proces  verbal  [...].

Chestor,                                               Asisten ţi :
(Dr. Cighi  D. Ioan)                               Paroh.  rom.  cat.  Hamler  Paul
(ss indescifrab  il)                                 Paroh.  reformat  Jakab  Viktor
Avocat  Szatmary  Alexandru".

In primele  săpt ăm îni  de  la cotropirea  Ardealului  de  nord,  de  la  ma 
nufacturile  de  tutun  din  Sfîntu  Gheorghe  şi Cluj  s- au  refugiat,  în  mod  
individual,  peste  250  muncitori,  din  cauza  concedierilor  din  serviciu,  a 
terorii  autorităţ ilor  şi patronatului,  refuzului  de  a servi  in  armata  hor-
thyst ă etc.

De menţ ionat  că şi numero şi cet ăţeni  de  na ţ ionalitate  ungar ă, ger 
man ă, rutean ă, evreiasc ă şi de  alte  na ţ ionalit ăţi, din  acest  teritoriu  cotropit  
de  horthy şti,  care  erau  declara ţ i "indezirabili"  au  fost  nevoi ţ i să ia calea  
refugiului  în  Rom ânia.  Printre  numeroasele  exemple  de  acest  gen,  cităm  
cazul  lui  Kerestely  Maria,  din  Odorhei,  care  motiv înd  refugierea  ei, ar ăta  că 
"la venirea  armatei  ungare  la Odorhei,  dup ă 2—3 zile,  într- o noapte,  auturi  
necunoscu ţi mi- au  spart  geamurile  de  la casă [...], iar  pe  mama  mea  a  
lovit- o cu  o piatra  în  cap  de  i l- a  spart,  pe  mine  oblig îndu- m ă a  doua  zi  să 
m ă prezint  la poliţie fiindc ă eram  considerat ă supus ă rom ână, fiind  că
sătorită cu  un  rom ân  ce se afla  la Sighişoara" . Subinginerul  Heger  Adolf,  
din  jude ţul  Năsăud  relateaz ă, la 22  octombrie  1940  : "Subsemna tul  nu  am  
părăsit teritoriul  cedat  pînă în  prezent,  deoarece  sînt  căsătorit  cu  o  
maramure şanc ă care  posed ă avere  în  comuna  Bîrsana,  judetui  Mara mure ş,  
şi auzind  la Prefectura  jude ţului  Năsăud  că func ţionarii  sînt  sfătui ţi ca să 
răm înă pe  loc, subsemnatul,  fiind  de  origine  etnică german ă, am  crezut  că 
sa  va  respecta  arbitrajul  de  la Viena  şi voi fi men ţinut  în  serviciu.  Astfel,  am  
rămas  pe  loc pînă la data  de  12  septembrie  1940,  cînd  am  fost  destituit  din  
serviciu  [...], pun îndu- mi  în  vedere  că subsemnatul  nu  posed  limba  
maghiar ă" — Heger  Adolf  a fost  nevoit  să renun ţe la cet ăţenia  ungar ă şi să 
se  refugieze  în  Rom ânia,  la Făgăra ş.

Intr- un  document  al  vremii  referitor  la atitudinea  horthystilor  faţă  
de  popula ţ ia săseasc ă din  teritoriul  cotropit  al  Transilvaniei,  se  consemna  : 



"Intre  ungurii  şi saşii din  Ardealul  cedat  există un  an tagonism  foarte  
accentuat,  ungurii  căut înd  pe  toate  căile, cu  toata  ade rarea  lor la politica  
Axei,  să îngreuneze  cit mai  mult  via ţa saşilor din  Ar deal.  Saşii simpatizeaz ă 
cu  rom ânii şi regret ă că nu  sînt  cetăţeni  ai Ardea lului  rom ânesc.  [...]. Sînt  
numeroase  cazuri  de  refugieri  ale  saşilor din  Ar dealul  de  nord  în  Rom ânia,  
din  cauza  persecu ţiilor. Ungurii  ar  aplica  ace laşi tratament  saşilor ca şi  
rom ânilor,  însă se tem  de  interven ţia Germa niei  [...]. Este cunoscut  cazul  
asasin ării conduc ătorului  germanilor  din  Ora dea  Mare  de  către  bandele  
teroriste  ungare,  cu  ocazia  intr ării trupelor  un gare  în  acest  ora ş [...] Saşii  
din  Ardealul  de  nord  au  căutat  să protejeze  pe  rom âni, contra  tendin ţelor  
de  distrugere  ale  ungurilor".

Referindu - se  la circumstan ţ ele  în  care  s- a refugiat  în  Rom ânia.  Pa-
vlovici  Iulian,  func ţ ionar  la Serviciul  drumurilor  din  Sighet,  de  na ţ iona litate  
rutean ă, arat ă : "Pe ziua  de  7 septembrie  1940  am  fost  chemat  prin  omul  de  
serviciu  Moldovan  Ludovic,  la Serviciul  de  drumuri.  Un domn  inginer  venit  
din  Ungaria  m- a înscris  într- un  tablou  şi m- a poftit  la rînd,  dou ă zile  şi  
jum ătate,  la birou,  iar  a  treia  zi  mi- a spus  să nu  mai  vin  la birou  că nu  mai  
are  nevoie  de  mine  pentru  că nu  ştiu  ungure şte  şi nu  ne  putem  în ţelege.  Pe  
ziua  de  23  septembrie  a.c. am  primit  din  partea  Servi ciului  drumurilor  
ungare  o înştiin ţare  prin  care  mi  se face  cunoscut  că nu  pot  face  parte  din  
acel  serviciu".Am arătat,  la început,  pe  baza  faptelor,  că schimbarea  
administra ţ iei militare  cu  cea  civila,  la  sf îrşitul  anului  1940,  nu  a ameliorat,  
în  fond,  drama  rom ânilor  din  teritoriul  rom ânesc  cotropit  de  Ungaria.  Este  
ade vărat  că frecven ţa şi propor ţ iile  actelor  barbare  s- au  diminuat  relativ.  
De asemenea,  s- ar  putea  constata  faptul  că asemenea  acte  au  fost  preluate  
tot  mai  mult  din  seama  armatei  de  către  bandele  asa- ziselor  "gărzi  
na ţ ionale",  leventi şti,  jandarmi,  poli ţ işti,  justi ţ ie etc,  etc.  Scopul  îns ă — şi-
canarea,  brutalizarea,  terorizarea  individual ă şi în  mas ă pentru  a deter mina  
refugierea  continu ă în  Rom ânia  — a fost  urm ărit  şi realizat  pe  mai  departe  
cu  str ăşnicie  şi cruzime.  La 1 februarie  1941,  Consulatul  Rom âniei  din  
Oradea  trimitea  Ministerului  Afacerilor  Străine  din  Bucu reşti  raportul  cu  
nr.  213,  înregistrat  la M.A.S. cu  nr.  10862  din  13  februarie,  în  care  se  arat ă 
că "preo ţii rom âni din  circumscrip ţia consular ă a gărzii  sunt  obiect  de  
batjocor ă specială a  jandarmi lor. Victor  Tufan  din  Ungheni  (jude ţul Mure ş) 
a  fost  lovit  crunt  cu  ciomagul  şi cu  funia  umezit ă in  ap ă. Om  de  60 de  ani  a  
fost  ţinut  în  genunchi  şapte  ore.  Cînd  leşina  din  cauza  oboselii, îl făceau  să-
şi revin ă cu  lovituri  de  bocanci,  aplicate  în  fluerele  picioarelor,  pînă cînd  au  
învine ţit, în  cursul  celor  şapte  ore  de  tortur ă inchizitorial ă nu  i s- a luat  nici  
un  interogatoriu.  Cu  funii  umede  l- au  bătut  în  trei  reprize,  adec ă at îta  timp  
cît a fost  necesar  să- i înnegreasc ă carnea  din  creştet  pînă în  tălpi. Calvarul  
său  nu  s- a terminat  cu  aceasta.  Au  început  palmele  peste  fa ţă , în soţite de  
cele  mai  triviale  cuvinte.  Dup ă aceea  vreo  patruzeci  de  jandarmi  s- au  
aşezat  pe  dou ă rînduri,  fa ţă  în  fa ţă , la un  metru  distan ţă . Preotului  i s- a  
dat  ordin  să treac ă prin  fa ţa celor  dou ă rînduri  de  jandarmi  cari  îl loveau  
cu  pumnii,  picioarele  şi patul  pu ştii. L- au  aruncat  apoi  în  curte  ca  pe  o  
zdrean ţă . Pentru  ca toiul  să dep ăşească cele  mai  cumplite  halu cina ţii de  



coşmar,  dup ă cîteva  ceasuri,  preotul  împreun ă cu  soţia sa, copila  şi  
înv ăţă toarea  rom ână, a fost  purtat,  în  preajma  cimitirului,  prin  pădurile  şi  
hotarele  satelor  învecinate.  In acest  timp  jandarmii  îsi făceau  semne  din  
care  năpăstui ţii să trag ă concluzia  că vor  fi sp înzura ţi, împu şca ţi, îngropa ţi.  
Impreun ă cu  preotul,  au  mai  fost  bătu ţi în  aceea şi zi  înc  ă vreo  patruzeci  de  
ţărani  din  aceea şi comun ă", iar  apoi  arunca ţ i peste  grani ţă.

In tot  cursul  anilor  1941— 1944  bătăile, schingiuirile,  maltrat ările  
popula ţ iei rom âne şti  au  continuat.  In octombrie  1941,  protopopul  paroh  
Ioan  Olteanu,  din  Miereurea- Nirajului,  jude ţul  Mure ş, împreun ă cu  so ţ ia sa  
Glicerina  au  fost  aresta ţ i fără nici  o vină, "ţinu ţi 7 ore  în  pozi ţie de  drep ţi,  
apoi,  împreun ă, cu  alţi 18  rom âni, sub  comanda  unui  ofi ţer,  au  fost  scoşi la  
grani ţă  şi bătu ţi p înă au  rămas  în  nesim ţire. Apoi  au  fost  arunca ţi peste  
frontier ă".

In toţ i ace şti  ani  "bătăile s- au  practicat  pe  o scar ă at ît de  întins ă în-
cît ele au  devenit  un  sistem.  Pe străzi,  la domiciliu,  în  localurile  autorit ăţ ilor,  
în  închisori,  rom ânii au  fost  bătu ţi, individual  şi în  mas ă, pentru  simplul  
motiv  că erau  rom âni şi uneori  pentru  că nu  ştiau  ungure şte.  O pornire  de  
furie  oarb ă, pare  a fi cuprins  nu  numai  pe  solda ţi, ci şi în treaga  popula ţie  
civilă maghiar ă".Desigur,  s- au  găsit  în  r îndurile populaţ iei maghiare  
numero şi oameni  de  bun ă credin ţă care,  nu  numai  că au  dezaprobat  şi au  
fost  indigna ţ i de  barbariile  comise  împotriva  ro m ânilor,  dar  le- au  şi luat  
ap ărarea  direct,  uneori  îndur înd  ei înşişi con secin ţele  din  partea  propriilor  
cona ţ ionali.  Aceast ă realitate  era  fireasc ă, era  rezultatul  nu  numai  al 
convie ţuirii  cu  rom ânii  timp  de  secole,  ci, nu  în  pu ţ ine  cazuri,  şi al  
înrudirii.

Româ nii  au  fost  supu şi la grele  cazne.  "Sate  rom âneşti întregi  au  fost  
nevoite  să- şi ia lumea  în  cap  de  groaza  bătăuşilor unguri,  încuraja ţi şi  
nesanc ţiona ţi de  autorit ăţ i. Sate  întregi  au  dormit  în  cimp,  prin  lanuri  de  
porumb  şi prin  păduri,  luni  de  zile,  pînă la căderea  z ăpezii". O mas  ă mare  
dintre  ace ştia  fiind  nevoit ă să- şi p ărăseasc ă căminele  şi să se  refu gieze  în  
Rom ânia.

Incă la 9  octombrie  1940,  în  cuv întarea  ţ inut ă în  parlament,  primul  
ministru,  contele  Teleki  Pal, recunoscuse  : "De ieri am  tre cut  la represalii.  
Am  trecut  peste  grani ţă  850  personalit ăţ i, în  parte,  rom âni [...]. Am  început  
represaliile  la Cluj  şi Oradea,  dar  vom  con tinua  si în  alte  părţi, de  va  fi  
nevoie,  mai  mult,  le înmul ţim  [...]". Primul  ministru  al  Ungariei  horthyste  s-
a ţ inut  de  cuv înt.  Expulz ările,  alung ările,  disloc ările  în  mas ă, refugierile  
rom ânilor  au  continuat  făr  Îă ntrerupere  şi în  anii  urm ători.  Documentele  şi 
actele  oficiale  ale  vremii,  dovedesc  elocvent  că aproape  nu  a existat  
localitate  cu  popula ţ ie rom âneasc ă din  nordul  si  estul  Transilvaniei,  din  
care  să nu  fi fost  silite  să plece  săpt ăm înal  cel  pu ţ in  2—3 persoane,  pe  una  
din  căile : expulzat,  refugiat,  fugit  peste  linia  vremelnic ă a frontierelor,  care  
nu  au  constituit  nici  m ăcar  pentru  o clip ă un  zid  desp ăr ţ itor  între  teritoriul  
cotropit  de  horthy şti  şi restul  ţării. De la 21  septembrie  1940  (cînd  a fost  
înfiin ţat  Comisariatul  general  al  refugia ţ ilor  din  nordul  Transilvaniei)  p înă 
la 21  octombrie  1942  au  fost  înregistra ţ i : 13  558  refugia ţ i (capi  de  familie)  



cu  25  985  suflete  (total  39  543  persoane)  ad ăpostite  în  capitala  ţării, 
Bucure şti,  în  timp  ce  în  restul  localit ăţilor  din  ţar ă au  fost  ad ăposti ţ i 21  
254  capi  de  familie  cu  43  340  suflete  (total  64  594  persoane).  Rezult ă că 
num ărul  total  al  persoane lor  refugiate,  înregistrate  oficial,  se  ridic ă la cifra  
de  34  812  capi  de  familie,  plus  69  325  de  suflete  apar ţ inătoare  lor,  în  total  
104  137  persoane  refu giate.

Intre  1 ianuarie  1941— 4 iunie  1942,  dup ă cum  rezult ă din  statisticile  
militare  ungare,  ca  urmare  a refuzului  de  a se  înrola  în  armata  horthyst ă, 8  
815  tineri  rom âni  din  partea  de  nord- est  a Transilvaniei  au  trecut  "în  mod  
fraudulos"  linia  vremelnic ă a grani ţei, în  Rom ânia.  Asemenea  cazuri  s- au  
înt împlat  la Sînnicoara,  Dezmir,  numai  din  aceasta  din  urm ă fugind  în  
Rom ânia  34  de  persoane  între  17 —41  ani . Conform  datelor  din  me moriul  
Prefecturii  jude ţului  Cluj- Turda  cu  nr.  167/1942  înaintat  comisiei  mixte  
germano- italiene  de  supraveghere  a aplic ării  dictatului  de  la Viena,  numai  
în  perioada  9 octombrie  1940 —20  iulie  1942,  la Biroul  de  primire  a 
refugia ţ ilor  din  Turda  au  fost  înregistrate  25  634  familii  cu    43  283    de  
membri    expulza ţ i   şi   refugia ţ i   din    teritoriul    rom ânesc cotropit  de  
Ungaria  horthystă . "Expulza ţii şi rejugia ţii — se  con semneaz ă în  acest  
document  — soseau  deprima ţi suflete şte  în  urma  faptului  că unora  li s- au  
luat  averile,  iar  alţii că au  fost  nevoi ţi să- şi părăsească căminele  lor  
neadmi îţ ndu- li- se nici o posibilitate  de  existen ţă , iar  autorit ăţ ile  
administrative  îi exceptau  de  la distribu ţia cerealelor.  [...] Unii au  suferit  
bătăi, schingiuiri,  tăieturi  de  cu ţite, iar  alţii [...] veneau  din  comunele  
Trăznea,  Ip, Ciumirna,  jude ţul Sălaj,  Huedin,  Hida,  Dragu,  jude ţul Cluj,  
Mălin, jude ţul Some ş, unde  le- au  fost  omor îţi părin ţii şi aprinse  casele  [...]. 
To ţi tinerii  care  au  venit  au  declarat  că, at ît în  armat  ă cit şi în  organiza ţiile  
paramilitare  ungure şti, au  fost  trata ţi râu,  batjo cori ţi şi bătu ţi, fiindc ă nu  
ştiau  limba  maghiar ă, iar  alţii, înjuga ţi au  fost  siliţi prin  bătăi să trag ă 
plugul  cu  care  se ara  locurile  ungurilor.  [...] Fa  ţă de  aceste  constat ări — se  
remarc ă în  încheierea  memoriului  — este  evident  că în  timp  ce nu  
expulz ăm  şi nu  silim  nici un  ungur  să părăseasc  ă teritoriul  rom ânesc,  şi în  
timp  ce aici ungurii  îşi exercită via ţa economic ă, comercială şi industrial ă 
nest înjeni ţi de  nimeni  şi in timp  ce familiile  ungurilor  pleca ţi sînt  îngrijite  
aici de  popula ţia şi statul  rom ân,  în  nordul  Ardealului  vremelnic  înstr ăinat  
în  urma  verdictului  de  la Viena,  printr- un  sistem  dirijat  de  sus,  rom ânii sînt  
for ţa ţi metodic  prin  diferite  mijloace  de  a părăsi Ungaria,  făcîndu- li- se  
acestora  diferite  şicane,  nedrept ăţi şi umiliri".

O statistică  general ă privind  num ărul  refugia ţ ilor  a fost  data  
publicit ăţii la începutul  lunii  aprilie  1943,  de  către  Comisariatul  general  al  
refugia ţ ilor  din  nordul  Transilvaniei,  şi ea  cuprinde  datele  pentru  pe rioada  
20  septembrie  1940 —1 ianuarie  1943.  Conform  acestor  date,  nu m ărul  total  
al  refugia ţ ilor  era  de  193  093.  La aceasta  cifr ă trebuie  ad ăugat  un  num ăr  
considerabil  de  refugia ţ i care  n- au  trecut  pe  la controlul  şi fişierul  central,  
care  este  estimat  la cca  70 —80  000.  Pe lîng ă aceasta,  la pronun ţarea  
dictatului  de  la Viena,  în  Rom ânia,  mai  ales  în  partea  de  sud  a 
Transilvaniei,  se  găseau  cca  250  000  de  rom âni,  care  aveau  bunuri  şi familii  



în  nord- estul  Transilvaniei.  Defalcat ă, dup ă anul  refugiului,  sta tistica  arat ă 
astfel  : anul  1940  — 88  587  ; anul  1941  — 35  432  ; anul  1942  — 69  074.  
Total  193  093  persoane.  Dup ă sex  ; bărba ţ ii reprezint ă — 111  808  
persoane,  iar  femeile  81  285.  Dup ă vîrsta,  num ărul  refugia ţ ilor  sub  16  ani  
este  de  42  722,  al  celor  intre  16  şi 20  de  ani  de  29  104,  al  celor  între  21  şi 
40  ani  de  81  211,  al  celor  între  40  şi 55  de  ani  de  26  243  şi al  celor  peste  
55  de  ani  13  813.  Dup ă profesii,  ţăranii  reprezint ă 26  053,  lucr ătorii  18  
516,  iar  meseria şii 10  353.  Urmeaz ă comercian ţ ii şi industria şii — 2 026,  
func ţ ionarii  publici  18  543  şi func ţ ionarii  particulari  — 4 063.  Cei cu  
profe siuni  libere  s înt  955  la num ăr,  servitorii  4  159,  femeile  casnice  42  
172.  Num ărul  studen ţ ilor  şi elevilor  este  de  21  995,  iar  al  altor  între ţ inu ţ i 
de  26  533.  In statistica  mai  figureaz ă şi cei  de  alte  profesii  şi nedeclara ţ i în  
num ăr  de  9122.  Urmeaz ă preo ţ ii în  num ăr  de  1 227,  profesorii  şi învăţă
torii  5 227,  avoca ţ ii 931,  medicii  708,  inginerii  519.  împ ăr ţ iţ i dup ă jude ţe,  
refugia ţ ii reprezint ă urm ătorul  tablou  : Bihor  — 32  780  ; Ciuc  — 44  690  ; 
Cluj  — 49  946  ; Maramure ş — 5 753  ; Trei  Scaune  — 5 762  ; Tîrnava  — 469  
: Some ş — 21  968  ; Mure ş — 18  581  ; Nasaud  — 8 168  ; Odorhei  — 1 958  , 
Sălaj  — 26  731  ; Satu  Mare  — 16  286. Din  analiza  datelor  de  mai  sus  rezultă  
că num ărul  refugia ţ ilor  în  loc  să scad ă în  anul  1942,  a crescut  fa ţă de  anul  
precedent  (1941)  cu  33  642  de  persoane.  S- au  refugiat  mai  mul ţ i bărba ţ i 
dec ît  femei,  aceasta  şi din  motivul  că mai  multe  familii  au  consim ţ it  la o 
separare  temporar  ă pentru  a- şi îngriji,  prin  so ţ iile  rămase  acas ă, averea  
str ămo şeasc ă. In anii  1943  şi 1944  fenomenul  refugierii  se  desf ăşoar ă într -
un  ritm  mai  lent  (600 —3 000  pe  lun ă), ca  urmare  a m ăsurilor  luate  de  
guvernul  horthyst  pentru  st ăvilirea  acestui  fenomen  deoarece  se  sim ţea  tot  
mai  mult  nevoia  de  bra ţ ie de  munca  în  vederea  continu ării  războiului.  
Majoritatea  bărba ţ ilor  rom âni  s înt  concentra ţ i în  tabere  de  munc ă — 
dezertorii  fiind  pedep si ţ i cu  moartea,  iar  organele  de  represiune  erau  
autorizate  să trag  ă asupra  celor  care  erau  surprin şi în  zona  de  frontiera  şi 
inten ţ ionau  să se  refugieze.  Cu toate  acestea,  în  anul  1943  s- au  refugiat  
peste  25  000  rom âni.  La sf îrşitul  anului  1943  Comisariatul  general  al  
refugia ţ ilor  din  Transilvania  de  nord  a întocmii  statistica  general ă a 
refugia ţ ilor  înre gistra ţ i de  organele  sale  teritoriale  în  perioada  septembrie  
1940 —1 de cembrie  1943,  dup ă cum  urmeaz ă :

Anul

luna 1940 1941 1942 1943

Ianuarie 7 378 1134 1432
Februarie 6 487 1501 3 097
Martie 3 711 3 050 2 375
Aprilie 2 846 4 212 2 960
Mai 1767 9 311 1879
Iunie 1 103 5 603 1607
Iulie 876 24  355 1 667
August 1 123 16  914 1632



Septembrie 7 691 1722 3 562 1 378
Octombrie 30  070 2 633 2 292 1278
Noiembrie 30  989 4 056 1410 1 189
Decembrie 19  829 1 725 1 070 —
Total: 83  579 35  432 74  414 20  494

Total  general  — 218  919.

După  sex,  vîrst ă şi profesiuni,  aceast ă popula ţ ie avea  urm ătoarea  
structur ă :

După  sex  : Bărba ţ i — 127  114  ; femei  — 91  805.
Vîrstă : sub  16  ani  — 48  314  ; 16 —20  ani  — 32  686  ; 21 —40  ani  — 93  

846  ; 41 —55  ani  — 29  257  ; peste  55  ani  şi nedeclara ţ i — 14  816.
Profesiuni  : ţărani  — 30  740  ; lucr ători  — 21  971  ; meseria şi — 12  

646;  comercian ţ i- negustori  — 2 317;  func ţ ionari  publici  — 20  974;  
func ţ ionari  particulari  — 4 256  : profesioni şti  liberi  — 1 027  ; servitori  —
 4 658  ; femei  casnice  — 47  711  ; studen ţ i- elevi  — 24  083  ; al ţ i între ţ inu ţ i 
— 29  921;  alte  profesii  şi nedeclara ţ i — 9 702  ; preo ţ i — 1 254  ; profesori  
şi învăţători  — 5 429  ; avoca ţ i — 942  ; medici  — 741  ; ingineri  — 547.

Total  : capi  de     familie  — 106  375  ; total     persoane  — 218  919.

In anul  1944,  numă rul  refugia ţ ilor  a scăzut  din  cauza  ampli ficării  
persecu ţ iilor,  a masivelor  concentr ări  ale  rom ânilor  în  tabe rele  de  munc ă 
din  ad încimea  teritoriului  Ungariei  sau  a trimiterii  la munc  îă n  Germania.  
Ca urmare,  în  perioada  ianuarie - august  1944,  num ărul  refu gia ţ ilor  s- a 
cifrat  la 5 166  rom âni.  Adăugind  la aceast ă cifr ă cei  70  000 — 80  000  de  
refugia ţ i care  din  anumite  motive  n- au  trecut  pe  la control  şi fişierul  
central  al  Comisariatului,  precum  si  cei 250  000  de  rom âni,  care  la 
pronun ţarea  sentin ţei dictatului  de  la Viena  se  găseau  în  alte  p ăr ţ i ale  ţării, 
dar  aveau  bunuri  şi familii  în  teritoriul  ce  avea  să fie  cotropit,  rezult ă că 
num ărul  total  al  rom ânilor  originari  din  nordul  şi estul  Transilvaniei,  afla ţ i 
pe  teritoriul  Rom âniei  în  ziua  de  23  August  1944,  cind  a început  lupta  
pentru  alungarea  fasci ştilor  şi eliberarea  întregului  teri toriu  al  patriei,  s- a 
cifrat  la peste  500  000  do  persoane.

Procentual,  faţă  de  popula ţ ia rom âneasc ă, pe  jude ţe, refugia ţ ii au  
reprezentat  : jude ţul  Cluj  — 34,1% ; Bihor  —24,8% ; Sălaj  — 13,2% ; Some ş 
— 13,5% ; Mure ş — 17,3% ; Satu  Mare  — 9,0% ; Năsăud  — 9,5% ; Trei  Scaune  
— 37,6% ; Maramure ş — 6,5% ; Ciuc  — 24,1% ; Odorhei  — 34,7% ; Tîrnave  — 
67,6%.

Pe lîng ă formele  de  reprimare  a popula ţ iei rom âne şti,  la care  ne- am  
referit,  regimul  horthyst  a întreprins  numeroase  m ăsuri  pentru  a exclude  
popula ţ ia rom âneasc ă din  via ţa politic ă şi administrativ ă, de  a o priva  de  
orice  posibilit ăţi de  a- şi exprima  şi ap ăra  interesele  sale  fundamentale,  în  
acest  sens,  se  impune,  în  primul  r înd,  constatarea  că rom ânii  nu  au  avut  o 
organiza ţ ie de  ap ărare  a intereselor  lor  politice  şi na ţ ionale  recu noscut ă de  



guvernul  horthyst.  In al  doilea  r înd,  popula ţ ia rom âneasc  ă era,  aproape  
complet,  lipsit ă de  posibilitatea  de  a participa  la via ţa politico-
administrativ ă. Reprezentan ţ ii rom ânilor  nord- transilv ăneni  au  fost  
aproape  cu  totul  exclu şi si  din  organele  administrative  (comunale,  or ă
şene şti,  de  plas ă şi jude ţ ). In aceste  organe  consilierii  nu  erau  aleşi, ci, în  
baza  ordonan ţei nr.  7  800/1940  M. E. din  31  octombrie  1940,  au  fost  
numi ţ i de  ministrul  de  interne,  la propunerea  prefectului,  respectiv  pri 
marului  or ăşenesc  şi a prim- pretorului.  In consiliul  ora şului  Cluj,  printre  
eei  56  de  consilieri,  au  fost  numi ţ i doar  doi  rom âni,  protopopul  greco- ca-
tolic  şi protopopul  ortodox.

In ziua  de  16  aprilie  1941  a avut  loc  şedin ţa de  constituire  a consi 
liului  jude ţean  Mure ş, cu  urm ătoarea  compozi ţ ie na ţ ional ă : 138  consilieri  
maghiari,  7 consilieri  germani  şi 5 consilieri  rom âni.  Lista  era  plin ă de  con ţ i 
şi baroni.  Mulţ i dintre  ei erau  originari  din  Ungaria  şi au  fost  nu mi ţ i în  
virtutea  faptului  că aici  le- au  fost  restituite,  de  către  guvernul  horthyst,  
fostele  lor  propriet ăţi dinainte  de  1918.  In r îndurile  consilierilor se  găseau  
printre  al ţ ii, fostul  prim- ministru  al  Ungariei,  contele  Bethlen  Istvan,  fostul  
ministru  de  interne,  Ugron  Gâbor  ş.a.. In consiliul  ora şu lui  Tîrgu  Mure ş, 
compus  din  50  membri,  era  un  singur  rom ân. In con siliul  de  la Oradea,  
compus  din  56  membri,  num ărul  rom ânilor  era  de  2. Printre  cei  210  
consilieri  ai  jude ţului  Satu  Mare  figurau  18  ro m âni,  iar  consiliile  ora şelor  
apar ţ in înd  jude ţului  au  fost  constituite  în  felul  urm ător  : Satu  Mare  avea  54  
consilieri,  din  care  numai  un  singur  rom ân  ; Baia Mare  avea  30  consilieri,  
din  care  2  rom âni  ; ora şul  Carei  n- avea  nici  un  consilier  rom ân,  iar  în  
ora şul  Baia Sprie  din  24  de  consi lieri  numai  protopopul  greco- catolic  era  
rom ân. Nu făcea  excep ţ ie nici  consiliul  jude ţean  Bistri ţa- Năsăud,  instalat  la 
26  aprilie  1941,  în  care  au  existat  90  de  maghiari,  35  de  rom âni  şi 23  de  
germani,  în  timp  ce compo zi ţ ia na ţ ional ă a popula ţ iei jude ţului  se  prezenta  
astfel  : 113  326  rom âni.  20  827  germani  şi 7 816  maghiari.

Făcînd  o trecere  în  revist ă a procesului  de  constituire  a consiliilor  
jude ţene  şi or ăşene şti  pe  acest  teritoriu  şi referindu - se  la  începerea  acti 
vităţii acestora,  "Tribuna  Ardealului",  în  unul  din  articolele  sale,  a ar ătat  în  
mod  deschis  în  fa ţa opiniei  publice  nemul ţumirea  popula ţ iei rom âne şti  cu  
privire  la împiedicarea  reprezentan ţ ilor  săi de  a participa  la adminis tra ţ ia 
de  stat.  "Dup ă cum  se  vede  şi din  ziarul  nostru  — cităm  din  artico lul  
intitulat  Consiliile jude ţene  — au  fost  numi ţi consilieri  şi rom âni, pu ţini la  
num ăr şi fără a ţine  socoteal ă de  propor ţia numeric ă a  locuitorilor  de  
origine  etnică rom âneasc ă din  jude ţele sau  ora şele respective  [...]. Nu- m ărul  
redus  — ce ni se dă — nu  corespunde  num ărului  popula ţiei noas tre".  
Guvernan ţ ii horthy şti,  îns ă, n- au  ţ inut  cont  — dup ă cum  reiese  şi din  
cifrele  ar ătate  mai  sus  — de  aceast ă cerin ţă legitim ă, de  dreptul  pe  deplin  
întemeiat  al  popula ţ iei rom âne şti  de  a avea  reprezentan ţ i în  con siliile  
administrative  propor ţ ional  cu  num ărul  ei.

Marea  majoritate  a prefecţ ilor  din  jude ţele  Ardealului  de  Nord  erau  
mari  mo şieri,  apar ţ in înd  castei  artistocratice  ungare,  care  desf ăşurau  o 
aprig ă politic ă potrivnic ă intereselor  şi asigur ării  existen ţei popula ţ iei 



rom âne şti  din  acest  teritoriu.  Primarul  Gherlei,  vitez  dr.  Hor- vath  Kazmer,  
adus  din  Ungaria,  ţ inea  să declare,  printre  altele,  cu  ocazia  instal ării  în  
func ţ ie, că "[...] nu  cunoa şte  în  ora ş dec ît numai  maghiari", iar  primarul  
ora şului  Oradea,  Soos  Istvan,  prelu înd  prim ăria,  formula  astfel  esen ţa 
activit ăţii sale  : "Fie ca aceast ă clădire  să reprezinte  cu  ade vărat  interesele  
maghiare  [...]". In fruntea  administra ţ iei jude ţului  şi ora şului  Cluj,  de  pild ă, 
au  fost  numi ţ i 21  de  func ţ ionari,  originari  din  diferite  păr ţ i ale  Ungariei.  
Printre  func ţ ionarii  prim ăriei  cu  func ţ ii de  conducere  nu  figura  nici  unul  de  
na ţ ionalitate  rom ână . O situa ţ ie ase m ănătoare  exista  în  toate  jude ţele  şi 
ora şele  mai  însemnate. Concomitent  se  continua,  într - un  ritm  intens,  în  
cadrul  tuturor  jude ţelor,  concedierea  din  serviciu  a personalului  provenit  
din  fosta  adminis tra ţ ie rom âneasc ă. Astfel,  de  exemplu,  la 23  august  1941  
prefectura  jude ţului  Cluj  emite  o list ă cu  7 angaja ţ i rom âni  concedia ţ i pe  
diferite  motive.  In plasa  Crasna  din  jude ţul  Sălaj,  num ărul  angaja ţ ilor  de  la 
serviciile  publice  ale  jude ţului  neprelua ţ i de  administra ţ ia maghiar ă se  
ridica  la 25.  In cazul  celor  de  na ţ ionalitate  rom ână, printre  motive  aflăm  : 
"nu  posed ă limba  maghiar ă", "nu  este  demn  de  încredere"  etc..  Trebuie  
men ţ ionat,  ca  fiind  caracteristic  regimului  horthyst,  că func ţ ionarii  sta 
tului,  de  origine  maghiar ă, proveni ţ i din  Transilvania,  care  manifestau  
în ţelegere  şi dorin ţă de  ajutor  fa ţă de  rom âni  atunci  cînd  ace ştia  li se  
adresau  sub  form ă oficial ă cu  diversele  lor  probleme,  erau  imediat  acu za ţ i 
că nu  s înt  demni  de  încredere.

Măsurile  de  supraveghere  a func ţ ionarilor  din  administra ţ ia de  stat,  
din  punct  de  vedere  "na ţ ional",  constituiau  una  din  preocup ările  
permanente  ale  prefec ţ ilor  de  jude ţe. Astfel,  la 10  ianuarie  1942,  prefectul  
jude ţului  Cluj,  Inczedi  Jochsmann  Odon,  dă o dispozi ţ ie strict  confiden 
ţ ială prin  care  se  cerea  să fie  urm ări ţ i cu  aten ţ ie eventualii  func ţ ionari  
rom âni,  pentru  a nu  putea  întreprinde  nici  o ac ţ iune  sau  gest  antistatal  
ungar.  Răspunz înd  la aceast ă dispozi ţ ie, la 16  ianuarie  1942,  pretorul  
plăşii Borşa arat ă că el are  un  singur  func ţ ionar  rom ân, la Dăbîca,  Pen tru  
mai  mult ă siguran ţă, propune  ca  acesta  să fie  transferat  într - o comun ă 
curat  ungureasc ă, iar  la Dăbîca,  unde  locuiesc  rom âni,  să fie  adus  un  
func ţ ionar  ungur.

Marea  majoritate  a notarilor  erau,  de  asemenea,  numai  de  naţ io
nalitate  maghiar ă, în  bun ă parte  special  trimi şi aici  de  guvernul  hor thyst  
"pentru  a introduce  metodele  şi experien ţa administra ţiei un gare" . Astfel,  la 
notariatele  centrale  din  jude ţul  Cluj,  reiese  că nu  a existat  dec ît  un  singur  
rom ân.

Româ nii  erau  exclu şi aproape  cu  des ăvîrşire  şi din  cadrul  aparatu lui  
de  justi ţ ie. Personalul  tribunalelor,  procuraturilor,  al  judec ătoriilor  a fost  
recrutat,  de  asemenea,  în  covir şitoarea  lui  majoritate,  din  elementele  
transferate  din  Ungaria.  Numai  sporadic  se  găsea  cîte  un  judec ător  de  
na ţ ionalitate  rom ână în  cadrul  magistraturilor  din  nord- estul  Transil vaniei.
Reprimarea  sistematică  a popula ţ iei rom âne şti  majoritare  se  mani festa  pe  
plan  politic  şi prin  interzicerea  organiz ării  şi exprim ării  opiniilor  lor.  Toate  
încerc ările  care  vizau  organizarea  politic ă a rom ânilor  şi, prin  aceasta,  



crearea  unui  for  politic  sau  juridic  de  reprezentare  a intere selor  lor,  au  fost  
de  la început  împiedicate.  Activitatea  Comunit ăţii Naţ ionale  Rom âne  din  
Ungaria,  înfiin ţat ă la începutul  lunii  septembrie  1940  de  un  m ănunchi  de  
intelectuali  din  Cluj,  sub  conducerea  profesorului  de  drept  Emil Ha ţ ieganu,  
ca  un  organism  — aşa cum  îl definea  Aurel  Socol într - un  articol  publicat  în  
"Tribuna  Ardealului"  — "care  înglobeaz ă în  mod  firesc  totalitatea  activit ăţ ii  
noastre  culturale,  confesionale  şi econo mice,  care  reprezint ă şi sus ţine  în  
fa ţa forurilor  guvernamentale  na ţiona litatea  rom ână, fiind  deci  o  
reprezentan ţă  legitim ă politică", un  organ  global  şi unitar  chemat  "să 
oglindeasc ă fiin ţa noastr ă na ţională şi să- i salvgardeze  drepturile", a fost  
suspendat ă imediat  dup ă intrarea  tru pelor  horthyste  în  Cluj,  de  către  
comandantul  militar  al  ora şului,  în  ziua  de  13  septembrie,  cu  ordinul  nr.  
9/1940.

După  acest  act,  toate  încerc ările  îndreptate  spre  crearea  unei  or 
ganiza ţ ii politice  legale  de  ap ărare  a intereselor  popula ţ iei rom âne şti  din  
partea  de  nord  a Transilvaniei,  aidoma  celei  aprobate  de  guvernul  rom ân  
cet ăţenilor  de  origine  maghiar ă din  Rom ânia  — Comunitatea  etnic ă ma 
ghiar ă — au  eşuat  r înd  pe  r înd.

Deşi organiza ţ ia în  cauz ă nu  a primit  autoriza ţ ie de  func ţ ionare  în  
anii  ocupa ţ iei horthyste,  ea  se  considera  drept  organ  reprezentativ  al 
rom ânilor  din  nordul  Transilvaniei  şi, ca  atare,  şi- a continuat  activitatea  în  
limita  posibilit ăţilor,  dar  în  special  prin  persoana  lui  Emil Ha ţ ieganu,  
recunoscut  de  guvern  ca  reprezentant  efectiv  al  rom ânilor  din  Ungaria,  dar  
nu  ca  lider  al  organiza ţ iei lor  na ţ ionale.  Astfel,  în  vederea  dezv ăluirii  
situa ţ iei grele  in  care  se  zb ătea  marea  majoritate  a popula ţ iei rom âne şti,  a 
fost  întocmit  în  1942  şi predat  guvernului  ungar  memoriul  inti tulat  : 
Despre  aprovizionarea  rom ânilor  din  Ungaria  în  jude ţele Maramu reş, Satu  
Mare,  Sălaj,  Cluj,  Solnoc- Dab îca, Mure ş- Turda,  s- a încheiat  recens ăm întul  
rom ânilor  din  aceast ă parte  a Transilvaniei,  ac ţ iune  început ă în  toamna  
anului  1940,  s- au  întocmit  liste  documentare  am ănun ţ ite  despre  
nedrept ăţile comise  de  organele  locale  horthyste  fa ţă de  popula ţ ia 
rom âneasc ă.

Metodelor  de  eliminare  a populaţ iei rom âne şti  din  teritoriul  cotropit  
prin  suprimare  fizic ă şi expulz ări  în  mas ă li s- au  ad ăugat  altele  la  fel  de  
abuzive,  inumane  şi teroriste  menite  a- i slăbi poten ţa economic ă, a- i în 
răut ăţi situa ţ ia material ă şi social ă cu  scopul  de  a- i diminua  rezisten ţa fa ţă 
de  regimul  horthyst  de  ocupa ţ ie.



Capitolul  V -  DEPOSEDAREA DE BUNURILE MATERIALE ŞI ALTE 
FORME DE ASUPRIRE ECONOMICĂ  A ROMÂNILOR ŞI A CELORLALTE 
NAŢIONALITĂŢ I OPRIMATE

Pentru  asigurarea  stăp înirii  netulburate  asupra  teritoriului  de  nord-
vest  al Rom âniei  şi jeluirii  bog ăţiilor  solului  şi subsolului  în  inte resul  
claselor  dominante  ungare,  regimul  de  ocupa ţ ie horthyst ă, pe  ling ă 
ac ţ iunile  teroriste  săvîrşite  cu  deosebit ă cruzime,  a luat  o serie  de  m ăsuri  
pentru  diminuarea  poten ţ ialului  economic  al  popula ţ iei rom âne şti.  Cea  mai  
sumar ă examinare  a ansamblului  de  m ăsuri  cu  caracter  economic  luate  de  
regimul  horthyst  scoate  la iveală cu  deplin ă eviden ţă hot ăr îrea  ferm  ă a 
ocupan ţ ilor  de  a des ăvîrşi, cit  mai  degrab ă cu  putin ţă şi fără scrupule,  
procesul  de  încadrare  a teritoriului  rom ânesc  răpit  din  trupul  ţării, în  sis 
temul  economic  al  Ungariei,  de  a zdrobi  şi slăbi poten ţ ialul  economic  al  
popula ţ iei rom âne şti  ajuns ă sub  regimul  de  ocupa ţ ie. "Refacerea  cu  orice  
pre ţ a suprema ţiei economice  ungare  şi pauperizarea  cit mai  rapid ă a  ma 
selor  rom âneşti este  ţelul  principal  urm ărit  de  conduc ătorii unguri  în  Ar 
dealul  cedat"  — constata  pe  bun ă dreptate  gazeta  "Ardealul"  în  articolul  
intitulat  Grofii pun  din  nou  slăpînire  . Analiz înd  mijloacele  oprim ării  eco 
nomice,  conform  planurilor  urzite  de  vîrfurile  ultrareac ţ ionare,  fasciste  ale  
claselor  exploatatoare  din  Ungaria  horthyst ă. istoricul  ungur  Csatari  Daniel  
ajunge,  de  asemenea,  la concluzia  că : "[...] exproprierea  economic  ă s- a  
dovedit  a  fi mijlocul  prin  care  politica  na ţională a cauzat  cele  mai  multe  
prejudicii", deoarece  "activitatea  politico- economic ă vădeşte  şi ideile  aflate  
în  slujba  nimicirii  con ştiente  a  na ţionalităţilor [...] Nu  prea  a rămaa  [...] 
clasă , pătur ă şi grupare  socială rom âneasc ă pe  care  să nu  o fi vătămat  în  
existen ţa sa  [...] amintita  activitate  politico- economic ă a gu vernului".
De altminteri,  trebuie  relevat  faptul  ca  linia  de  demarcaţ ie stabilit  ă prin  
dictatul  de  la Viena  a întrerupt,  în  mod  cu  totul  artificial,  sistemul  
economic  rom ânesc,  unitar,  statornicit  în  cursul  dezvolt ării  istorice  a po 
porului  rom ân.  Conform  calculelor  făcute  de  revista  "Industrie  şi 
Comer ţ",in  teritoriul  ocupat  de  Ungaria  horthystă  au  rămas  702  
întreprinderi  industriale  mari  şi mijlocii,  cu  un  capital  investit  de  aproape  
4 miliarde  lei, fără a mai  socoti  întreprinderile  mici,  atelierele  şi 
întreprinderile  comerciale.

La rîndul  lor,  transporturile  au  fost  dezorganizate.  Linia  vremelnicei  
frontiere  trasat ă la Viena  a afectat  grav  telegraful,  telefoanele,  drumurile  
na ţ ionale,  căile ferate  şi po şta.

De asemenea,  agricultura  a fost  adusă  într - o situa ţ ie deosebit  de  
grea  at ît  prin  faptul  că numeroase  păm înturi  au  fost  întret ăiate  de  linia  de  
demarca ţ ie, cît  şi prin  faptul  că agricultorii  au  fost  desp ăr ţ iţ i de  pie ţele  lor  
de  desfacere  şi de  sursele  de  aprovizionare  cu  unelte  şi alte  arti cole  
trebuincioase  gospod ăriilor.  Pe tăr îm  agricol,  Rom ânia  a pierdut,  dup ă 
unele  calcule,  1  303  002  ha  teren  arabil,  I 074  466  ha  fîne ţe şi păşuni,  57  
693  ha  vii şi podgorii,  apoi  685  508  ha  terenuri  necultivate  (drumuri,  ape,  
sate  şi ora şe), deci,  în  total,  socotind  şi terenurile  păduruase,  4  557  065  ha.  



Totodat ă, num ărul  diferitelor  animale  rămase  în  teritoriul  ocupat  ajungea  
la cca  8 000  000.

Conform  calculelor  statistice,  în  cei  patru  ani  de  ocupa ţ ie horthyst ă, 
prin  exploatarea  resurselor  şi jefuirea  sistematic ă a celorlalte  bunuri  din  
acest  teritoriu,  patrimoniului  Rom âniei  i s- au  adus  pagube  evaluate  la 
suma  de  88  309  732  478  lei, la nivelul  anului  1938.
Dificultăţ ile economice  imediate  erau  legate  în  primul  r înd  de  pro bleme  de  
transport.  Unele  regiuni  au  rămas  izolate,  iar  altele  au  fost  dez organizate  
din  punct  de  vedere  al  comunica ţ iilor,  fapt  care  a atras  dup  ă sine  
repercusiuni  grave  din  punct  de  vedere  economic  şi social.
Multe  din  oraşele  şi centrele  industriale  situate  în  apropierea  liniei  de  
demarca ţ ie au  rămas  izolate  de  resursele  lor  naturale,  de  materiile  prime,  
de  pie ţele  fire şti  de  desfacere,  dec ăz înd  din  punct  de  vedere  eco nomic.  
Ora şele  Braşov, Sighişoara  şi Sibiu  constituiau  centrele  de  alimen tare  a 
popula ţ iei actualelor  jude ţe Covasna  şi Harghita.  Comer ţul  şi mica  
industrie  din  aceste  ora şe s- au  resim ţ it  îndat ă dup ă amputarea  teritoriului  
na ţ ional,  fiindc ă nu- şi puteau  crea  debu şee  altundeva,  dup ă cum  constata  
Silviu  Dragomir.  Iată cum  descria  gazeta  "Ellenzek"  situa ţ ia în  care  ajun 
sese  ora şul  Odorheiul  Secuiesc  : "Sosind  la Odorhei,  călătorul  se simte  de  
parc ă ar  fi într- un  castel  blestemat,  în  care  este  nemaipomenit  de  greu  nu  
numai  să intri  şi să ieşi — căci trebuie  să faci  150  kilometri  cu  auto buzul  —, 
ci unde  şi atmosfera  trădeaz ă grava  stare  economic ă permanent ă. Toate  
problemele  arz ătoare,  toate  greut ăţile nerezolvate  îşi au  originea  în  lipsa  
căii ferate.  Iată de  ce nu  se pot  valorifica  vitele  grase,  sfecla  de  zah ăr,  
surplusul  de  cartofi,  iată de  ce înt âmpin ă greut ăţ i atit  de  nemaiauzite,  
transportul  într- acolo al cerealelor  necesare  asigur ării aprovizion ării. Dar  
din  aceea şi cauz ă nu  se poate  dezvolta  industria  şi nu  numai  că nu  se  
poate dezvolta,  dar  clădirile  dărăpănate  ale  fabricii  de  piele,  ale  fabricii  de  
car  ă mizi,  tristele  coşuri  ale  fabricii  metalurgice,  stivele  putrezinde  de  lemne  
se  înal ţă  în  fa ţa oamenilor  ca nişte  uria şe bra ţe amenin ţătoare  şi sinistre.
Clasele  dominante  ungare  au  căutat  sa  beneficieze  de  dificultatiile  
economice  ivite  în  lunile  de  dup ă dictatul  de  la Viena,  în  primul  r înd  prin  
exproprierea  economic ă a rom ânilor  din  acest  teritoriu,  pe  de  o parte,  c.i 
ajutorul  limit ării  şi slăbirii  pozi ţ iilor  lor  industriale,  iar  pe  de  alta,  insti 
tuind  m ăsuri  îndreptate  spre  acapararea  întreprinderilor  industriale,  ban 
care,  comerciale,  aflate  în  proprietatea  rom âneasc ă şi transferul  lor  în  mina  
unor  grup ări  capitaliste  ungare.  Acestor  m ăsuri  li s- au  ad ăugat  dispozi ţ iile  
vizind  pauperizarea  maselor  populare  rom âne şti,  subminarea  existen tei  
lor.  Cercurile  conduc ătoare  horthyste  plănuiau  să integreze  în  circui tul  
vie ţ ii economice  ungare  bog ăţiile  solului  şi subsolului  din  păr ţ ile ocupate  
ale  Rom âniei,  să le exploateze  prin  lichidarea  bunurilor  şi drep turilor  pe  
care  le avuseser ă p înă atunci  întreprinderile  şi persoanele  particulare  
rom âne  ; prin  distrugerea  poten ţ ialului  economic  al  popula ţ iei rom âne şti,  
prin  deplasarea  în  zona  ocupat ă a unor  de ţ inători  de  capitaluri  din  Ungaria  
precum  si  a unor  mase  mic- burgheze  ungare  pauperizate,  cărora  le- a 
facilitat  ob ţ inerea  — în  dauna  proprietarilor  rom âni  — a unor  bunuri  



mobile  şi imobile  : prin  îngr ădirea  si  persecutarea  sistemului  cooperatist  
rom ânesc  existent  în  aceasta  parte  a tării  ; prin  concedierea,  pe  motive  
şovine,  a maselor  de  muncitori  şi func ţ ionari,  intelectuali  rom âni,  din  via ţa 
economic ă şi social ă etc.

Pentru  aplicarea  în  via ţă a politicii  economice  horthyste  în  acest  te 
ritoriu,  guvernul  de  la Budapesta  a creat  organul  "Erdelyi  Gazdasagi  
Tanacs"  (Consiliul  economic  din  Transilvania),  care  a luat  fiin ţă la 14  sep 
tembrie  1940,  cu  sediul  la Cluj,  în  scopul  studierii  problemelor  economice  
ale  nord- estului  Transilvaniei,  al  întocmirii  propunerilor  legate  de  acestea  
şi al  consult ărilor  în  problemele  industriale,  comerciale,  de  credit,  
asigur ări,  coopera ţ ie şi, în  general,  în  celelalte  domenii  economico-
organizatorice  — elemente  care  interesau  guvernul  horthyst  spre  a elabora  
solu ţ ii pentru  exploatarea  bog ăţiilor  solului  şi subsolului  în  condi ţ iile  cele  
mai  cores punz ătoare  intereselor  clasei  dominante  ungare.  Din  acest  organ,  
cu  atri bu ţ ii largi,  făceau  parte,  ini ţ ial, zece  "specialişti  economi şti", şapte  
dintre  ei fiind  aristocra ţ i. Ulterior,  în  februarie  1941,  Consiliul  a fost  lărgit  
cu  încă cinci  membri,  coopta ţ i din  secuime.  Func ţ ia de  pre şedinte  al  con 
siliului  a îndeplinit - o contele  Beldi  Kalman,  cea  de  vicepre şedinte  baronul  
Banffy  Daniel,  care  în  acela şi timp  era  şi specialistul  consiliului  în  proble 
mele  de  exploat ări  forestiere,  iar  mai  t îrziu  a fost  numit  ministru  al  
agriculturii,  func ţ ia de  vicepre şedinte  girant  îns ărcinat  cu  probleme  de  
administra ţ ie, o avea  contele  Teleki  Erno,  care,  totodat ă, era  şi reprezen 
tantul  în  consiliu  al  marii  industrii  şi al  comer ţului  extern.  In alcătuirea  
Consiliului  nu  figura  nici  un  reprezentant  al  popula ţ iei rom âne şti,  ma 
joritare.

Pentru  a împiedica  concuren ţa industriei  din  teritoriul  rom ânesc  
anexai  fa ţă de  industria  din  Ungaria,  s- a aplicat  un  regim  
preferen ţ ial,întreprinderile  de  aici  fiind  lasate  pe  planul  al  doilea  în  
privin ţa repar titiei  materiilor  prime  blocate,  a creditelor  mai  ieftine,  ori  a 
participarii  la  desfacerea  produselor.  Documente  ale  vremii  subliniau  că 
"prin cipala   preocupare   a  guvernului   (horthyst  — n.n.),  de   la intrarea  tru
pelor,    a  fost  răsturnarea  complet ă a  stărilor  pe  care  le- a găsit în  teri-
toriul   ocupat.  Regimul  de  proprietăţ i a fost  din  temelii  şi cu  violen ţă
zguduit,   in    aşa   m ăsur ă,   incit    în    aceast ă   privin ţă    Ardealul    de  
nord  nu  m ai este  astă zi  dec ît o imens ă ruin ă cu  mii  si mii  de  existen ţe  
rom ânesti  distruse,  cu  mii  si  mii  de  averi  prăpădite  pe  pre ţuri  de  nimic  sau
confiscate  pur  şi simplu".

Parlamentul  ungar  a adoptat  legea  nr.  XXVI din  1940,  prin  care
DADEA  Mină   liber ă  guvernului    horthyst    să   ia   m ăsurile   legislative   şi
economice  ce le va socoti  necesare  pentru  încadrarea  teritoriului  ocupat  în
ordinea  juridică  aflat ă în  vigoare  în  restul  Ungariei.  Pe aceast ă baz ă, gu-
vernul  a emis  imediat  o serie  de  ordonan ţ e prin  care,  încalcind  principiile
dreptulului  internaţ ional,  a aplicat  o ampl ă politic ă de  ruinare  a popula ţ iei
romanesti.  Pe baza  ordinului  nr.  6  310  M.E. din  14  septembrie  1940,
imediat  după  intrarea  trupelor  horthyste  în  Ardealul  de  Nord,  adminis -
tratia  militară  a numit  inspectori  de  întreprinderi  la toate  unit ăţile in-



dustriale,   comerciale,  financiare  şi  la alte  stabilimente;  economice  care
erau  antrenante  într - un  fel  sau  altul  în  produc ţ ia de  interes  militar.
In fapt,  inspectorii  de  întreprindere  urm ăreau  împingerea  pe  planul
al doilea  a capitalului  româ nesc,  îndep ărtarea  ac ţ ionarilor  rom âni  din  con-
ducerea  întreprinderilor,  pentru  ca  administra ţ ia acestora  să corespund ă
intereselor  claselor  dominante  ungare.  După  un  raport  al  Consulatului  ge-
general  româ n  din  Cluj,  "abuzurile  au  mers  crescendo".  In   multe    cazuri,
inspectorii  au  înlăturat  automat  tot  personalul  dirigent  rom ânesc  şi au  
sus- pendat  si  consiliile  de  administra ţ ie. Au fost  semnalate  cazuri  cînd  
inspec- torii  oficiali  puş i de  armat ă, dup ă ce  au  epuizat  banii  din  cas ă şi au  
vîndut  stocurile  de  mărfuri  ale  întreprinderilor,  au  contractat  chiar  
împrumuturi,  iscalind  ei singuri  acte  de  ipotecă  care  mai  pe  urm ă au  fost  
intabulate  în  cartea  funduară .

In urma  îndeplinirii  de  către  inspectorii  industriali  a menirii  lor  de
deznationalizare,  după  relatarea  presei  vremii,  "întreprinderile   ţin una
dupa  alta  şedin ţe ale  consiliilor  de  direc ţie şi, mai  ales  în  locul  membrilor
romani  ai consiliilor,  aleg  persoane  maghiare.  Noii membri  ai consiliilor
de  direcţ ie se  recruteaz ă dintre  frunta şii vie ţii publice  maghiare   din  Tran-
silvania,  dar  în  conducerea  mai  multor  institu ţii, aflate  în  rela ţii cormer  
ciale  cu  Ungaria  de  dinainte  de  1940,  au  fost  alese  personalit ăţ i de  frunte  
ale  vietii  economice  din  Ungaria".

In acest  mod,  cele  mai  de  seamă  întreprinderi  nord- transilv ănene,  
care  aveau  dificult ăţi de  înfruntat  în  condi ţ iile  create  de  dictatul  de  la 
Viena,  au  ajuns  în  scurt ă vreme  în  orbita  de  interese  a capitalului  monopo-
list  ungar.  "Ajutorarea"  lor,  dictat ă de  situa ţ ie, prin  acordarea  unor  cre-
dite,  constituia  o m ăsur ă aplicat ă deliberat,  în  scopul  acapar ării  acestor  
întreprinderi,  al  lichid ării  independen ţei lor  în  beneficiul  cercurilor  
monopoliste  din  Ungaria.  Cu acest  scop  s- a înfiin ţat  la Cluj,  sub  pre şedin 
ţ ia fostului  ministru  al  comer ţului,  Bornemisza  Geza,  "Erdelyi  Ipari  
Munkaszervezesi  Reszvenytarsasag"  (S.A. pentru  organizarea  muncii  
indus - triale  din  Ardeal)  pe  baza  programului  economic  al  ministrului  de  
finante,  Remenyi  Schneller  Lajos,  adic ă în  vederea  "finan ţării  
întreprinderilor  sa - nătoase,  dar  lipsite  de  capital" din  nord- estul  
Transilvaniei.  Capitalul  de  baz ă al  societ ăţii a fost  fixat  la 5 milioane  de  
pengo,  iar  aceasta  urma  s  ă lucreze  în  str îns ă colaborare  cu  "Consiliul  
Economic  din  Transilvania".

Instituţ iile  financiare  din  Budapesta,  precum  şi o serie  de  societati  
anonime  din  Ungaria  au  profitat  din  plin  de  aceast ă situa ţ ie din  nord-
vestul  Rom âniei.  Banca  general ă de  credit  din  Ungaria  a cump ărat  majo 
ritatea  ac ţ iunilor  Uzinelor  "Dermata"  din  Cluj,  devenind  astfel  conduc ă
toare  a uneia  dintre  cele  mai  mari  întreprinderi  din  partea  nord- estic ă a 
Transilvaniei.  Aceast ă situa ţ ie s- a generalizat  pentru  toate  ramurile  eco 
nomice  importante  din  acest  teritoriu  cotropit.

Printr - un  acord  încheiat  între  statul  rom ân  şi cel  ungar,  sistemul  in 
spectorilor  de  întreprinderi  urma  să fie  desfiin ţat  la 1  iunie  1941  ; dar  gu 
vernul  horthyst  a încălcat  acest  acord,  pe  de  o parte  prin  men ţ inerea  la o 



serie  de  întreprinderi  a sistemului  inspectorilor,  iar  pe  de  alt ă parte,  prin  
instituirea  sistemului  aşa- numi ţ ilor  inspectori  permanen ţ i. Era vorba  de  
societ ăţile care  şi- au  rec ăpătat  dreptul  de  a se  administra,  dar  cu  condi ţ ia 
ca  gestiunea  lor  financiar ă să fie  controlat ă de  către  un  inspector  perma-
nent  lucrind  pe  lîng ă întreprinderea  respectiv ă şi plătit  (ca de  altfel  şi cei  
care  au  fost  numi ţ i de  către  administra ţ ia militar ă) de  către  ea.

De fapt,  odată  cu  emiterea  la dala  de  20  decembrie  1940  a 
ordonan ţei nr.  9380/1940  M.E., cercurile  guvernante  horthyste  au  lărgit  
sistemul  de  administrare,  supraveghere  şi control  al  economiei  din  
teritoriul  ocupat,  al  păr ţ ii de  nord- est  a Transilvaniei.  Pe temeiul  acestei  
ordonan ţe s- a numit  cîte  un  delegat  (curator)  de  către  fiecare  minister  de  
resort  la toate  între prinderile  industriale,  bancare,  comerciale  sau  de  orice  
alt ă natur ă, aflate  în  proprietate  rom âneasc ă, în  toate  cazurile  cînd  
conduc ătorii  întreprin derilor  erau  absen ţ i sau  cînd  conduc ătorii  ori  
asocia ţ ii nu- şi puteau  exer cita  mandatul,  din  orice  alte  motive.

Curatorii  au  fost  învesti ţ i cu  puteri  nelimitate,  discre ţ ionare.  
Numirea  lor  atr ăgea  dup ă sine  încetarea  imediat ă şi total ă a activit ăţii 
tuturor  orga nelor  legale  ale  întreprinderilor  respective,  curatorul  răm înînd  
singurul  reprezentant  legal.  Pe baza  articolelor  3 si  4, curatorul,  care  
func ţ iona  sub  controlul  ministerului  de  resort  şi era  obligat  să se  supun ă 
îndrum ărilor  primite  de  la  acesta,  putea  încheia  în  mod  valabil  acte  cu  
efecte  de  drept.  Alineatul  2 al  articolului  3  prevedea  că actele  semnate  de  
el nu  puteau  fi puse  în  discu ţ ie pe  motivul  că m ăsurile  luate  nu  ar  fi fost  
necesar  între prinderii.

In practică , deci,  drepturile  curatoralui  au  fost  mult  mai  largi  dec ît  
cele  ale  organelor  de  conducere  pe  care  le- a înlocuit.  El putea  săvîrşi 
orice fel  de  abuzuri  în  privin ţa conducerii  întreprinderilor,  a arend ării  
imobilelor,  a vînz ării  inventarului  viu  sau  mort  etc,  fără a fi penalizat  
Majoritatea  curatorilor  au  administrat  at ît  de  abuziv  şi în  asa  fel,  incit  
întreprin derile  pe  care  le conduceau  erau  efectiv  acaparate:  de  capitalul  
ungar  sau  erau  lichidate  cît  mai  repede  posibil.

Consecinţ ele  sistemului  curatorilor  au  fost  : dezna ţ ionalizarea  între -
prinderilor,  trecerea  proprietăţ ilor  din  m îna  capitali ştilor  rom âni  în  cea  a
burgheziei  ungare  şi, in  sf îrşit,  în  mod  indirect,  slăbirea  rezisten ţei na ţ io-
ale  prin  excluderea  din  viaţ a economic ă a elementului  rom ânesc  ajuns  sub
stapî nirea  Ungariei  horthyste.

Indată  dup ă ocuparea  păr ţ ii de  nord- est  a Transilvaniei,  autorit ătile  
horthyste  au  expropriat  o seam ă de  întreprinderi  rom âne şti,  ca  : minele  de  
carbuni  Şorecani,  minele  de  mangan  din  Răzoarea,  precum  şi întreprin - rea  
Phonix  din  Baia Mare,  preluat ă apoi  de  către  uzinele  chimice  şi de  
ingr ăşăminte  chimice  "Hungaria".

Intensificind  exploatarea  zăcămintelor  aurifere  din  zona  Baia Mare,  
guvernul  horthyst  a jefuit,  în  anii  1940 —1944,  cantit ăţi mari  de  metal  
pre ţ ios,  precum  şi de  metale  neforoase.  In anii  1941  —1944  au  fost  
produse  10  346  kg  aur  fin  şi 88  096  kg; argint,  adic ă o cantitate  mai  mare  
de  1,57  ori  decit  întreaga  produc ţ ie de  aur  a Rom âniei  pe  anii  1939  şi de  3  



ori  mai  mare  la argint  fa ţă de  acela şi an.
Ordonan ţ a nr.  1470/1941  M.E. din  21  februarie  1941  a legiferat  

luarea  în  posesiune  de  către  statul  ungar  a bunurilor  care  au  apar ţ inut  sta -
tuluilrom ân  înainte  de  dictatul  de  la Viena,  în  cadrul  acestor  bunuri  in- trau  
— conform  ordonan ţei — cele  care  făcuser ă parte  din  averea  unor  
intreprinderi,  uzine  sau  institutii  — organizate  fie  ca  societ ăţi pe  ac ţ iuni,  
ne  în  orice  alt ă form ă —, ale  statului  rom ân.

Politica  oficială  de  lichidare  a propriet ăţilor  rom âne şti  a fost  apli cat ă 
şi prin  o serie  de  m ăsuri  financiare,  care  le limitau  posibilit ăţile de  credit.  
O presiune  administrativ ă metodic ă s- a exercitat  asupra  băncilor  
rom âne şti,  presiune  care,  dac ă nu  a putut  provoca  desfiin ţarea  celor  legale  
de  marile  institu ţ ii bancare  din  Rom ânia,  a dus  la  înstr ăinarea  unor  mici  
bănci  locale  şi la anihilarea  activit ăţii celor  mai  mari.  A fost  pornit ă in  
ac ţ iune  organizat ă de  distrugere  a institu ţ iilor  de  credit  rom âne şti.  Astfel,  
Ziarul  "Keleti  Ujsag" anun ţă încă la 19  septembrie  1940  ca  au  fost  nu mi ţ i 
inspectori  de  control  la peste  60  de  institu ţ ii si  filiale  financiare.

Potrivit  ordonan ţ ei nr.  180/1941  a Ministerului  de  finan ţe din  8 ia
nuarie  privind  introducerea  normelor  de  drept  financiar,  băncile 1 rom âne şti  
din  teritoriul  ocupat  au  fost  obligate,  pentru  a putea  func ţ iona,  să cear ă 
afilierea  la Penzintezeti  Kozpont  (Centrala  Institutelor  de  Credit)  din  
Budapesta.  Din  38  de  bănci  rom âne şti  cu  capital  local  şi 11  sucursale  ale  
marilor  bănci  din  Bucure şti,  Centrala  Institutelor  de  Credit  din  Budapesta  a 
admis  în  r îndurile  ei doar  7  bănci  rom âne şti  cu  statut  de  membru,  dintre  
care  doar  2  mai  importante  ; sucursalelor  băncilor  din  Rom ânia  li s- a cerut  
lichidarea,  ele  neprimind  autoriza ţ ie de  func ţ ionare,  inclusiv  a băncilor  
rom âne şti  existente  înainte  ele  1918,  recunos cute,  în  principiu,  de  guvernul  
horthyst.

De asemenea,  şi Comisia  Economic ă din  Transilvania  s- a ocupat,  pe  
baza  ordonan ţei ministeriale  sus- amintite,  de  situa ţ ia băncilor  şi a insti -
tu ţ iilor  financiare  din  nord- estul  Transilvaniei  şi, cu  tendin ţe discrimi-
natorii,  le- a împ ăr ţ it  în  dou ă categorii  : bănci  mari  si  bănci  cu  posibilit ăti  
de  existen ţă. Prin  ordonan ţa nr.  1820/1943  M. E. din  1 aprilie  1943  statul  
ungar  horthyst  a confiscat  averea  Băncii  Naţ ionale  a Rom âniei,  în  favoarea  
Băncii  Naţ ionale  Ungare.  Rezultatul  presiunii  administrative  si  politice  
asupra  băncilor  rom âne şti  din  teritoriul  ocupat,  dup ă 16  luni,  consta  în  
faptul  că activul  acestora  se  redusese  cu  50%.

Pe lingă  capitalul  financiar  din  Ungaria,  şi capitalul  monopolist  ger-
man  a ajuns  să aib ă o influent ă tot  mai  mare  în  întreprinderile  din  partea  
de  nord- est  a Transilvaniei,  exploatind  intens  pozi ţ ia dominanta  pe  care  
fi- o asigurase  în  Europa  de  sud- est.  Astfel,  industria  chimic  ă şi a sulfului  
din  regiunea  Baia Mare  a ajuns  sub  controlul  întreprinderii  Vercin  fur  
Chemische  und  Metallurgische  Produktion.  Unele  întreprin deri  germane  au  
primit  dreptul  de  a prospecta  şi exploata  prioritar  za- cămintle  de  ţ iţei care  
puteau  fi eventual  descoperite.  O aten ţ ie deo sebit ă a acordat  capitalul  
monopolist  german  bauxitei,  exploat înd  înca  din  prima  jum ătate  a anului  
1941  z ăcăminte  din  Bihor,  în  jurul  localit ăţ ilor  Bratca,  Ciucea  şi Aleşd. In 



acelaş i timp  şi hitleri ştii  şi- au  însu şit  o parte  din  exploa tarea  bog ăllilor  
forestiere.  De pild ă, in  1942,  s- au  exportat  in  Ger- mania  110  000  m  cubi  
de  lemne,  încă 80  000  m  cubi  fiind  cerute  în  contul  Wehr- machtului.  In 
Carpa ţ li răsăriteni  s- au  creat,  pin ă la urm ă, fabrici  de  cherestea  ce lucrau  
pentru  Wehrmacht.

Paralel  cu  capitalul  monopolist  german,  după  dictatul  de  la Viena  a 
ap ărut  şi marele  capital  italian,  pentru  a participa  la împ ăr ţ irea  pro fitului  
pe  care  îl aducea  exploatarea  bog ăţiilor  din  teritoriul  răpit  Rom âniei.  In 
acest  scop  a fost  înfiin ţat ă S.A. ardelean ă Ungaro- Italian ă pentru  industria  
uleiurilor  minerale,  societate  în  care  ac ţ ionarii  italieni  au  fost  reprezenta ţ i 
de  către  baronul  Schmidt  şi Emilio  Insommot,  vicepre şedintele  societ ăţii 
Fiat,  sondajele,  incep înd  cu  anul  1942,  fiind  efec- tuate  la Săcel.

Alături  de  domeniile  la care  ne- am  referit,  statul  horthyst  şi- a în 
su şit  o vast ă re ţea  de  cai  ferate  (1 874  km  linie  normal ă şi 467  linie  în 
gust ă) evaluat ă la 16  118  938  110  lei precum  şi o re ţea  telefonic ă evaluata  
la 9 437  071  942  lei. La acestea  se  adaugă  11  centrale  electrice,  ceea  ce 
reprezenta  10,39% din  totalul  centralelor  electrice  ale  Rom âniei.
Un alt  domeniu  economico- social  în  care  a lovit  administra ţ ia horthysta  a 
fost  cel  al  meseriilor  şi comer ţului.

Nesiguran ţ a traiului  a luat  propor ţ ii în  r îndul  micilor  meseria şi şi 
negustori  rom âni  odat ă eu  intrarea  trupelor  horthyste  in  nordul  şi estul  
Transilvaniei.  Una  din  metodele  practicate  de  comandan ţ ii militari  ai  
ora şelor  era  sechestrarea  averii  celor  expulza ţ i, numirea  de  inspectori  
oficiali  la firmele  individuale  sau  sociale  comerciale  şi din  mica  industrie,  
retragerea  autoriza ţ iilor  de  func ţ ionale  sau,  pur  şi simplu,  trecerea  pe  
seama  fiscului  ungar  a dreptului  de  proprietate  asupra  unor  imobile.  
Anularea  dreptului  de  proprietate  a fost  practicat ă încă din  primele  zile.  
ale  ocupa ţ iei horthyste.

Eforturile  organelor  administra ţ iei de  stat  horthyste  se  îndreptau  
spre  a realiza,  rapid  şi radical,  un  decalaj  accentuat,  în  favoarea  ungu rilor,  
în  raportul  dintre  p ătura  de  comercian ţ i maghiari  şi cei  ro m âni,  prin  
reducerea  num ărului  comercian ţ ilor  rom âni  fie  prin  m ăsuri  administrative,  
fie  cu  ajutorul  unor  metode  de  natur ă politic ă. Guvernul  a dispus  încă în  
februarie  1941  limitarea  eliber ării  de  au toriza ţ ii comerciale  rom ânilor.  El 
prevedea  că, dup ă intrarea  în  vigoare  a ordonan ţei, eliberarea  de  autoriza ţ ii 
pentru  desfacerea  ori cărui  fel  de  marf ă poale  fi refuzat ă şi în  cazul  în  care  
interesul  pu blic  face  nedorit ă eliberarea  certificatului  sau  autoriza ţ iei de  
comer ciant.  In teritoriul  cotropit,  se  arat ă într - un  document  al  epocii,  "s- a  
impus  rom ânilor,  liber- profesioni şti, ca pentru  a ob ţine  autoriza ţia de  
exercitare  a profesiei  să- şi procure  un  certificat  constatator  în  legătura  cu  
modul  în  care  s- au  comportat  fa ţă  de  maghiari  în  perioada  anterioar ă  
dictatului  de  la Viena.  Certificatele  respective  erau  elaborate  de  către  
organiza ţia Partidului  Ardelenesc  Maghiar  din  localitatea  unde  solicita-
torul  s- a aflat  în  acea  perioad ă. Ele — consemneaz ă documentul  — se  
elibereaz ă cu  foarte  malta  greutate" .

Limitarea  eliberă rii  de  noi  autoriza ţ ii de  func ţ ionare  şi, prin  aceasta,  



agravarea  situa ţ iei pe  care  o avea  pătura  de  comercian ţ i rom âni  a fost  
urmata  la scurt ă vreme  de  o nou ă m ăsur ă restrictiv ă, si  anume,  revizuirea  
autoriza ţ iilor  comerciale.  Unei  mari  păr ţ i a comercian ţ ilor  rom âni  le- au  
fost  retrase  autoriza ţ iile  de  func ţ ionare.  Astfel,  de  exemplu,  numai  în  
ora şul  Bistri ţa au  fost  ridicate  autoriza ţ iile  a 24  de  comercian ţ i şi mici  
meseria şi rom âni  din  cei  26  existen ţ i. La Cluj,  din  273  pr ăvălii şi bre- vete  
comerciale  pe  care  le posedau  rom ânii  în  anul  1940,  p înă în  1944  au  rămas  
doar  un  num ăr  de  4. Pe ling ă retragerea  brevetelor  şi autori za ţ iilor  de  
func ţ ionare,  au  fost  cauzate  greut ăţi at ît  de  mari,  înc ît  comercian ţ ii 
nemaghiari  şi negerrnani  au  fost  pusi  în  imposibilitate  de  a- şi continua  
comer ţul.  Celor  care  au  supravie ţuit  totu şi actelor  discrimina torii  ale  
regimului  horthysto - fascist,  le- au  sporit  impozitele  şi le- au  impus  
restric ţ ii la reparti ţ iile  de  m ărfuri.  "Au  introdus  un  regim  special  în  care  
numai  comercian ţi anume  desemna ţi au  fost  aproviziona ţi cu  m ărfuri  în  
toate  ramurile  cornertului.  Fireşte  că un  asemenea  comerciant  desemnat  a  
putut  să devin ă numai  un  maghiar.  Aşa s- a intanplat  că sim ple  calfe  de  
comercian ţi (maghiari  — n.n.) au  devenit  angrosi şti şi ca oameni  fără nici o  
preg ătire  profesional ă au,  devenit  de  la o zi  la alta  mari  comercian ţi. Fireşte  
că aceste  elemente,  ca urmare  firească  a acestui  regim  care  le favoriza  
într- o m ăsur ă at ît de  mare,  intrau  în  organiza ţiile fasciste  ungare  [...], care  
mai  apoi  se bazau  îndeosebi  pe  aceşti comer cian ţi noi.  Aceste  elemente  
favorizate  de  regimul  fascist  ungar  şi- au  ciş- tigat  in  intervale  foarte  scurte  
averi  fabuloase".  "Micii comercian ţi rom âni — constat ă un  document  din  
ianuarie  1941  — sint  trata ţi ca şi evreii,  ridicîndu- li- se brevetele  de  
exercitare  a comer ţului.  Situa ţia industria şilor romani  şi a  meseria şilor este  
din  ce în  ce mai  critică, aceştia  fiind  for ţa ţi sa- şi caute  alte  mijloace  de  trai,  
deoarece  nu  pot  ob ţine  ma- terii  prime,  care  se distribuie  nuimai  
meseria şilor unguri  in mici  can- tita ţi".

Reprezentan ţ ii comercian ţ ilor  rom âni  au  fost  treptat  sco şi din  con 
ducerea  corpora ţ iilor  me şteşug ăreşti  şi a camerelor  de  comer ţ . La Cluj,  în  
Camera  de  Industrie  şi Comer ţ  au  rămas  doar  trei  rom âni,  la Tg. Mure  ş doi,  
la Oradea  nici  unul.  La începutul  lunii  martie   1941,  guvernul  horthyst  a 
interzis  înfiin ţarea  de  t îrguri  în  comunele  rom âne şti,  hot ăr înd  desfiin ţarea  
lor  acolo  unde  deja  existau .

Măsurile  represive  împotriva  micilor  meseria şi rom âni  au  fost  ini
ţ iate  şi dirijate  de  însu şi Consiliul  de  Miniştri.  Astfel,  în  şedin ţele  din  11   şi 
12  august  1942  acesta  a adoptat  ordonan ţa nr.  4870/1942  M. E.de  
revizuire;  a autoriza ţ iilor  de  practicare  a me şteşugurilor  în  partea  de  nord  
a Transilvaniei,  urm ărind  să îngr ădeasc ă şi să slăbeasc ă în  conti nuare  
pozi ţ iile  economice  ale  rom ânilor.  Conform  punctului  6  al  paragra fului  2  
din  aceast ă ordonan ţă, cererea  cu  actele  prev ăzute  se  înainta  auto rit ăţii 
industriale  locale,  dar  decizia  de  acordare  a autoriza ţ iei intra  in  
competen ţa ministrului  de  resort  care  hot ăra  "de  comun  acord  cu  minis trul  
ap ărării na ţionale,  far ă drept  de  apel". In  urma  acestei  politici,  num ărul  
meseria şilor  rom âni  a scăzut  foarte  mult.  Conform  unor  date  statistice,  la 
începutul  anului  1943,  din  totalul  de  18  352  meseria şi romani  alia ţ i în  



jude ţele  Bihor,  Satu  Mare,  Cluj  şi Tîrgu  Mure ş, au  mai  rămas  1261  (6.8% din  
totalul  meseria şilor)  cu  toate  că propor ţ ia populatiei  rom âne  din  cele  patru  
jude ţe era  de  51,8%.

Foştilor  notari  rom âni răma şi (în  teritoriul  ocupat  de  Ungaria  
horthyst ă — n.n.). li se imputa  ca gestionari  de  bani  publici  sume  fabu loase  
pe  care  aceşti notari  le- ar  fi perceput  [de] la minoritatea  maghiar  ă sub  
regimul  rom ânesc,  silindu- i astfel  să părăsească teritoriul  şi să- şi lase  acolo  
averile,  tot  ce au  agonisit  în  decursul  anilor".

De asemenea,  pătura  de  meseria şi şi comercian ţ i evrei  a fost  lovit  ă si  
prin  extinderea  asupra  p ăr ţ ii de  nord  a Transilvaniei  a legilor  rasiale  
horthyste.  Prin  revizuirea  autoriza ţ iilor  de  func ţ ionare,  numero şi mici  
meseria şi evrei  au  fost  sili ţ i să- şi înceteze  activitatea  şi să înfrunte  ne 
siguran ţa zilei  de  miine.  Ordonan ţa nr  5777/1941  M. E. a limitat  dreptu rile  
comercian ţ ilor  evrei,  dispumnd  ca  localurile  închiriate  de  ei să poat  ă fi 
luate.  La Cluj,  în  decurs  de  cîteva  zile,  numai  în  actuala  Pia ţă a Liber tăţii 
autorit ăţile maghiare  au  reziliat  contractele  de  închiriere  a 18  localuri  
tinute  de  comercian ţ i evrei,  pred îndu- le comercian ţ ilor  maghiari,  mem bri  
ai  Asocia ţ iei Baross,  organiza ţ ie na ţ ionalist ă şi antisemit ă.Una  dintre  cele  
mai  fierbinţ i probleme  în  care  s- au  confruntat  re gimul  horthyst  şi masele  
largi  ale  poporului  rom ân  a fost  cea  referitoare  la revizuirea  reformei  
agrare  rom âne şti  de  dup ă primul  război  mon dial.  Moşierii  unguri,  foştii  
"optanti"  (pleca ţ i în  Ungaria  dup ă uni rea  Transilvaniei  cu  Rom ânia), 
expropria ţ i prin  reforma  agrar ă din  1921,  au  cerut  să intre  imediat  în  
posesia  fostelor  lor  păm înturi,  cele  mai  multe  razuri  fiind  satisf ăcute  de  
către  comandamentele  militare.  Astfel,  baronul  Banffy  Daniel  — numit  în  
toamna  anului  1940  ministrul  agriculturii  — a intrat  in  posesiunea  mo şiei 
din  Bontida  (jud.  Cluj), contele  Bethlen  Istvan  — fostul  pre şedinte  al  
Consiliului  de  Miniştri  din  perioada  contra revolu ţ iei horthyste  în  Ungaria  
— la Vaida  Camara ş (jud.  Cluj). Generalul  Nagysolymosy  — de  altfel  mare  
mo şier  — a alungat  cu  armata  de  pe  p ă- m înturile  sale  pe  ţăranii  din  
comuna  Sînpaul  (jud.  Sălaj). Scene  asem ănătoare  au  mai  avut  loc  în  
comunele  Hodi şa, Aghires,  Cojocna  şi în  multe  alte  localit ăţi. Cu o cruzime  
ce dep ăşea  orice  m ăsur ă, au  fost  sco şi de  pe  păm înturile  lor,  precum  şi din  
casele  lor  ţăranii  rom âni  din  Iancu- leşti  (124  de  familii), din  Simian  (30  de  
familii), din  Scărişoara  nou  ă (361  de  familii) împropriet ări ţ i din  mosiile  
aflate  în  localitate.  Numai  intr - o singur ă zi,  la 25  octombrie  1940,  pe  baza  
unui  ordin  al  comandan tului  militar,  dup ă ce  au  fost  for ţate  să semneze  : 
"declar ăm  că vrem  s  ă opt ăm  pentru  Rom ânia", au  fost,  izgonite  de  pe  
p ăm înturile  primite  prin  reforma  agrar ă din  anul  1921  şi puse  pe  drumuri  
690  de  familii  din  păr ţ ile Careilor  Mari. Lucăceni,  Horia  etc.,  86  din  ale  
Taşnadului,  17  din  ale  Cehului  Silvaniei  si  148  din  p ăr ţ ile Văii lui  Mihai.
Guvernul  horthyst  a luat  cele  mai  necruţă toare  m ăsuri  pentru  anu- larea  
reformei  agrare  din  1921,  prin  care  fuseser ă expropriate  1  223  385  iugăre  
cadastrale,  şi împropriet ări ţ i 388  717  de  ţărani  rom âni,  maghiari  şi de  alte  
na ţ ionalit ăţi. 



Capitolul  VI -  LAGĂRELE DE INTERNARE, TABERELE ŞI 
DETAŞAMENTELE DE MUNCA FORŢATĂ , DEPORTĂ RILE — MIJLOACE 
DE OPRIMARE ŞI ELIMINARE A POPULAŢIEI ROMÂNEŞTI ŞI A 
CELORLALTE POPULAŢII ASUPRITE

Sistemul  taberelor  şi lagarelor  de  munc ă — ca  mijloc  de  teroare  
împotriva  adversarilor  regimului  — a fost  instituit  de  statul  horthyst  inca  
din  1935,  dup ă modelul  hitlerist,  in  cadrul  unui  asa  numit  Magyar  Nem-
zeti  Munkaszolgalat  (Serviciul  muncii  naţ ionale  maghiare).  Dup ă 1939,  
îndeosebi  odata  cu  izbucnirea  celui  de- al doilea  război  mondial,  el cap ătă 
o tot  mai  evidenta  tent ă fascist ă, represiv ă, îndeosebi  la adresa  persoane lor  
care  nu  prezentau  incredere  pentru  statul  horthyst.  El a  devenit,  alături  de  
sistemul  lagărelor  de  concentrare  si  exterminare  hitleriste,  de  cel  al  
companiilor  de  pedeapsa  etc.,  un  sistem  tipic  fascist  de  terorizare  con 
ştient ă şi planificata.

Odată  cu  ocuparea  păr ţ ii de  nord  si  est  a Transilvaniei,  acest  meca 
nism  fascisto - horthyst,  de  oprimare  violent ă, fizico- moral ă, a fost  utilizat  
cu  predilec ţ ie  împotriva  rom ânilor  şi  ulterior  a evreilor.

In prima  fază , imediat  dup ă intrarea  trupelor  horthyste  în  teritoriul  
ocupat,  s- au  înfiin ţat  lagare  speciale  pentru  romani  pe  teritoriul  Unga riei,  
la Szeged,  Debretin,  Budapesta,  Bekescsaba,  Puspokladany,  Losonc  etc.  
Conform  unor  date  ale  prefecturii  clujene,  dintr - un  singur  judet  (Cluj), la 
19  septembrie  1940  au  fost  deporta ţ i in  lagărul  de  la Losonc  43  rom âni,  iar  
în  cel  de  la Puspoklandany  311  ; în  aceia şi lagăr  au  mai  fost  internate,  la 21  
septembrie  — 148,  la 24  septembrie  — 325,  la 25  septem brie  — 328,  la 27  
septembrie  — 344  persoane.

Lagărele  de  mai  sus  au  devenit  repede  supraaglomerate.  Dup ă nu mai  
cîteva  zile,  comandantul  lagărului  din  Puspokladany  raporta  telegra -
176fic  că s înt  deja  interna ţ i 1  315  romani,  cu  315  peste  capacitatea  
maxim  ă a lagărului.  In consecin ţă, la 23  septembrie  1940  au  fost  infiintate  
lagărele  de  la Someşeni  şi Flore şti  conduse  de  maiorul  vitez  Porpaczy  Jeno.  
La 14  septembrie  1940,   în  lagarul  din  Some şeni  sint  internati  294  rom âni,
iar  la 28  septembrie  alţ i 365.  Totalul  celor  aresta ţ i şi interna ţ i s- a ridicat  la 
13359  oameni.

Regimul  din  lagărele  de  internare  a fost  deosebit  de  brutal,  inuman,  
salbatic.  Batjocurile,  bătaia,  înfometarea,  dezumanizarea  spirituala  erau  la 
oidinea  zilei.  Pentru  cea  mai  mica  vina  se  apli cau  pedepse  corporale  
(bataia,  legarea  de  stî lp  etc), maltrat ări  dintre  cele  mai  draconice  si  mai  
cinice  inventate  şi aplicate  cu  o neasemuita  "fantezie"  de  organele  repre -
sive  horthyste.

Regimul  horthyst  a folosit  sistemul  lagărelor  şi împotriva  unor  ele-
mente  din  r îndul  popula ţ iei maghiare  şi germane  din  nord- vestul  Roma-
nieii.  De pild ă, "La Miercurea  Ciucului  au  infiintat  un  lagăr în  care  sint  
internate  femei  de  origine  etnică maghiar ă şi rom ână, primele  pentru  ca au  
simpatizat  cu  rom ânii sau,  dupa  ce teritoriul,  a fost  cedat,  au  criticat  
regimul  maghiar".



Alături  de  lagărele  de  internare,  in  scurt  timp  s- a pus  pe  picioare
un  întreg  angrenaj     de    forme  şi modalita ţ i   institutionalizate    menite  sa
rupa  de  locul  de  muncă  si  de  familie  si  să oprime  cu  salbaticie  zeci  şi zeci
de  mii  dintre  elementele  cele  mai  valoroase  ale populatiei  romanesti  si  ale
celorlalte  populaţ ii asuprite.   Principalele  componente  ale  acestui   angre-
naj  au  fost  : detaş amentele  de  munca  for ţata,   taberele  munca,  rechi -
zitionă rile  pentru  munc ă, deport ările.  Una  din  principalele  modalitati  de
oprimare  şi exploatare,   de  umilire  si  batjocorire,     de  chinuire    mergind
pana  la exterminarea  fizica  a constituit - o concentrarea   in  detaşamentele
de  muncă  fortata.

In virtutea  unei  legi  militare  horthyste  din  toamna  anului  l940,  
evreii,  româ nii  şi alte  nationalitati  nemaghiare  si  negermane  erau  exclu şi 
de  la serviciul  militar  fiind  obligati  sa  lucreze  in  cadrul  unităţ ilor  de  munca  
supuse  regimului  militar . Aceste  asa- zise  "companii  de  munc ă pentru  evrei  
şi na ţ ionalit ăi" erau  din  toate  punctele  de  vedere  detasamente  de  munc ă 
for ţat ă militarizate.  Printre  primii  rom âni  concentra ţ i in  aceste  
detasamente  de  munca  s- au  aflat  36  muncitori,  tărani,  intelectuali  romani  
din  plasa  Cluj,  persoane  indezirabile  din  punct  de  vedere  politic,  care  au  
trebuit  sa  se  prezinte  pe  data  de  20  noiembrie  1940  la constructia  de  dru-
muri  pe  rula  Bonţ ida- Răscruci.

Odată  cu  izbucnirea  războiului  antisovietic,  autorit ălile  horthyste  au  
luat  noi  m ăsuri  de  constr îngere  şi asuprire  crincen ă a popula ţ iei rom â-
nesti.  La 9 iulie  1941  Comandamentul  Corpului  IX Armată  din  Cluj,  prin  
ordinul  3712  or.  III —1941,  anun ţa prefecturile  jude ţelor  din  nordul  si  
estul  Transilvaniei  că Ministerul  Apărării  Naţ ionale  a hot ăr ît   înfiin ţarea  
de- taşamentelor  de  munc ă rom âne şti,  puse  la dispozi ţ ia autorit ăţilor  
militare  şi civile  pentru  diferite  lucr ări. Un deta şament  era  alcătuit  din  
patru  plu toane  a 50  de  oameni  şi era  supravegheat  de  o gard ă format ă din  
1—2 ofi ţeri  şi 15  solda ţ i.

Ion  Bunea,  unul  dintre  româ nii  concentra ţ i într - un  asemenea  deta 
şament  de  munc ă relateaz ă : "Aceste  unit ăţi din  punct  de  vedere  strici  
formal,  erau  considerate  ca unit ăţi militare,  deoarece  componen ţii lor erau  
aduna ţi prin  ordine  de  chemare  emise  de  cercurile  de  recrutare.  în  realitate  
însă ele aveau  caracterul  unor  deta şamente  de  lucru,  de  pedeapsa,  
deoarece  muncitorii  nu  erau  echipa ţi în  uniform ă militar ă, nu  li se res
pectau  gradele  avute  în  armat ă şi se găseau  sub  comanda  unor  cadre  de  
na ţionalitate  maghiar ă înarmata,  uneori  simpli  solda ţi, care  exercitau  
atribu ţiuni  de  paz ă şi reprimare,  prin  toate  mijloacele,  a unui  ritm  acce lerat  
de  munc ă. In acela şi timp,  tratamentul  aplicat  în  aceste  companii  
muncitorilor  nu  era  acela  aplicat  altor  militari,  nici în  privin ţa regimului  de  
munc ă, nici în  privin ţa alimenta ţiei şi m ăsurilor  disciplinare,  ci un  tra 
tament  sub  toate  aspectele  mult  mai  sever.  Subsemnatul,  deşi aveam  in  
armat ă gradul  de  sublocotenent  de  rezerv ă, totu şi în  vara  anului  1943  am  
fost  concentrat  ca muncitor  în  compania  de  munc ă rom âneasc ă nr.  1058,  
format ă de  către  Cercul  de  recrutare  Gherla  sub  comanda  unui  locotenent  
provenit  din  primul  război  mondial,  cu  numele  Bodnar  Paul, in via ţa civilă 



func ţionar  la judec ătoria  de  ocol. Comandan ţii de  plutoane  erau  mi litari  
inap ţi de  front  cu  gradul  de  sergent,  caporal,  frunta ş sau  soldat.  Medicul  
unit ăţ ii era  un  evreu,  dr.  Hillinger,  care  însă nu  avea  puterea  de  a scuti,  în  
caz  de  boală, vreun  muncitor  de  la lucru,  fără prealabila  apro bare  a  
comandantului.

In compania  noastră  alcătuit ă dintr- un  num ăr de  peste  200  munci 
tori,  organiza ţi în  4  plutoane,  elementul  preponderent  ii formau  ţăranii.  Au  
mai  fost  încadra ţi în  aceast ă companie  vreo  3—4 muncitori  şi 8 inte lectuali  
din  care  3 avoca ţi, 2 func ţionari  şi 3 înv ăţă tori.

Compania  noastră  s- a  deplasat  în  localitatea  Csanadalberti,  jude ţul  
Csanad  din  vechea  Ungarie,  unde  existau  cîteva  mo şii foarte  mari,  care  însă 
aveau.  şi suprafe ţe neproductive,  din  cauza,  terenurilor  ml ăştinoase.  Pentru  
a fi redate  produc ţiei pentru  aceste  suprafe ţe a fost  întocmit,  înc  ă cu  mul ţi  
ani  înainte,  un  vast  plan  de  canalizare,  care  însă nu  a putut  fi  tradus  în  
fapt,  din  lipsă de  fonduri.  In momentul  în  care  s- au  creat  com paniile  de  
munc ă de  diferite  na ţionalităţ i, care  furnizau  o mas ă important  ă de  
muncitori  şi în  acela şi timp  o min ă de  lucru  extrem  de  ieftin ă, imediat  s- a  
trecut  la realizarea  acestui  plan.  In sectorul  nostru  au  fost  afectate  acestui  
scop  circa  15 —20  de  companii,  majoritatea  rom âneşti, totu şi inter calate  cu  
companii  evreie şti şi sîrbe şti.

Munca  în  acest  sector  era  destul  de  grea  şi insalubr ă pe  de  o parte  
din  cauz ă că muncitorii  erau  expu şi ziua  întreag ă arşiţei soarelui  şi intem 
periilor,  iar  pe  de  altă parte  pentru  că trebuia  să lucrăm  în  permanen  ţă cu  
picioarele  în  ap ă şi noroi,  iar  despre  încălţăminte  de  cauciuc  nici vorb  ă nu  
putea  fi în  acele  timpuri.

Regimul  de  muncă  era  de  10  ore  pe  zi,  dar  dac ă norma  zilnică nu  era  
executat ă, subunitatea  respectiv ă răm înea  la lucru  în  continuare.  In-
general  ţinînd  seama  de  mar şul de  la cantonament  pin ă la locul  de  munc ă,  
dus  şi întors  circa  6 km,  de  pauza  pentru  prînz  şi de  prelungirea  zilei  ofi-
ciale  de  munc ă pentru  neexecularea  normei  zilnice,  ziua  de  munc ă care  
începea  la răsăritul  soarelui  sfirsea  totdeauna  odat ă cu  lăsarea  întune 
ricului.

Alimentaţ ia era  submediocr ă. Diminea ţa ni  se servea  un  surogat  de  
cafea,  la ora  12  o ciorb ă sau  o m încare  scăzut ă, pe  şantier,  iar  seara  ceea  
ce răm înea  de  la ora  12.

Ordinul  de  chemare  la concentrare  era  întocmit  pe  un  termen  ne  90  
de  zile.  Ajun şi pe  şantier  organele  de  conducere  ale  şantierului  şl ale  
companiei  au  stabilit  norma  de  lucru  zilnică pentru  companie  si astfel.  
lungimea  totala  a canalului  pe  care  trebuia  să- l execut ăm  în  cele  90  de  zile.  
Cu aceast ă ocazie  ni s- a făcut  promisiunea  solemna  că dacă vom  reusi  a 
îndeplini  aceast ă norma  într- un  timp  mai  scurt  de  90  de  zile  vom  fi lăsa ţi la  
vatr ă mai  cur înd.

Cînd  s- a văzul  că deşi am  terminat  aceast ă lucrare  totu şi nu  plecam  
acas ă şi in special  cind  au  expirat  şi cele  90  de  zile  de  concentrare  iar  noi  
am  rămas  pe  loc, ritmul  de  munc ă a  scăzut  în  astfel  de  propor ţii încit  nu  se.  
realiza  dec ît o jum ătate  sau  o treime  din  norma  zilnică, cu  toate  că cei care  



cemandau  foloseau  toate  mijloacele  pentru  a stimula  munca,  plim- bindu-
se cu  arma  pe  um ăr în  permanen ţă  de- a lungul  canalului  şi admo- nestind  
pe  cei care  nu  lucrau.

Desigur  această  situa ţie a  alarmat  cadrele  de  comand ă ale  companiei  
care  au,  început  a  înmul ţi şi înăspri  sanc ţiunile  disciplinare.
S- a făcut  apel  în  felul  acesta  şi la celebra  sanc ţiune  specifică arma  tei  
austro- ungare  în  primul  război  mondial  : legarea  m îinilor  la spate  si  
spinzurarea  condamnatului  in  puterea  mî inilor  de  un  copac,  aşa încit  
picioarele  să nu  ating ă păm întul,  timp  de  circa  30  minute.  Aceast ă pe-
deaps ă barbar ă putea  produce  uneori  chiar  accidente  mortale,  în  mod  
obişnuit  insă se solda  cu  pierderea  cuno ştin ţei de  2—3  ori în  timpul  unei  
"execu ţii". Din  acest  motiv  prezen ţa medicului  care,  teoretic,  putea  in-
trerupe  execu ţia, era  neap ărat  necesar ă. Cum  însa  medicul  nostru  evreu  
era  lipsit  de  o astfel  de  autoritate,  prezen ţa lui la acest  gen  de  execu ţii avea  
mai  mult  menirea  de  a da  îngrijiri,  ce- i drept  foarte  pre ţioase,  vic- timelor  
dup ă ispăşirea  pedepsei.

Ritmul  de  muncă  n- a putut  fi însă accelerat  în  ciuda  acestor  sanc-
tiuni  draconice  şi atunci  comandantul  adjunct  al companiei,  un  subloco 
tenent  al cărui  nume  îmi  scap ă, s- a  gîndit  la o m ăsur ă de  intimidare  mai  
drastică, anume  trimiterea  în  judecat ă în  fa ţa Tribunalului  Militar  a  unor  
muncitori  despre  care  se presupunea  că ar  fi instigat  compania  să nu  mun 
cească. Este lesne  de  în ţeles  că înscenarea  unui  astfel  de  proces  în  condi- tiile  
de  război  de  atunci  se putea  uşor solda  cu  pedeapsa  capital ă, pentru  că 
aceast ă pedeaps ă era  prev ăzut ă pentru  instigarea  unor  militari  la ne -
supunere.  Pe ling ă obiectivele  economice  urm ărite,  acelea  de  a îmbog ăţi pe  
marii  proprietari  de  păm înt  (deta şamentele  de  munc ă fortat ă — n.n)  aveau  
şi un  alt  obiectiv,  anume  acela  de  a promova  şi pe  aceast ă cale  politica  de  
deznaţ ionalizare  urm ărită cu  perseveren ţă  de  administratia  horthyst ă. Din  
cînd  în  cînd,  unii  muncitori  din  companie,  care  aveau  nume  cu  rezonan ţă  
maghiar ă, erau  chema ţi la comandament  şi lămuri ţi că ar  fi bine  să- şi  
schimbe  ortografia  numelui  şi religia  punindu - li- se în  vedere ca în  caz  de  
acceptare  vor  fi imediat  lasa ţi la vatr ă, promisiune  pe  care  comandntii  o şi  
respectau  de  altfel  deoarece  apartenen ţa la na ţionalitatea  maghiar ă era  
considerat ă incompatibilă cu  treapta  socială pe  care  eram  situa ţi  noi,  
muncitorii  acestor  companii".

Detaşamentele  de  munc ă au  luat  o amploare  cresc înd ă. Asa  s- a 
ajuns,  in  vara  anului  1942,  la concentrarea  in  aceste  deta şamente  a mii  de  
rom âni  din  jude ţele  Bistri ţa- Năsăud  şi Solnoc- Dăbîca.  Ei au  fost  du şi la 
diferite  munci,  la  construc ţ ii, în  fabrici,  mine,  canaliz ări,  căi ferate  etc.  
Incep înd  cu  prim ăvara  anului  1942  au  fost  concentra ţ i rom ânii  născu ţ i 
intre  1884 —1918,  far ă deosebire  de  starea  lor  fizic ă, motiv îndu- se  că nu  
pre- zinta  suficient ă încredere,  fiind  considera ţ i periculo şi pentru  statul  
un gar.  Ei au  fost  du şi la munci  în  Ungaria  la Csillaghegy  (compania  nr.  1 
025),  Ajka  (compania  nr.  1 075),  Diosgyor,  Szentendre  (compania  nr.  1  
026),  Urkut  (compania  nr.  9  104),  Ujpest  (compania  nr.  19  998)  etc.
La 17  martie  1942,  pe  baza  unui  ordin  al  ministrului  de  interne,  toţ i 



arestatii  şi interna ţ ii în  lagăre  din  jude ţele  Bihor,  Bistrita - Nasaud,  Cluj,  
Satu  Mare , Salaj,  Maramureş , Solnoc- Dăbîca,  Mure ş- Turda,  Ciuc , Trei-
Scaune,  Odorhei,  Ugocea  au  fost  trimiş i obligatoriu  la Cluj,  de  unde  au  fost,  
apoi,  interna ţ i în  inchisori,  lagăre,  companii  de  munc ă.

La 6 iunie  1942,  comandamentul  militar  al  Corpului  IX armată  Cluj,  
ca  răspuns  la ordinul  nr.  27  422/1942  privind  raportarea  nevoilor  de  com 
panii  de  munc ă, cere  ministrului  ap ărării  na ţ ionale  crearea  de  26  noi  com 
panii  de  munc ă rom âne şti  cu  efective  complete  (aproape  5 000  de  oameni)  
pentru  lucr ări  de  construc ţ ii, repara ţ ii de  drumuri,  caz ărmi,  poligoane  
militare,  depozite  de  muni ţ ii, de  benzin ă, canalizari,  desec ări,  tunele,  de-
frisari  de  păduri  etc. , în  jurul  localita ţ ilor  Some şeni,  Flore şti,  Miercurea  
Ciuc,  Dej,  Satu  Mare,  Oradea,  Targu  Mures,  Odorhei,  Sfîntul  Gheorghe,  
Gheorgheni,  Tulghes,  Bistrita  etc.

Reproducem  cîteva  constat ări  dintr - un  document  întocmit  în  
noiem brie  1942  despre  starea  de  lucruri  din  deta şamentele  de  munc ă 
for ţat  ă rom âne şti.

Compania  româ neasc ă de  lucru  nr.  1012,  compus ă din  220  rom âni  
din  jude ţele  Bihor,  a fost  instalat ă la 1 iunie  1942  într - o tab ără de  munc ă 
la Raho,  jude ţul  Maramure ş (fost  în  Cehoslovacia),  de  unde  oamenii,  dup ă 
ce  au  lucrat  timp  de  3 luni,  au  fost  transfera ţ i lîng â ora şul  Szeged.  Fiind  
concentra ţ i de  6  luni,  îmbr ăcămintea  li se  rupsese,  tr ăiau  în  cea  mai  neagr ă 
mizerie,  îmbr ăca ţ i în  zdren ţe şi dormind  în  bar ăci sparte  şi ne- încălzite.
"Compania  rom âneasc ă de  m- unc ă nr.  1015  este  la Masztegnyo,  ju de ţul  
Somogy,  de  cinci luni,  lucrind  la exploatarea  forestier ă. Hainele  li s- au  
transformat  în  zdren ţe, iar  din  cauza  murd ăriei sint  plini  de  para zi ţi. Stau  
cu  locuin ţa la 6  km  de  la locul  de  lucru  şi acest  drum  il fac  depatru  ori pe  
ai, deci peste  muncă  mai  sint  obliga ţi să parcurga  pe  jos,
desculţ i 24  km  zilnic.  Hrana  este  proast ă şi absolut  insuficient ă.
Companiile  româ neşti de  munc ă 1060  şi 1064,  av înd  fiecare  cîte  200  de  
oameni,  lucreaz ă la Kardoskut,  jude ţul Csongrad,  la canalizare- iri- gatie,  
de  la 27  august  1942,  adică de  3 luni.  Imbr ăcămintea  proprie  le este  deja  
zdren ţaroas ă. In trei  luni  au  primit  o singur ă dat ă săpun,  astfel  trăind
in murdă rie sint  plini  de  parazi ţi. Dorm  intr- un  grajd  ne încălzi. Hrana
este  rea  şi insuficient ă. Sînt  înjura ţi şi maltrata ţi.
Compania  româ neasc ă de  munc ă nr.  1045  este  concentrat ă de  3  luni  la 
Petfurdo,  judetul  Veszprem.  Imbr ăcămintea  li s- a  pref ăcut  in zdren ţe, in  
consecin ţă  sufer ă de  frig,  înc ît sînt  amenin ţa ţi să se îmboln ăveasc ă, iar  din  
cauza  murd ăriei au  parazi ţi. Muncesc  peste  12  ore  pe  zi,  precum  şi in zilele  
de  dumineci.

Compania  româ neasc ă de  munc ă nr.  1013  este.  concentrat ă de  6  
luni,  iar  nr.  1019  de  4 luni,  tot  la Pelfurdo,  jude ţul Veszprem.  Sufer ă 
acelea şi abuzuri.

Compania  româ neasc ă de  munca  nr.  1 046  este  concentrat ă la  
Buda- pesta  în  strada  Maglodi  nr.  17,  la Bolgări Sorgyar.  Are  208  oameni  
care  lucreaz ă de  mai  bine  de  3 luni  la o fabric ă de  bere.  Sint  ţinu ţi în  mur-
darie.  Lucreaz ă şi în  zilele  de  dumineci.  Nu  li se admite  să iasă la vizita  



medical ă. Sunt  înjura ţi, batuti  şi insulta ţi ca rom âni.
In zilele  de  25 —31  octombrie  1942  au  fost  concentra ţi la centrul  de  

incorporare  din  Berettyouffalu,  apar ţinînd  Cercului  de  Recrutare  din  Ora-
dea,  1624  romani.  Aceşti oameni  aveau  vîrsta  de  23- 42  ani  şi erau  din  
comunele  Gepiu.,  Inaud,  Bicaciu,  Salonta,  Mădăraş, Ateus,  Cefa,  Berechiu,  
Rojt,  Sînnicolau  Rom ân, comune  cu  popula ţie unanim ă rom âneasc ă, ex-
cep ţie facand  Salonta.  Ei au  fost  împ ărţiţi în  7 companii  de  munc ă rom â-
nesti  (Magyar  Kiraly,  Tabori  Roman,  Munkas  Szazad)  cu  numerele  1999,  
2000- 2005..

Tot  la Berettyouffalu  au  fost  chemaţ i în  acela şi scop  164  rom âni din  
Maramure şul fost  Cehoslovac.
Imbră căminte  nu  li s- a  dai,  iar  ei s- au  prezentat  foarte  slab  îmbr ă- cati,  
deci  vor  avea  de  suferit  mult  de  pe  urma  frigului.  Dacă au  fost  che- ma ţi din  
gre şeală şi unguri,  aceştia  an  fost  lăsa ţi imediat  la vatr ă, men- tinindu- se  
numai  ungurii  grada ţi din  Ungaria  Trianonic ă.

Companiile  de  muncă  rom âneşti nr.  1001.  1002  şi 1004,  av înd  in  to-
tal  600  oameni,  sînt  concentra ţi de  la 1 septembrie  1942  într- o tab ără de  
munca  la Bacskertes,  judeţ ul Bacsbodrog  si lucreaz ă la construirea  unui  
mare  aerodrom  în  comuna  Bukazalaz,  între  localităţ ile Zombor  şi  
Bacsszent - ivan.  Caza ţi la 5 km  de  la locul  de  munc ă trăiesc în  cea  mai  
neagr ă mi zerie,  dormind  prin  grajduri  neinc ălzite.  Sînt  plini  de  scabie  şi  
parazi ţi şi complet  zdren ţoşi. Tratamentul  este,  cel general,  d batjocur ă şi  
insulte".

Perseveren ţ a cu  care  autorit ăţile ungare  urm ăreau  golirea  satelor  
rom âne şti  de  for ţa de  munc ă bărb ăteasca,  cuprinderea  tuturor  rom ânilor  
in  putere  într - unul  din  mecanismele  ramificatului  său  sistem  de  oprimare  
şi represiune  a surprins  p înă şi instan ţele  germane.  Astfel,  la 26  august  
1942,  oficiul  Abwehr  din  Rom ânia,  prin  documentul  7789/42  g lega ţ ia ger 
man ă din  Bucure şti,  ar ăta  că "In ultimul  timp  au  fost  mobiliza ţi în  partea  
Transilvaniei  cedat ă Ungariei  toţi bărba ţii rom âni pînă  la 55  ani,chiar  şi  
cei infirmi,  şi în  m ăsur ă în  care.  n- au  putut  merge  la trupe,  au  fost  
împ ărţiţi în  companii  de  munc ă. Oamenii  din  ultimele  forma ţiuni  au  fost  
trimi şi, cu  hainele  lor, parte  în  Ungaria  veche,  parte  din  Ucraina  si li s- a  
interzis  cu  stricte ţe sa- şi dezv ăluie  originea  etnica  altor  persoane" i.
Incepind  cu  aprilie    1943,  concentrarea  româ nilor  în  companii   de  muncă  
for ţat ă ia noi  propor ţ ii, num ărul  acestora  cresc înd  în  luna  mai  la cifra  de  
25  000  .

Durata  concentră rii  era  nedefinit ă. Se lucra  în  condi ţ ii insalubre,  sub  
orice  condi ţ ie uman ă, fără hran ă suficient ă, p înă la epuizarea  com- plet ă, 
fiind  insulta ţ i, batjocori ţ i, lovi ţ i. Zbirii  din  gărzile  de  supraveghere  ale  
acestor  companii,  ca  şi comandan ţ ii taberelor  de  munc ă — purt înd  uni-
forma  de  soldat  sau  de  ofi ţer  al  armatei  horthyste  — preferau,  cînd  se  
năpusteau   asupra   concentra ţ ilor  să- i izbeasc ă  cu   bocancul  în   testicole.
Româ nii  care  lucrau  în  companiile  de  munc ă din  Varpalota  (jud.  
Veszprem),  relata  unul  din  foşti  concentra ţ i în  astfel  de  companii  de  
munc ă, "sînt  înjura ţi, batjocori ţi, pu şi la munci  supraomene şti, trebuind  ca  



un  singur  rom ân  să care  cu  spatele  singur  grinzi  grele  de  5—6 metri  [...], 
mul ţi ţărani  rom âni din  compania  de  munc ă au  fost  grav  răni ţi şi au  fost  
trimi şi la spital  cu  picioarele  şi bra ţele sfarimate" .

Româ nilor  din  Bistri ţa şi jude ţul  Bistri ţa- Năsăud,  care  lucrau  în  de-
ta şamentul  pentru  construirea  căii ferate  Bistri ţa- Tg. Mure ş li se  aplica  un  
tratament  "mai  rău  dec ît al animalelor,  fiind  for ţa ţi să munceasca  flum înzi  
şi să îndure  în  permanen ţă  bătăile cele  mai  crîncene  şi batjoco- riie cele  mai  
umilitoare"  — dup ă cum  relata  un  fost  concentrat  în  acest  deta şament.
Condiţ iile  în  care  deta şamentele  de  munc ă for ţat ă, îndeosebi  cele  
rom âne şti  şi evreie şti,  erau  silite  să munceasc ă au  devenit  at ît  de  insupor -
tabile,  înc ît,  în  iarna  lui  1943,  comandamentul  corpului  de  armat ă IX- Cluj  
s- a văzut  obligat  să se  adreseze  Budapestei.  Astfel,  în  raportul  nr.  7757  
din  17  decembrie  1943  trimis  direct  "domnului  ministru  al  Ungariei  Regale" 
se  spune  : "Potrivit  ordinelor  HM în  vigoare,  cei din  deta şamentele  de  
munc ă — de  na ţionalităţ i şi de  evrei  — sînt  obliga ţi să- şi satisfaca  serviciul  
ajut ător  cu  încălţăminte  proprie.  Cu  prilejul  trecerii  în  revista  a  
detaşamentelor  de  munc ă s- a  constatat  că, la cele  mai  multe  deta şamente  
încălţămintea  majorit ăţii trupei  se află într- o asemenea  stare,  incît, mai  
ales  pe  timp  de  iarn ă, influen ţeaz ă acele  munci  [...] la a  căror  executare  in-
călţămintea  corespunz ătoare  este  indispensabil ă [...]

Există  deta şamente  în  care  rom ânii proveni ţi din  satele  sărace  si in-
divizii  aparţ inînd  straturilor  evreimii  sărace  lucreaz ă la exploatarea  pa-
durilor,  la diferite  munci  de  păm înt  etc.  cu  încălţămintea  complet  degra-
dat ă ; mai  mult,  există unii  care  îşi înf ăşoar ă picioarele  în  zdren ţe ca sa nu  
umble  descul ţi [...]". Semneaz ă loc ţ iitorul  comandantului  C.A., Generaral  
maior  Mindszenty.

Sistemul  companiilor  de  munc ă for ţat ă a fost  nu  numai  una  din
cele  mai  inumane  şi brutale  modalit ăţi de  oprimare  a popula ţ iei rom âne şti,  
ci şi una  din  cele  mai  ample.  In anii  de  ocupa ţ ie horthyst ă, num ărul  
rom ânilor  care  au  str ăbătut  calvarul  acestor  companii  se  ridic ă la apro 
ximativ  70  000  de  persoane.

Un regim  de  teroare  nelimitat  au  instaurat  horthyş tii  în  deta şamen 
tele  de  munc ă for ţat ă pentru  evrei.

Consiliul  de  Miniştri  al  Ungariei,  în  şedin ţa sa  din  15  aprilie,  a apro 
bat  proiectul  prezentat  de  ministrul  Apărării  Naţ ionale,  potrivit  căruia  
evreii  urmau  să- şi satisfac ă stagiul  militar  în  "serviciul  auxiliar".  Ordo nan ţa 
guvernamental ă respectiv ă purt înd  num ărul  2870/1941  s- a pu blicat  peste  
trei  zile  în  Buletinul  oficial  devenind  actul  de  na ştere  al  deta şamentelor  de  
munc ă for ţat ă pentru  evrei  care  foarte  repede  şi- au  do- bîndit  o trist ă şi 
dureroas ă faim ă. Aceast ă ordonan ţă "a institu ţionalizat  degradarea  
evreilor,  făcîndu- i cetăţeni  de  ordin  secundar  şi a  servit  drept  baz ă legală 
pentru  noi  discrimin ări, paragraful  al doilea  investind  minis trul  ap ărării cu  
împuterniciri  nelimitate" .

In detaş amentele  de  munc ă for ţat ă pentru  evrei  s- a instaurat  de  la 
început  un  regim  de  o sălbăticie  extrem ă. Ele au  fost  pentru  horthy şti  
adev ărate  poligoane  in  care  s- au  exersat  pentru  declan şarea  — în  prim ă



vara  lui  1944  — a abominabilei  crime  : aplicarea  "în  stil horthyst"  a "solu ţiei  
finale"'.

In vara  anului  1942  în  parlamentul  ungar  s- a relevat  în  mod  public  
ca  în  baza  legii  XV din  1942  serviciul  în  deta şamentele  de  munc ă for ţat ă 
prestat  de  cei  considera ţ i evrei  este  umilitor,  are  un  caracter  discrimina 
toriu  şi nu  cadreaz ă nici  cu  demnitatea  unui  ungur,  nici  cu  a unui  t înar  
educat  în  spirit  cre ştin.

Comportarea  barbară  a comandan ţ ilor  şi a celor  din  gărzile  de  paz ă 
a deta şamentelor  de  munc ă for ţat ă pentru  evrei  era  impus ă de  forurile  
superioare  ale  armatei  horthyste.  Unul  din  comandan ţ ii unui  centru  de  
recrutare,  locotenent - colonel  Muray  Lipot,  la procesul  care  i s- a intentat  
dup ă eliberare  in  1945,  la  Budapesta,  a sintetizat  astfel  indica ţ iile  primite  
"de  sus"  în  legătur ă cu  atitudinea  ce trebuie  avut ă fa ţă de  evreii  din  de 
ta şamentele  de  munc ă for ţat ă.

"1. Nimeni  n- are  voie  să vorbeasc ă cu  evreii.  Personalul  creştin  tre 
buie  în  mod  repetai  să fie  instruit  sever  şi să i se impun ă că numai  la 3 pa şi  
distan ţă  şi în  prezen ţa unui  martor  să se poat ă vorbi  cu  un  evreu.  Celui  
care  încalcă aceast ă dispozi ţie i se va  aplica  o pedeaps ă dubl ă fa  ţă de  cea  
prev ăzut ă în  regulament  [...]

2.  Evreii n- au  voie  să mearg ă dec ît pe  partea  carosabilă a străzii, cei  
din  gard ă numai  pe  trotuar.

3.  Evreii nu  pot  fi vizitaţ i de  membru  familiilor  lor dec ît o dat  ă pe  
lun ă [...]

4.  Nu  pot  primi  pachete.
5.   Trebuie  instituită  o cenzur ă sever ă asupra  coresponden ţei lor [...]
6.  Evreii n- au  voie  să cumpere  în  prăvălii.
7.  Nu pot  avea  asupra  lor decit  cel mult  50  P (pengo).
8.  N- au  voie  să fumeze  [...]".
Tratamentul  aplicat  evreilor  concentra ţ i a cunoscut  o  continu ă 

agravare.
Inspectorul  general  al  detaş amentelor  de  munc ă avea  o singura,  

preocupare  : să înăspreasc ă, dincolo  de  orice  limit ă, regimul  de  lucru  şi de  
via ţă al  evreilor.  Pe unul  din  rapoartele  făcute  de  un  corp  de  armat ă 
referitoare  la deta şamentele  de  munc ă for ţat ă la Ministerul  Apărării  s- a 
pus  urm ătoarea  rezolu ţ ie "în  tratarea  problemei  evreie şti să fie  promovat  
urm ătorul  principiu  : trebuie  folosit  orice  mijloc  care  ne  ajut ă să- i ţinem  în  
fr îu  pe  evrei  ori permite  să le producem  un  rău".

Generalul  colonel  Szombathelyi  Ferenc,  fost  şeful  Marelui  Stat  Major  
al  armatei  horthyste,  s- a văzut  obligat  să recunoasc ă : "Neîndoielnic  că,  
mai  ales  pe  front,  dar  şi în  spatele  lui, atrocit ăţile si ac ţiunile  indivi duale  au  
avut  loc în  propor ţie de  mas ă, ca  urmare  a acelui  spirit  care  emana  de  la  
Ministerul  Ap ărării în  aceast ă problem ă".

Acest  spirit,  după  spusele  lui  Szombathelyi  Ferenc  se  mate rializa,  în  
deta şament,  într - o atmosfer ă de  teroare,  de  adev ărat  iad.  Nu numai  
comandan ţ ii, ofi ţeri  ai  armatei  regale  ungare,  ci şi grada ţ ii, to ţ i, p înă la 
ultimul  soldat,  umileau,  băteau,  chinuiau  şi schingiuiau  pe  evrei  dup ă 



bunul  plac.  lat ă cîteva  din  "distrac ţ iile" preferate  ale  celor  din  gărzile  de  
paz ă a deta şamentelor.

Intr- unul  din  detaş amente  s- a inventat  şi s- a răsp îndit  şi în  cele lalte  
"ceaiul  de  la ora  5". Muszos - ii, întor şi de  la munc ă, erau  invita ţ i în  camera  
de  gard ă şi bătu ţ i p îna  isi  pierdeau  cuno ştin ţa.

Un alt  mod  de  chinuire  era  "vedenii  pe  lac".In apropierea  taberei  
exista  o mla ştin ă. Evreii  erau  împin şi in  mla ştina  şi obliga ţ i să se  dea  peste  
cap.  Cînd  îngreuna ţ i de  noroi  ieşeau  din  mla ştin ă erau  alerga ţ i p înă la 
epui zare,  lovi ţ i mereu  cu  bice  şi cu  bite.

Cînd  nu  se  realiza  randamentul  planificat,  începeau  interogatoriile  
care  se  terminau  fie  cu  "legatul  fedele ş" ori  "cu  sp înzurarea  de  miinile  le
gate  la spate" .

In tabă ra  de:  la Horocik  erau  mai  multe  deta şamente.  Muszos - ii erau  
aproape  to ţ i bolnavi  de  tifos  exanlematic  ori  în  convalescen ţă dup ă aceast ă 
boal ă. Aici organiza  Zsoldos  Gyorgy  faimoasele  sale  "băi de  ghea ţă". Dup ă 
ce  va fi judecat  în  februarie  1946  şi condamnat  la 15  ani  temni ţă grea,  
Buletinul  Tribunalului  Poporului  din  Budapesta  îi va caracteriza  astfel  
activitatea  : "Sergentul  Zsoldos  s- a  purtat  permanent  cu  deosebit ă cru zime,  
i- a  lovit  şi izbit  pe  evrei  cu  bîta,  cu  vina  de  bou,  cu  cureaua.  Cruzi mile  şi le-
a  încununat  într - o si  de  prim ăvar ă cînd  a ordonat  o îmb ăiere.  Esenta  
acestei  îmb ăieri  a constat  în  faptul  că pe  un  frig  de  minus  zece  grade  şi un  
vint  cumplit  a ordonat  să iasă la baie  nu  numai  cei sănătoşi ci şi to ţi  
bolnavii  care  se  puteau  ridica  în  picioare.  Pe to ţ i, în  cea  mai  mare  parte  
oameni  epuiza ţi de  boală, chinui ţi de  tifos,  în  total  500  de  bărba ţi —i- a  
condus  la un  pîrîu  aflat  la o jum ătate  de  kilometru  distan ţă  de  tabără. Aici  
le- a ordonat  să se dezbrace,  apoi,  dup ă ce i- a  alergat  un  sfert  de  ora,  i- a  
minat  pe  oamenii  transpira ţi în  apa  pîrîului  rece  ca ghea ţa. Dup  ă imb ăiere  
i- a  inspectat  pe  toţi şi abia  apoi  le- a dat  voie  să se ştearg  ă si să se imbrace.  
Dup ă "baia  de  ghea "ţă  starea  sănătăţii multora  s- a înr ău- ta ţit în  mare  
m ăsur ă ; mul ţ i au  murit"  (s.n.).

Trimiterea  detaş amentelor  în  Ucraina  echivala  cu  o sentin ţa la 
moarte.  Din  cei  trimi şi acolo  au  supravie ţuit  mai  pu ţ in  de  15  la sut ă. Or, 
marea  majoritate  a deta şamentelor  de  munc ă for ţat ă formate  din  evreii  din  
nordul  Ardealului  cotropit  au  pornit,  de  la constituire,  pe  "drumul  mortii",  
drumul  spre  Ucraina.  De altfel,  în  parlamentul  de  la Budapesta  s- a anuntat  
în  mod  oficial  dispozi ţ ia de  a se  alcătui  deta şamentele  de  munca  for ţat ă 
pentru  sprijinirea  frontului  cu  predilec ţ ie din  evrei  din  capital  ă si  nordul  
Ardealului.  Aşa se  face  că din  majoritatea  zdrobitoare  a evreilor  ,circa  150  
000,  din  ora şe si  sate  ardelene  cotropite,  concentra ţ i, circa  15 — 16  000  au  
fost  du şi să piar ă "dezarma ţi pe  cîmpurile  minate"  ale  Ucrainei.

Aşa cum  atesta  în  memoriile  salo  generalul  colonel  Nagybaczoni  
Xagy Vilmos,  fost  ministru  al  ap ărării  — între  24  sept.  1942 —12  ian.  1943  
— în  guvernul  lui  Horthy,  companiile  de  munc ă trimise  în  Ucraina  erau  
destinate,  în  parte,  să lucreze  în  spatele  frontului  la repararea  dru- murilor,  
la desc ărcarea  trenurilor  cu  muni ţ ii, cu  alimente  etc,  în  parte,  la activit ăţi 
genistice  pe  front  : construirea  de  fortifica ţ ii, culegerea  mine lor  din  fa ţa 



frontului  etc.  Indeosebi  aceste  din  urm ă activit ăţi au  costat  via ţa multor  
evrei.

Tratamentul  aplicat,  condiţ iile  de  cazare  şi hr ănire  s- au  degradat  în  
aşa m ăsur ă, chinurile  si  suferin ţele  îndurate  au  luat  asemenea  propor ţ ii 
incat  greu  se  pot  găsi  cuvinte  pentru  a le exprima.

După  război,  în  arhiva  Ministerului  de  război  se  va găsi  un  memoriu  
inaintat  la sf îrşitul  lui  1942  referitor  la abuzurile  cotidiene  ce se  sav îr- seau  
pe  front  şi în  spatele  frontului.  Se descrie  pe  larg  cum  jandarmii  de  
companie,  înainte  de  a executa  perchezi ţ iile  ordonate  în  deta şamentele  de  
munc ă for ţat ă, întreprind  o "cercetare"  particular ă. Cei care  ofer ă o sum ă 
convenabil ă ori  un  obiect  de  valoare  s înt  "sări ţ i" de  la perchezi ţ ie. Urm înd  
exemplul  jandarmilor,  cîte  un  soldat  din  gard ă "dac ă vede  la un  evreu  din  
deta şament  un  obiect  de  valoare,  un  ceas  de  exemplu,  începe  sa- l înjure  şi  
să- l bat ă în  timpul  muncii  pînă cînd  nenorocitul,  pentru  a- l împ ăca, îi ofer ă 
obiectul" .

In memoriu  se  arată  că de şi comandamentele  (comisariatele)  au  pri 
mit  ordin  să recruteze  evrei  sănăto şi, capabili  de  munc ă, acestea  "dintr- un  
antisemitism  orb  i- a  recrutat  în  deta şamente  de  munc ă for ţată pe  toţi, fără 
nici o selec ţie, şi dacă respectivii  sufereau  de  trachom ă, sifilis, hernie  dubl ă 
ori erau  ciungi  [..- ] Sînt  deta şamente  de  munc ă for ţată unde,  în  ciuda  
ordinelor  în  vigoare,  este  interzis ă şi azi  coresponden ţa. La aceste  deta şa-
mente  de  peste  o jum ătate  de  an  muszos- ii n- au  primit  scrisori  şi nici  
ceide- acasă  de  la ei [...] Există deta şamente  care  toat ă vara,  pin ă la mijlocul  
lui octombrie  n- au  dormit,  niciodat ă, sub  acoperi ş, deşi posibilităţ i au  exis
tat  de  foarte  multe  ori. Pentru  aceste  deta şamente,  dormitul  în  aer  liber  a  
însemnat  dormitul  direct  pe  păm înt,  fără corturi  fie  că ploua,  fie  că nu.  In  
mai  multe  rînduri  s- a înt împlat  ca şefii forma ţiilor germane  să atrag ă  
clen ţia comandan ţilor acestor  deta şamente  că nu  se pot  exercita  dou ă lu
cruri  deodat ă asupra  evreilor  şi să fie  bătu ţi şi să fie  pu şi la munc ă. Tre buie  
să aleag ă : ori bălaia  ori munca  ".

Generalul - colonel  Nagybaczoni  Nagy  Vilmos  arată  în  memoriile  sale  
că un  subordonat  întors  din  Ucraina  i- a raportat  că "a întalnit  — pe  un  frig  
de  —15  grd  — un  deta şament  de  munc ă for ţată de  evrei,  care  se tira de  la  
un  loc de  munc ă la altul,  zdren ţuro şi, înf ăşura ţi în  haine  de  var ă şi toi felul  
de  cîrpe.  Unora  li se vedeau  picioarele  goale  ieşite  din  pantalonii  de  pînz ă". 
Acela şi arat ă ca  hrana  evreilor  din  deta şamentele  de  munc  ă for ţat ă aflate  
pe  front  a fost  "în  mod  distinct  şi sever  reglementat ă : car- nea  era  complet  
exclus ă, doar  cîte  30  g de  oase  de  persoan ă şi citeva  zeci  de  grame  de  
verde ţuri.  Nici un  fel  de  fiertur ă de  legume,  nici un  fel  de  paste  făinoase" .
După  datele  relatate  în  memoriile  sale  de  fostul  ministru  al  ap ârării, 
general - colonel  Nagybaczoni  Nagy  Vilmos,  "din  cei 50  000  de  evrei  înca 
dra ţi în  deta şamentele  de  munc ă for ţată trimise.  în  Ucraina  s- au  întors  
spre  Apus  6—7000.  Ceilal ţi sau  au  pierit,  sau  au  căzut  prizonieri  la ru şi". O 
parte  dintre  ace ştia,  îns ă, ajun şi în  ţar ă, au  fost  trimi şi direct  in  lagărele  de  
concentrare  din  Germania,  înainte  să- şi fi rev ăzut  m ăcar  pentru  o clip ă 
caminul.



Drumul  fiecărui  deta şament  de  munc ă for ţat ă a fost  un  calvar,  un  
adev ărat  drum  al mor ţ ii.

La 2 iulie  1942,  din  Reghin  a plecat  pe  front  compania  de  muncă  
evreiasc ă nr.  110/43,  comandat ă de  Roberth  Karoly  Richard.

Din  cei  240  de  încorpora ţ i, dup ă război,  în  cursul  unei  an chete  
sociologice,  Simon  Fuchs  a reu şit  să găseasc ă în  via ţă doar  42.  Numai  a 
şasea  parte  au  reu şit  să- şi salveze  via ţa.

Jurnalul  lui  Salamon  Erno  conţ ine  pagini  de  neasemuit ă frumuse ţe 
des pre  sentimentul  solidarit ăţii umane  dintre  cei  prigoni ţ i, al  bucuriei  de  a 
tr ăi, al  groazei  în  fa ţa mor ţ ii, al  încrederii  în  viitor.  Astfel,  la 1 august  1942,  
undeva  în  Polonia  scria  : "In  marginea  ora şului  mi   se  alătur ă  un bă iat  
rom ân, înalt,  cu  din ţii ştirbi.  — Oare  pinii  cind  ne  arunc ă de  colo pînă colto,  
frate  ? — m ă întreaba.  Aşteapt ă binele  — ii spnn.  Mi- e team  ă de  iarn ă.  
Greu  m- oi duce  eu  de  aici. Nu  cuno şti zicala  rom âneasc ă ? "Unde- i bin  nu- i  
de  mine  ! Cu ce e rău, frate- s eu  !". Îmi  spune  că- l cheam ă Be- rariu  Simion,  
e din  jude ţul Cluj". Peste  aproape  2 sapt ăm îni,  la 12  august  : "Odihn ă. Un  
"honved " rom ân  se îneac ă în  Cserna.  Acolo,  de  unde  l- a scos  Reisz  Pepi pe  
Balisz  Jozsef.  Intreb  de  numele  honvedului.  Mă cutremur."E  cel ce e frate  cu  
răul : Be- ruriu  Simion  de  ling ă Cluj "".
Zguduitor  este  evocat  drumul  detaş amentului  nr.  110/34  constituit  din  
evrei  din  jude ţul  Solnoc- Dăbîca  în  cartea  lui  Singer  Zoltan,  supravie ţuitor  
al  calvarului.

"[...] Numă rul  mor ţilor creştea.  In a  doua  jum ătate  a  lui aprilie  a  sosit  
ordinul  de  lichidare  a carantinei.  Au  fost  du şi la Dorosici. La auzul  acestui  
nume,  noteaz ă Singer,  fiori  reci străbat  şira  spin ării a  foştilor  muszos - i. 
Fantezia  uman ă este  prea  săracă pentru  a- şi putea  închipui  ce a însemnat  
Dorosici. Aici a avut  loc cea  mai  cumplit ă şi ne îndur ătoare  pustiire  a  evrei-
lor din  deta şamentele  de  munc ă for ţată [...] La cap ătul  satului,  intr- un  ca-
tun,  s- a amenajat  un  aşa- zis  "spital " pentru  evreii  din  deta şamentele  de  
munca  for ţată. Aici au  fost  mina ţi cîteva  mii  de  muszos- i care  nu  înghe 
ţaser ă, pe  care  nu- i uciseser ă sau  nu  muriser ă de  foame  din  cei 60  000  ciţi  
fuseser ă tîrîţi în  Ucraina  din  întreaga  Ungarie  şi din  nordul  Ardealului  co
tropit.  Iniţial au  sosit  unul  cîte  unul.  Apoi  au  fost  adu şi înghesui ţi în  caru ţe  
şi camioane.  Mulţi au  fost  mina ţi pe  jos, unii  tîrîndu- se pe  ultimii  kilometri  
în  patru  labe.  Nu  pu ţini au  înnebunit  pe  drum,  nervii  nerezis- tînd  ororilor  
văzute,  fricii de  moarte.  Aici, la Dorosici, tifosul  îşi putea  face  de  cap  în  voie.  
Cei din  spital  se zvircoleau,  chinuiţ i de  febr ă, care  nu  scădea  sub  40  de  
grade,  pierz îndu- şi cuno ştin ţa, aiurind".

Spitalul  consta  din  cîteva  încăperi  ale  unei  clădiri  din  piatr ă, din  
cîteva  grajduri  şi, mai  ales,  din  parcelele  dintre  grajduri.  Medicul  şef  a fost  
dr.  Monyasz  Emil, ginecolog  din  Cluj.  In primele  zile  nu  s- a dat  nici  un  fel  
de  m încare,  apoi,  dup ă ce  s- au  instalat  buc ătăriile,  a început  să se  
distribuie  diminea ţa ceai,  la pr înz  şi seara  supa  — ap ă cald ă în  care,  dac ă 
aveai  noroc,  găseai  "urme"  de  varz ă, linte  sau  cartofi.  Raţ ia de  p îine  era  250  
gr.  Cei afla ţ i în  convalescen ţă se  plimbau  lihni ţ i de  foame,  printre  grajduri,  
băgau  în  gur ă tot  ce găseau,  smulgeau  firele  de  iarb ă şi le mes tecau.  



Solda ţ ii din  paz ă treceau  ca  nişte  semizei  printre  bolnavii  întin şi sub  
cerul  liber  pe  parcelele  dintre  grajduri.  Izbeau  cu  cizmele  lor  grele  in  
trupurile  ce se  zvircoleau  în  chinurile  febrei,  călcau  peste  piepturile  tur tite,  
strivinu- le. In încăperile  clădirii  de  piatr ă şi chiar  în  grajduri  ajun- geau  
numai  cei care  semnau  bonuri  pentru  sume,  celor  mai  mul ţ i inacce sibile.  
Aşa se  face  că tocmai  cei  afla ţ i în  situa ţ ia cea  mai  grav ă răm îneau  sub  cerul  
liber.

Oamenii  mureau  într - un  ritm  însp ăimint ător.  Cadavrele  erau  puse  
unele  peste  altele,  rezemate  de  pere ţ ii grajdurilor.  Cînd  duhoarea  a de -
venit  insuportabil ă, s- au  săpat  nişte  gropi  uria şe în  afara  cătunului.  Ca-
davrele  au  fost  aruncate  în  grămezi,  stropite  cu  var  şi acoperite  cu  
p ăm înt. Aşa şi- au  t îr ît  zilele  şi nop ţ ile evreii  din  deta şamentele  de  munc ă 
for ţat ă aduna ţ i de  pe  drumurile  şi stepele  Ucrainei  p înă în  ziua  de  30  apri 
lie 1943,  cînd  s- a produs  dezastrul.  Era ultima  sear ă de  pesach.  Iată cum  
descrie  Singer  zguduitoarea  tragedie.  "In acea  noapte  de  neuitat,  din  unul  
din  grajduri  în  care  fuseser ă înghesui ţi unii  peste  alţii aproximativ  800  de  
oameni,  între  care  şi eu,  au  îţ şnit  deodat ă, din  cele  patru  colţuri  ale  sale,  
niste  flăcări însp ăimint ătoare.  Era evident  că nu  se produsese  un  accident,  
ci grajdul  fusese  aprins  de  paza  horthist ă. Ulterior  s- a descoperit  că uşile  
fuseser ă înconjurate  cu  sîrm ă. Flăcările au  cuprins  fulger ător  acoperi şul cu  
paie  si schelăria  de lemn,  în  citeva  clipe  liniştea  nop ţii a  fos t spart ă de  ţipete  
şi vaiete  teribile,  dezn ădăjduite.  Cei sănătoşi şi bolnavii  care  nu- şi  
pierduser ă cuno ştin ţa din  cauza  febrei  îţ şneau  din  grajd  printre  grinzile  ce  
se prăbu şeau  ca nişte  făclii. Garda  însă aşteptase  preg ătită şi începu  să- i  
secere  cu  salve  de  mitralier ă pe  cei ce se salvau.  Prăpădul  n- a durat  mai  
mult  de  zece  minute  ; zece  minute  veşnice.  Oamenii  — cei mai  mul ţi, au  ars  
de  vii odat ă cu  grajdul  ; corpurile  lor, facute  scrum,  au  z ăcut  în  grămezi  
peste  tăciunii  grinzilor  pînă diminea ţă . Cei care  au  reu şii să iasă din  grajd  
au  fost  ucişi — în  cea  mai  mare  parte  — de  gloan ţele mitralierelor,  pe  mul ţi  
i- a  salvat  de  chinurile  insuportabile  moartea  ce a survenit  dup ă cîteva  ore  
ori peste  cîteva  zile  datorit ă arsurilor  grave,  sau  rănilor  pricinuite  de  
gloan ţe. Doar  cîţiva  au  scăpat  din  acceasta  teribil  ă catastrof ă. Scăpînd  din  
încleştarea  flăcărilor,  cu  piciorul  drept  străpuns  de  un  glonte,  m- am  tîrît pe  
burt ă pînă la grajdul  apropiat,  în  uşa căruia,  din  cauza  sîngelui  ce mi  s- a  
scurs  prin  ran ă, mi- am  pierdut  cuno ştin ţa".

Paralel  cu  sistemul  concentră rii  rom ânilor,  evreilor  şi s îrbilor  în  
companii  de  munc ă — prezentate  ca  serviciu  auxiliar  al  armatei,  în  reali-
tate  autentice  deta şamente  de  munc ă for ţat ă — de- a lungul  întregii  pe-
rioade  de  cotropire  horthyst ă a nord- vcstului  Rom âniei  a func ţ ionat  şi 
sistemul  taberelor  de  munca,  menite  să stoarc ă energia  concentra ţ ilor  p înă 
la ultima  picătur ă, să- i batjocoreasc ă şi să- i brutalizeze,  să concure  la go
lirea  satelor  de  bărba ţ i, determin înd  astfel  ruinarea  gospod ăriilor  rom â
ne şti,  usur înd  exercitarea  presiunii  şi terorii  împotriva  întregii  popula ţ ii 
rom âne şti.  Cu durate  variind  de  la cîteva  luni  la cîţ iva ani,  au  existat  ast fel  
de  tabere  de  munc ă în  ora şe şi sate,  pe  lîng ă cele  mai  diverse  obiec tive  
economice,  de  regul ă unde  era  nevoie  de  munc ă brut ă, epuizant ă, ce  se  



cerea  efectuat ă în  condi ţ ii deosebit  de  grele  : canaliz ări,  terasamente  de  căi 
ferate,  exploat ări  miniere,  cariere  de  piatr ă, exploatarea  pădurilor  etc.

Alarmat  de  condiţ iile  insuportabile  în  care  s înt  ţ inu ţ i rom ânii  în  ta 
berele  de  munc ă, consulul  din  Oradea,  M. Marina,  trimite  un  studiu  extrem  
de  documentat  forului  său  superior,  ministrului  plenipoten ţ iar  al  Rom âniei  
la Budapesta,  în  care,  dup ă ce  zugr ăveşte  amplu,  cu  date  şi fapte  concrete,  
situa ţ ia din  23  de  tabere  si  companii  de  munc ă, sintetizeaz ă ast - fel  
regimul  general  al  forma ţ iunilor  de  munc ă for ţat ă :

"1. Durata  concentr ării este  nedefinit ă şi aceasta  este  perfect  expli
cabil, întrucat  rom ânii trebuie  să presteze  aceast ă munc ă.

2. Îmbr ăcămintea  este  proprie,  adică proprietatea  celor  concentra ţi.  
Astfel  fiind,  chiar  în  momentul  concentr ării ei se prezint ă slab  îmbr ăca ţi,  
ceea  ce este  perfect  explicabil,  căci în  majoritate  absolut ă sînt  săraci  şi cu  
familie  numeroas ă.

Deşi s înt  chema ţi sub  rigorile  ordinelor  cu  caracter  militar  şi ţinu ţi  
sub  disciplin ă militar ă — plecarea  din  tab ără este  sanc ţionat ă la dezer tare  
— totu şi statul  le refuz ă imbrac ămintea  pe  care  este  obligat  s- o dea  
solda ţilor.

Evident  că aceast ă îmbr ăcăminte,  dup ă cîteva  luni  de  munc ă din  cea  
mai  grea,  se transform ă în  zdren ţe, astfel  aceşti nenoroci ţi sînt  expu şi  
intemperiilor  şi frigului,  fără nici o posibilitate  de  ap ărare.

3 . Cazarea,  mai  precis  locul  unde  dorm,  este  de  asemenea  sub  orice  
condiţ ie uman ă. Dorm  în  aer  liber,  sau  în  clădiri  ne încălzite,  pe  ciment,  In  
colibe,  cabane,  bar ăci uneori  sparte  şi grajduri,  în  toate  cazurile  fără foc  şi  
fără aşternut  sau  m ăcar  pături,  dec ît pe  paie  împr ăştiate  pe  jos. Iar unii  
stau  la distan ţă  mai  mare  de  la locul  unde  lucreaz ă.

4.   Curăţ enia  nu  există nici ca principiu.    Ace şti oameni,  care  sînt  
ţinu ţi în  zdren ţe timp  at ît de  îndelungat,  nu  primesc  săpun  nici pentru  cu
răţenia  corporal ă, nici pentru  spălatul  rufelor,  iar  cum  ei nu  au  bani  şi de  
altfel  nici nu  se găseşte  supun  în  comer ţ, sînt  obliga ţi a  trăi   într- o  
murd ărie  nedemn ă chiar  pentru  animale,  în    zdren ţe   pline    de    parazi ţi.

5.   Hrana,   după  cele  arătate  pînă aici, nu  poate  să fie  şi nici nu  este  
bun ă sau  m ăcar  suficienta.  Alimenta ţia de  calitate  inferioar ă şi în  cantitate  
absolut   insuficient ă  nici m ăcar  prin  aproxima ţie  nu   le poate  asigura  
regenerarea  energiilor,  cheltuite  prin  munc ă.

6.  Durata  muncii  în  aceste  tabere  de  obicei nu  cunoa şte  altă limit ă  
decit  epuizarea  complet ă a  for ţei individului.  Astfel,  în  unele  tabere  de  
munc ă se lucreaz ă p înă noaptea  tîrziu  — dac ă permite  lucrarea.  In altele  se  
fixeaz ă lucrul  "cu  ruptul", bine în ţeles  stabilindu- se por ţiuni  de  lucrare  at ît  
de  mari,  incit  dep ăşesc mult  normalul,  care  trebuie  terminate  pentru  a nu  fi  
califica ţi sabotori  şi evident  a  suporta  consecin ţele acesteia,  iar  in altele  se  
lucreaz ă chiar  şi în  zilele  de  duminici.

7.   Tratamentul  fizic,  adică  îngrijirea    medical ă,   este    iluzorie.    In  
general  sînt  medici  evrei  cărora  li se interzice  să acorde  scutiri  medicale  si  
cărora  nu  li se pun  la dispozi ţie  medicamente,  astfel  că aceast ă asisten ţă  
medical ă este  inexistent ă.



8. Tratamentul  moral  al acestor  oameni,  în  sf îrşit, nu  este  mai  pre jos  
de   celelalte  condi ţii de  via ţă , astfel  comandan ţii acestora  îi  
trateaz ăduşm ănos,  îi înjur ă şi îi bat,  îi jignesc  şi îi insult ă în  permanen ţă ,  
fiindc  ă sînt  rom âni, cu  epitetele  cele  mai  murdare  la adresa  na ţiunii  
noastre.  Existen ţa acestor  tabere  de  munc ă, regimul  general  aplicat  
rom ânilor concentra ţi acolo,  precum  şi unele  informa ţiuni  pe  care  le am,  
indic  ă urm ătoarele  concluziuni  :

1.  Concentrarea  bărba ţilor rom âni, în  taberele  de  munc ă, nu  este  
dictat ă at ît de  necesităţ i de  ordin  militar  sau  al economiei  de  război,  cit  
constituie  o m ăsura  politică, cu  mai  multe  consecin ţe :

a)  Secă tuirea  economic ă a gospod ăriilor  rom âneşti. Ţăranii  rom âni,  
afla ţi în  taberele  de  munc ă, nu  numai  că nu  sînt  factori  productivi  pen tru  
propriile  gospod ării, dar  sînt  consumatori  ai micului  capital  mobil  sau  
imobil  ce au.  Hrana  insuficienta  şi lipsa  de  îmbr ăcăminte  îi determin  ă pe  
mul ţi să- şi v înd ă vite  şi chiar  păm înt,  pentru  a- şi procura  banii  nece sari.

b)  Lipsa  bărba ţilor din  comune  faciliteaz ă asaltul  dat  de  organele  
statului  :  înv ăţă tori,    notari,    jandarmi  în  comunele  cu  popula ţie mixt ă,  
preo ţii chiar,  pentru  maghiarizarea  tineretului.

2.  Se urmă reşte  şi o distrugere  a poten ţialului  vital  rom ânesc.  Mun 
cile fizice  pînă la epuizare,  la care  sint  expu şi, lipsa  de  hran ă şi condi ţiile  
mizerabile  de  via ţă   duc  în  mod  normal  la o scădere  a vitalităţii.
In primă vara  anului  1943,  guvernul  horlhyst  a recurs  la o nou  ă metod ă de  
oprimare  a popula ţiei civile  rom âneşti, pe  baza  dispozi ţiunilor  legii  
11/1939,  care  viza  rechizi ţionarea  bra ţelor  de  munc ă şi atelajelor  pentru  
diferite  lucrări, în  special  pentru  munci  forestiere,  şi agricole.  Re
chizi ţionarea  bra ţelor  de  munc ă avea  un  caracter  militar  ; cei rechizi ţiona ţi  
depuneau  un  jur ăm înt,  dup ă care  erau  trimi şi la munc ă în  pădurile  din  
partea  nord- estică a Transilvaniei  şi la munci  agricole  în  partea  ves tică a  
Ungariei,  fiind  supu şi disciplinei  militare.

Aşadar,  sistemul  concentr ărilor  pentru  taberele  şi deta şamentele  de  
munc ă for ţată — care  a ac ţionat  de  la începutul  ocupa ţiei horthyste  — a  
fost  completat  cu  cel al rechizi ţionării "temporare"  a bra ţelor  de  munca  şi  
atelajelor.  Rechizi ţionat ă erau  obliga ţi să munceasc ă cu  unelte  proprii,  fiind  
plătiţi cu  2—4 pengo  pe  zi,  sum ă ce nu  putea  satisface  nici nevoile  minime  
de  existen ţă , în  timp  ce un  muncitor  angajat  era  remunerat  cu  7 —8 pengo  
pe  zi.  In Sălaj,  în  luna  octombrie  1943,  chiar  prefectul  jude ţului  este  nevoit  
să raporteze  autorit ăţilor horthyste  că "au  fost  chema ţi în  ar- nat ă foarte  
mul ţi rom âni, în  octombrie,  chiar  în  timpul  campaniei  agricole,  ceea  ce a  
îngreuiat  foarte  mult  muncile  de  cîmp  ale  familiilor  rom âneşti, cre înd  multe  
nemul ţumirii"".

Incepî nd  cu  anul  1943,  în  jude ţul  Maramure ş, între   10 —28  martie
au  fost  dusi  la munci  forţ ate  150  de  ţărani  din  Rozavlea,  40  din  Sat- Şu-
gatag,  280  din  Hărnice şti,  Băseşti,  Giuleşti,  Berbesti,  57  din  Strimtura,  iar
din  Crăceşti  au  fost  rechizi ţ ionate  15  căru ţe pentru  transport  de  lemne.
Din  judeţ ul  Satu  Mare  au  fost  trimi şi la munci  forestiere  în  toiul  iernii
anului  1943   420  de  ţărani  rom âni  din  Remetea,  Culcea,  Sacalăşeni,  Groşi,



Daneş ti,  Făure şti,  Sişesti,  Cetăţele.  Alţ i 332  de  ţărani  din  Curtuiu şul  Mic,
Berchez,  Homorodul  de  Mijloc,  Homorodul  de  Sud,  Solduba,  Medieş , Co-
palnic- Mănăştur,  Vad  au  fost  du şi la munc ă, fiind  plăti ţ i cu  46  pengo  pe
lună , din  care  îi se  re ţ ineau  sume  importante  pentru  scule  şi alimente.  
Deexemplu,  pentru  fierăstraiele  cump ărate  oficial  cu  3,70  pengo  bucata,  
ţăranilor  li se  re ţ ineau  cîte  16  pengo  de  bucat ă. Din  jude ţul  Sălaj  au  fost  
du şi 1a  muncile  forestiere  95  de  ţărani  din  Stîrci,  25  din  Ulinim ăt,  22  din  
Asuagiu  de  Jos.  La 23  februarie  1943,  prin  hot ăr îrea  nr.  1044/1943,  prim-
pretorul  plăşii Crasna  a obligat  149  de  ţărani  din  Bănişor,  Ban, Pereceni,  
Hurez - Poini ţa, Cizer,  Boian,  Pria,  Pleşca,  Sag, Noi, Sîrbi,  Tuşa să se  prezinte  
la lucru  la cariera  de  piatr ă din  Poieni.

Din  comunele  sălăjene  nu  a existat  localitate  care  să nu- şi fi dat  
obolul  acestei  forme  teroriste - horthyste i. Din  jude ţul  Bihor  au  fost  obliga ţ i 
la munc ă for ţat ă 760  de  ţărani  rom âni  din  Nădar,  Spinu ş, Ciule şti,  Săliştea,  
Şurde şti,  Săcălăşeni,  Picteu,  Ţigăne şti  de  Criş, Valea  Mare  de  Criş, Corn ăţel. 
Alţ i 290  din  Borozel,  Topa  de  Criş, Valea  Mare  de  Cris,  Beznea,  Cetate  au  
fost  du şi la tăiatul  lemnelor.  "Din  comuna  Rebri- şoara  (jude ţul Bistri ţa-
Năsăud)  care  num ăra  5 000  de  suflete,  au  fost  con centra ţi în  companii  de  
munc ă, rechizi ţiona ţi pentru  munc ă în  p ăduri  şi munci  agricole  un  num ăr  
de  peste  2  000  de  rom âni".

Ţăranii  care  dispuneau  de  atelaje  au  fost  ridica ţ i cu  for ţa şi obliga ţ i 
să transporte  lemnele  tăiate  din  pădure  p înă la prima  gar ă. Cei care  se  
sustr ăgeau  de  la munc ă erau  trata ţ i m  mod  barbar.  In comuna  Homorodul  
de  Mijloc  (Satu  Mare), în  martie  1943,  jandarmii,  împreun ă cu  un  ofi ţer  şi 
15  solda ţ i, au  adunat  în  curtea  prim ăriei  30  de  oameni  care  au  refuzat  să 
mearg ă la lucru,  i- au  legat  şi i- au  aruncat  în  mijlocul  cur ţ ii, ţ in îndu- i astfel  
de  la ora  11  p înă seara.

Incepî nd  cu  anul  1943  a luat  propor ţ ii tot  mai  mari  şi rechizi ţ ionarea  
pentru  munci  agricole,  a fetelor  şi femeilor.  Astfel,  de  exemplu,  din  
numeroase  p ăr ţ i ale  jude ţului  Cluj  erau  aduse  la prefectur ă femei  şi fete  
rom ânce  pentru  a li se  face  formele  de  trimitere  pe  diferite  mo şii din  
Ungaria.  Printre  ele  se  găseau  mai  ales  rom ânce  din  comunele  Some şeni,  
Mihăileşti,  Berind,  Sardu,  Gadalin,  Desmir,  Sînnicoara,  Sînpaul,  Topa,  
Sîncrai  şi Măcica ş. Pînă la data  de  8 mai  1943,  din  28  comune  din  jude ţele  
Maramure ş, Satu  Mare,  Bihor  şi Sălaj  au  fost  duse  645  persoane  de  sex  
feminin.

Rechiziţ ion ările  pentru  lucru  au  luat  propor ţ ii deosebite  în  prim ă
vara  şi vara  anului  1944.  In vara  anului  1944  în  comuna  Gădălin  (Cluj), 
Losonczi  Aladar,  Mateffy  Demeny  Istvan  şi Kovacs  Gyuri,  cu  prilejul  
construirii  bisericii  reformate  din  localitate,  au  obligai  la munc ă for ţat  ă pe  
to ţ i elevii  rom âni,  de  la vîrsta  de  10  ani  în  sus,  pe  care  i- au  înh ămat  ia 
căru ţe în  loc  de  cai,  ca  să transporte  piatr ă, nisip  etc.

In unele  locuri,  maltrată rile  celor  rechizi ţ iona ţ i pentru  munc ă erau  la 
fel  de  sălbatice  ca  cele  din  deta şamentele  de  munc ă for ţat ă. Este  sem 
nificativ ă în  acest  sens  relatarea  făcut ă la 1 iunie  1943  despre  dramatica  
situa ţ ie a ţăranilor  rom âni  din  comunele  Ibăne şti  şi Hodac  rechizi ţ iona ţ i 



pentru  munc ă la Ocolul  silvic  "Isticeu",  situa ţ ie pe  care  consulatul  rom ân  a 
adus- o la cuno ştin ţa Comisiei  italo  - germane. "Ocolul  silvic "Isticeu " din  
Gurghiu  (Mure ş), condus  de  inginerul  Matyas,  care  are  părin ţii în  Arad,  a  
rechizi ţionat  foarte  mul ţi ţărani  rom âni din  satele  Ibăneşti şi Hodac,  jude ţul  
Mure ş, la tăiere  de  păduri.

Aceştia  sînt  for ţa ţi să lucreze  în  hainele  lor, cu  hrana  adus ă de  acas ă  
de  la ei, fiind  pu şi sub  comand ă militar ă şi constitui ţi în  unitate  sub  co
manda  unor  militari  unguri.

Seara  sint  lăsa ţi să mearg ă acas ă.
Acela  care  din  diferite  motive  înt îrzie  la serviciu,  sau  lipseşte,  chiar  

dac ă ar  fi din  motiv  de  boală, este  imediat  sanc ţionat  printr- un  procedeu  
barbar  : ghemuit  aşezat,  cu  miinile  legate  şi fixa ţi: printr- un  par  pe  sub  
genunchi  şi apoi  chinuit  de  solda ţi, care  i se suie  pe  spinare  cite  doi odat ă,  
calcîndu- l cu  picioarele.  Dacă cere  ap ă de  băut,  ei toarn ă un  vas  întreg  
peste  cel pedepsit.

Se înt împla  ca uneori  cel canonit  să ame ţească, atunci  îl dezleag ă  
pentru  ca, ulterior,  dup ă ce- şi revine,  să continue  chinurile.
In felul  acesta  au  fost  chinuiţ i în  cursul  lunii  mai  a.c. cca  30 —35  oameni  din  
Hodac  şi Ibăneştî, dintre  care  am  reu şit să aflu  numele  urm ătorilor  : Ion  
Dan  al lui llie Flori, Gliga  Andrei  al lui Venea,  Chirto şi Dumitru  Cosmi ţi,  
Gliga  Vasile  Horga ş, Suceava  Dumitru  lui Samson,  Dan  Nicolae  Papuc,  
Haidu  Alexandru,  Tinca  Petru,  Cişma ş Toader  lui Nionea,  Chirtos  Dumitru,  
Matei  Florea  lui Ioan  Vlasu,  Gliga  Izidor  lui Dumitru,  Petri Gori. Dan  Irimie  
Cretei,  Gliga  Traian  al lui Zaharia,  to ţi originari  din  comuna  Ibăneşti.
Din  comuna  Hodac  au  fosit  supuş i acelora şi pedepse  barbare  şi mai  mul ţi  
rom âni".

Mii şi mii  de  rom âni  au  fost  trimi şi la munca  for ţat ă în  Germania.  In 
iulie  1941,  la Oradea  s înt  recruta ţ i pentru  muncile  din  Germania,  în  numai  
3  zile,  1500  de . muncitori  ; la Cluj,  500.  La 25  august  1941  a pornit  spre  
Germania  un  lot  de  1 800  muncitori  (din  Oradea  800,  din  Cluj  600,  din  
Tîrgu  Mures  400).  In lunile  iuile- august  1941,  din  Oradea  au  plecat  la  
munc ă în  Germania  aproape   2  000  de  muncitori.

Printre  muncitorii  agricoli  şi forestieri  rom âni  trimi şi la munc ă în  
Germania  în  1941  au  fost  şi cei  din  satele  sălăjene.  Poirivit  unei  statistici  
din  acea  vreme,  au  fost  rechizi ţ iona ţ i din  comuna  Moliş 23,  Trăznea  24,  
Domin  8, Şoimu ş 22,  Bălan  40,  plasa  Greaca  220,  Domeni  41,  Jibou  17,  
plasa  Cuceu  80,  Gur ăslău  52,  Sălăsig  87 , Nadis  13,  Bicaz  86 , plasa  Bicaz  22 ,  
Oar ţa de  Sus  80,  Oar ţa de  Jos  39,  Oar ţa de  Mijloc  37,  Cehul  Silvaniei  25 ,  
Tăşnad  25,  Somne ş- Gur ăslău  52  etc..

La 2 iunie  1942  Consiliul  de  Miniştri  de  la Budapesta  a hot ăr ît  sa  
trimit ă la lucru  în  Germania  5 000  de  muncitori  agricoli  si  forestieri  din  
judeţ ele  Ardealului  de  nord  cotropit,  în  exclusivitate  din  rindurile  roma-
nilor  şi slavilor.  In acest  sens,  din  jude ţul  Maramure ş si  Satu  Mare  urmau  
să plece  cîte  700 , din  Bistri ţa- Năsăud  500,  din  Cluj  450,  din  Solonc- Dabica  
500,  din  Sălaj  450  de  persoane  ş.a.m.d.  Cei trimi şi puteau  fi şi tineri  sub  17  
ani,  precum  şi femei .



Capitolul  VIII -  POLITICA CERCURILOR CONDUCĂ TOARE DIN 
UNGARIA HORTHYST  DE DEZNAĂ Ţ IONALIZARE ŞI MAGHIARIZARE A 
ROMANILOR DIN NORD- VESTUL ROMÂNIEI

Politica  regimului  horthyst  de  terorizare  şi exterminare:  fizic ă, de  
expulzare,  pauperizare  economic ă a rom ânilor  din  nord- estul  Transil vaniei  
a fost  completat ă cu  o vast ă ac ţ iune  de  dezna ţ ionalizare  şi ma ghiarizare  
for ţat ă a rom ânilor,  ac ţ iune  care  era,  de  altminteri,  o conti nuare  a politicii  
cercurilor  conduc ătoare  ale  claselor  exploatatoare  ungare,  din  anii  
dualismului  austro - ungar  (1867 —1918),  amplificat ă îns ă şi agra vat ă mult  
fata  de  trecut.  Dup ă dictatul  fascist  de  la Viena,  dezna ţ iona lizarea  
popula ţ iei rom âne şti  din  teritoriul  cotropit  a devenit  o dominant  ă a 
politicii  na ţ ionalist - sovine  a regimului  horthyst,  cu  scopul  schimb ării  
raportului  etnic  majoritar  rom ânesc  al  acestei  zone  a Rom âniei,  politic ă 
aplicat ă, cu  mijloace  de  m înă- forte,  brutale,  tipic  fasciste,  astfel  înc ît  
dezna ţ ionalizarea  nedisimulat ă a popula ţ iei rom âne şti  a devenit  un  act  
notoriii  în  toate  sectoarele  vie ţ ii economice,  sociale,  politice,  confesionale,  
culturale,  artistice.

Sintetizî nd  acest  amplu  proces,  un  document  al  vremii  consemna  : 
"Deoarece  actele  de  violen ţă  şi m ăsurile  represive,  provocarea  refugie rilor  
in  Rom ânia,  expulz ările şi slăbirea  for ţei vitale  a elementului  rom ânesc  nu  
puteau  avea  ca rezultat  ele singure  stabilirea  unui  echilibru  cinic  în  
favoarea  elementului  maghiar  în  Transilvania  de  Nord,  guver nul  ungar  a  
încercat  să ob ţină aceast ă majoritate  etnică m ăcar  în  apa ren ţă , falsific înd  
num ărul  membrilor  celor  dou ă entit ăţ i, prin  trecerea  rom ânilor  de  origin ă 
în  grupul  maghiar,  datorit ă simplei  maghiariz ări a  numelor,  înscrierii  in  
cadrul  cultelor  cărora  apar ţineau,  ungurii  sau  prin  maghiarizarea  
recunoscut ă de  rom âni prin  for ţă  şi teroare.

Maghiarizarea  numelor  româ neşti are  ca justificare  urm ătoarea  
fraz  ă din  ordinul  Ministerului  de  Justi ţie maghiar  No. 6541  din  18  februa rie  
1942  : "pentru  apă rarea  neamului  nostru  (unguresc  — n.n.), trebuie  să 
folosim  toate  mijloacele  legale  (?), pentru  a evita  ca num ărul  mare  al  
numelor  cu  rezonan ţă  străină să constituie  aparen ţe defavorabile  la stabi-
lirea  numerică  a  popula ţiei maghiare".  Inainte  de  1918.  metoda  condu cerii  
ungare  de  a majora  num ărul  popula ţiei maghiare  fa ţa de  minorit ăţile  
na ţionale  consta  în  înscrierea  tuturor  minorit ăţilor care  cuno şteau  limba  
maghiar ă sub  rubrica  "Unguri ". Pentru  a înlătura  inconvenien tul  
necunoa şterii  limbii  maghiare,  acum  înscrierea  urma  să se facă numai  pe  
forma  exterioar ă a  numelor  de  familie  sau  de  botez  ale  acestor  mino rităţ i.  
S- au  dat  deci  dispozi ţiuni  pentru  maghiarizarea  numelor  rom âneşti din  
Transilvania  de  Nord,  prin  : ortografierea  maghiar ă a  numelor  si  
prenumelor  româ neşti în  toate  ocaziunile.  (Ord.  Cons.  da  Miniştri ungar  No.  
70/1941),  rectificarea  numelor  de  familie  "cu  rezonan ţă  străin "ă  pe  cale  
administrativ ă, ortografierea  maghiar ă sau  înlocuirea  cu  nume  un- gure şti  
a  denumirilor  romane şti din  registrele  civile  cu  prilejul  înre gistr ării  
na şterilor  copiilor  şi a căsătoriilor  sau  cu  prilejul  eliber ării acte lor de  stare  



civilă (idem)  ; schimbarea  numelor  elevilor  la înscrierea  in şcoli (Liceul  "S.  
Laslo" din  Oradea  în  1942  ; conferin ţa şcolar ă din  Tg.  Mure ş în  28  
octombrie,  1941,  etc.); maghiarizarea  prin  organele  justi ţiei (ord.  No.  
6541 /1912  al Min. Justi ţiei) ; maghiarizarea  numelor  func ţionarilor  şi  
lucrătorilor  rom âni din  institu ţiile publice  sau  particulare,  ale  solda ţilor şi  
muncitorilor  rom âni in  armat ă şi în  lagărele  de  munc ă, ale  orfanilor  în  
aziluri  si ale  premilitarilor.

Maghiarizarea  s- a extins  şi în  domeniul  sufletesc,  prin  atentate  la  
libertatea  cultelor  şi a con ştiin ţei, prin  convertirea  for ţată a rom ânilor,  în  
Transilvania  da  Nord,  Rom ânii apar ţin bisericii creştine  greco- orien tale  
(ortodoxe)  şi greco- catolice  (unite), iar  ungurii  bisericii catolice  si bisericilor  
reformate  na ţionale.

Din  toamna  anului  1940,  autorităţ ile civile  şi militare  maghiare,  
împotriva  principiilor  de  libertate  a cultului  şi con ştiin ţei, au  căutat,  prin  
abuzuri  de  putere,  prin  presiuni,  amenin ţări, falsuri  şi mijloace,  repre sive,  
ca refuzul  cartelei  de  hran ă, să provoace  convertiri  ale  rom ânilor  la  
bisericile  na ţionale  maghiare.  Chiar  papa  a fost  nevoit  să protesteze  îm 
potriva  acestor  abuzuri.  Prin  decretul  "Acta  apostolicae  sedis" din  23  
noiembrie  1940,  publicat  în  18  Februarie  1941,  decidea  că fiecare  act  de  
trecere  da  la un  rit  catolic la altul  (de  la uniti  la catolici), răm îne  rezervat  
aprob ării sale  exclusive.  Totu şi abuzurile  au,  continuat,  m ărin- du- şi doar  
num ărul  în  sensul  convertirilor  for ţate  la confesiunile  refor mate,  care  nu  
stabiliser ă m ăsuri  analoage  de  control,  deoarece,  erau  subordonate  politicii  
de  maghiarizare  a conducerii  statului.

Metodele  variau.  Unii propagandiş ti ascundeau  scopul  lor sub  masca  
operei  de  maghiarizare  a "ungurilor  rom âniza ţi". Ordine  confiden ţiale  au  
pus  în  vedere  autorit ăţilor locale  să cear ă tuturor  Rom ânilor  din  
Transilvania  de  Nord  trecerea  la biserica  catolică sau  reformat ă, iar  în  caz  
de  nesupunere  să- i concedieze  din  serviciu,  să retrag ă brevetele  pen tru  
tutun  şi alcool, spre  a- i sili la convertire  ; cei ce vor  face  cereri  de  convertire  
să fie  scuti ţi de  munc ă obligatorie,  iar  cei recalcitran ţi să fie  re ţinu ţi în  
taberele  de  munc ă. Impotriva  legii de  stare  civilă care  pre tinde  ca noul  
născut  să fie  trecut  de  religia  tat ălui dacă e băiat  şi de  a mamei  dac ă e fat ă,  
în  registrele  stării civile to ţi copiii nou  născu ţi au  fost  trecu ţi in rubricile  
"catolic" şi "reformat"  prin  fals.  Asemenea  religia  din  actele  de  căsătorie  a  
fost  deseori  falsificat ă. In şcoli, părin ţii au  fost  siliţi să declare  în  scris că se  
învoesc  să lase  copiii lor să urmeze  cursurile  de  religie  romano- catolică sau  
reformat ă în  limba  maghiar ă, deşi erau  uni ţi sau  ortodoc şi. In armat ă s- a  
încercat  convertirea  for ţată prin  pedepse  şi promisiuni  de  avantagii.  
Publica ţiunile  religioase  rom âneşti au  fost  îm piedicate  prin  diferite  mijloace  
să apar ă, răspîndindu - se în  schimb  broşuri  de  tot  felul  scrise  în  concep ţia  
propagandei  de  convertire  la cultele  maghiare.  S- au  creiat  şi societăţ i  
pentru  maghiarizarea  rom ânilor  ca aceia  "pentru  ap ărarea  originei  
maghiare ", cu  sediul  în  Budapesta  şi cu  scopul  m ărturisit  de  a  cerceta  
originea  rom ânilor  pentru  a descoperi  dac  ă au  avut  vreun  strămo ş ungur,  
pentru  a- i recupera  pentru  na ţiunea  maghiar ă.



Maghiarizarea  s- a extins  şi asupra  numirilor  rom âneşti ale  comu 
nelor,  mun ţilor, rîurilor,  văilor, pădurilor  şi oricăror  localităţi, pentru  a  
servi  de  baz ă teoriei  apartenen ţei teritoriului  Transilvaniei  la poporul  
maghiar,  prin  m ărturia  nomenclaturii  maghiare.

Astfel  în  toate  domeniile,  prin  for ţă , prin  constringere,  prin  pro 
misiuni  de  avantagii  şi prin  falsuri,  s- a  încercat  completarea  activit ăţii de  
exterminare  a poporului  rom ânesc  din  Transilvania  de  Nord  şi în  domeniul  
sufletesc  al na ţionalităţii şi al cultului,  precum  se încercase  distrugerea  lui  
pe  terenul  economic  şi desfiin ţarea  for ţei vitale,  prin  crime,  schingiuiri  şi  
înfometare" .

Elocvent  pentru  dimensiunile  politicii  statului  ungar  de  maghiari zare  
a rumâ nilor  este  şi Ordinul  prim  pre şedintelui  Tribunalului  regal  ungar  
Dej,  din  14  mai  1943,  trimis  judec ătorilor  din  acea  circumscrip ţ ie 
judec ătoreasc ă. Iata  textul  integral  al  acestui  ordin  : 

"Domnul  ministru  al Justi ţiei reg.  ungar,  prin  ordinul  său  nr.  6  
541/1942  I.M.E. din  18  februarie  1942,  m- a informat  că antecesorul  său  — 
de  acord  cu  Ministerul  de  Interne  reg.  ungar  — a trimis  tuturor  autorit ăţilor  
judiciare  ordinul  Nr.  13  234/1933  I.M.E. din  17  octom brie  1933  referitor  la  
popularizarea  şi realizarea  practică a maghiariz ării numelor  ; în  acel  ordin  
s- a insistat  asupra  faptului  că aceasta  problem  ă a devenit  de  o mare  
importan ţă  acum  cînd,  în  lupta  pentru  drepturile  neamului  nostru,  trebuie  
să utiliz ăm  toate  mijloacele  legale  pentru  a evita  ca num ărul  mare  al  
numelor  cu  rezonan ţa străină să constituie  apa ren ţe defavorabile  la  
stabilirea,  numeric ă a  popula ţiei maghiare.

Este deci  de  dorit,  din  punct  de  vedere  naţ ional,  ca aceste  nume  — şi 
în  primul  rînd  numele  cu  rezonan ţă  străină ale  func ţionarilor  publici  — să 
fie  schimbate  cu  nume  corespunz ătoare  ungure şti.

Domnul  ministru,  al Justiţ iei şi- a însu şit în  totul  acest  ordin  al an 
tecesorului  său  şi mi- a trimis  şi - mie  aceast ă ordonan ţă .

In urma  acesteia,  vă . rog  Domnule  Preşedinte,  să. binevoi ţi a aduce,  
prin  mijloace  corespunz ătoare  — însă cu  evitarea  oricăror  aparen ţe de  
constr îngere  — la cuno ştin ţa judec ătorilor  şi a  celorlal ţi func ţionari  de  la  
judec ătoriile  de  sub  conducerea  dvs.  considera ţiunile  de  mai  sus  şi a  insista  
asupra  realiz ării lor practice  într- o cit mai  larg ă m ăsur ă.

In scopul  realiză rii acestei  ac ţiuni  vă trimit,  în  cite  un  exemplar  : 1)  
caietul  cu  instruc ţiunile  referitoare  la schimbarea  numelui,  2) tabloul  
numelor  care  nu  pot  fi acordate  şi 3) lista  de  complectare  a acestui  
tablou. Vă atrag  aten ţiunea  asupra  ordonan ţelor  nr.  89  250/1933  P.M. şi nr.  
39  200/1933  B.M. Prima  ordonan ţă  a  redus  taxele  de  timbru  ale  cere rilor  
pentru  schimbarea  numelor,  iar  ultima  a admis  ca ofi ţerii de  stare  civilă să 
elibereze  în  locul  extraselor  de  stare  civilă costisitoare  "Avize " si "Dovezi " 
gratuite,  utilizabile  în  procedura  schimb ării numelor.

Vă rog,  Domnule  Preşedinte  ca în  fiecare  an  pînă la 2S.IV să- mi  face ţi  
un  raport  despre  rezultatul  acestei  ac ţiuni  printre  func ţionarii  ju decătoriilor  
regale  de  sub  conducerea  dvs.  In anul  curent  nu  trebuie  înaintat  un  astfel  
de  raport" .



Reproducem  în  continuare  ordinul  Nr. 23  023/1943  Cab.  I. Secţ ia 
(Taek), strict  confiden ţ ial, al  Comandamentului  T.IX A Cluj  din  26  noiem 
brie  1843,  care  poarta  men ţ iunea  generic ă "Aprecierea  convertirilor  la  
religiile  maghiare" , trimis  tuturor  unit ăţilor  din  subordinea  acestui  co
mandament.  "Din numeroase  rapoarte  primite,  se constat ă că unele  cen tre  
de  încorporare  interpreteaz ă gre şit încurajarea  dorin ţei ungurilor  ro
m âniza ţi de  a se remaghiariza.  Astfel,  fără a  cerceta  mai  temeinic  împre 
jur ările, au  fost  trecu ţi în  efectivele  combatante  ale  armatei  rom âni etnici  si 
minoritari  obliga ţi să fac ă serviciul  militar  la unit ăţ ile de  munc ă — ca unii  
care  din  punct  de  vedere  na ţional  maghiar  nu  sînt  de  încredere,  — dar  care  
au  trecut  — respectiv  şi- au  declarat  dorin ţa de  a trece  — de  la vreuna  din  
confesiunile  rom âneşti la religia  romano- catolică sau  refor mat ă, fără însă 
ca vreunul  din  membrii  familiei  lor să- i fi urmat  in  noua  religie  adoptat ă. O  
bun ă parte  din  cei converti ţi în  acest  fel  sînt  domici liaţi în  comune  curat  
rom âneşti si dup ă convertire  continu ă să asculte  liturghia  rom âneasc ă, fără 
a  mai  aminti  faptul  că copiii lor, păstr îndu- şi limba  iniţială, continu ă să fie  
crescu ţi în  spirit  na ţional  rom ânesc  de  către  preo ţii lor şi că ei înva ţă  în  
sec ţiile rom âneşti ale  şcoala  lor de  stat.

Este evident  că aceştia  au  indus  în  eroare  ofi ţerii de  bun ă credin ţa,  
dar  nu  suficient  de  prev ăz ători,  eschiv înduse  pînă acum  prin  şiretlicuri  de  
la satisfacerea  obliga ţiunii  de  a face  serviciul  militar  la unit ăţile de  munc ă.
Spre  a evita  acest  lucru,  îv  viitor  se vor  repartiza  la serviciul  com batant  
numai  unguri  etnici  si cei cu  limba  matern ă maghiar ă, care  au  fost  din  
eroare  trecu ţi la serviciul  de  munc ă şi care  trebuiau  să fie  reparti za ţi la  
serviciul  combatant,sau  aceia  dintre  ungurii  rom âniza ţi care  vor  sa  treac ă 
la religia  romano- catolică, reformat ă, unitarian ă etc.  cu  familia  lor cu  tot,  
părăsind  confesiunile  ortodox ă sau  greco- catolică. Inainte  de  a fi trecu ţi pe  
tabelul  celor  destina ţi serviciului  combatant,  se va  proceda  la studierea  
temeinic ă a mediului  în  care  trăiesc cei care  doresc  sa  se con verteasc ă,  
stabilindu- se dacă inten ţia de  a se converti  izvor ăşte  dintr- o sincer ă 
convingere,  daca  mediul  în  care  trăiesc le asigur ă îngrijirea  spiri tual ă în  
noua  religie  şi dacă este  asigurat ă educa ţia copiilor  lor in sec ţia maghiar ă a  
şcolii de  stat.  In cazul  cînd  condi ţiunile  de  mai  sus  nu  sint  întrunite,  cel  
convertit  va  putea  fi întrebuin ţat  numai  pentru  serviciul  de  munc ă.
Toate  unităţ ile şi centrele  de  prezentare  vor  cerceta  pe  teritoriul  lor spre  a  
descoperi  pe  to ţi capii  de  familie  care  au  trecut  numai  ei la vreuna  din  
religiile  maghiare  şi a  căror  manifest ări nu  dovedesc  că ei vor  să devin ă 
unguri,  scăpînd  totu şi sa  fie  încorpora ţi la unit ăţ ile de  munca, datorită  
acestei  convertiri.  Indivizii  astfel  identifica ţi vor  fi trecu ţi într- un  tabel  ce se  
va  înainta  acestui  Comandament  referindu- se la num ărul  pre zent,  
specifie îndu- se "la eviden ţă". Tabelul  va  cuprinde  urm ătoarele  date  : 
numele  şi pronumele,  anul  na şterii, numele  de  familie,  al mamei,  domiciliul,  
religia  actual ă şi anterioar ă, num ărul,  religia  şi domiciliul  copiilor,  unitatea  
din  care  face  parte  şi forma ţiunea  care  l- a scutit  de  munca  obsteasca.
Se trimite  : 1—14...  (Taek)  ; tuturor  Comandamentelor  premilitare  de  plasă ; 
Comandamentelor  premilitare  de  la cercurile  de  recrutare  25 —25  ; 



Centrelor  de  Incorporare  73 —81  ; Comandamentului  premilitar  al Corpului  
de  Armat ă.

p.  Comandantul  Corpului  9  Armat  ă (ss)  Colonel  (Indescifrabil) .

Politica  de  dezna ţ ionalizare  s- a manifestat,  aşadar,  în  cele  mai  di 
verse  modalit ăţi, de  ia teroarea  horthyst ă s îngeroas ă, asasinate,  crime,  ex
pulz ări, arest ări, schingiuiri,  trimiterea  în  deta şamente  de  munc ă for ţat ă, 
p îiiă la maghiarizarea  for ţat ă a numelor  şi denumirilor  rom âne şti,  a bi
sericii,  a culturii,  interzicerea  folosirii  limbii  materne  în  administra ţ ie, 
justi ţ ie, armat ă etc,  toate  fiind  de  fapt  p ăr ţ i componente  ale  unui  proces  
complex,  fascist.  Dup ă cum  remarc ă unul  din  contemporanii  evenimen telor  
; "în  provinciile  recent  ocupate  autorit ăţ ile fasciste  ungare  au  reinstaurat  
politica  de  maghiarizare  for ţată, de  dezna ţionalizare  a cetăţenilor  de  altă 
na ţionalitate,  politică specifică claselor  conduc ătoare  ale  Ungariei  dinaintea  
primului  război  mondial  (s.n.).

In  Ardealul  de  nord,  această  politică a  urm ărit,  pe  de  o parte,  ca  prin  
persecu ţiile îndreptate  împotriva  cetăţenilor  de  na ţionalitate  rom ână. la  
special  împotriva  acelora  care  aveau  perspectiva  de  a deveni  cadre  de  
conducere,  să promoveze  un  cît mai  larg  exod  în  Rom ânia,  iar  pe  de  altă  
parte,  să fie  influen ţate  anumite  elemente  dintre  rom âni să "treac ă" la  
na ţionalitatea  maghiar ă, trecere  care  în  acele  timpuri  era  marcat ă prin  
maghiarizarea  numelui  şi adoptarea  religiei  reformate  sau  romano- ca-
tolice.

Obiectivele  urmă rite  prin  aceast ă politică au  fost  realizate  doar  în  
mic ă m ăsur ă. Un num ăr destul  d,e  mare  de  rom âni, în  adev ăr, şi- au  
părăsit vechile  aşez ări şi au  emigrai  în  Rom ânia,  totu şi, raportat  la totalul  
popu laţiei de  na ţionalitate  rom ână din  Ardealul  de  nord,  procentul  nu  a  
avut  o semnifica ţie prea  mare.  Cît prive şte  "trecerea"  la na ţionalitatea  
maghiar ă, rezultatele  ob ţinute  au  fost  aproape  nule.  In schimb,  asuprirea  
na ţională, care  a îmbr ăcat  cele  mai  variate  forme,  a  produs  şi rezultate  
nedorite  de  autorit ăţile horthyste.  Intre  altele,  aceast ă politică a avut  darul  
de  a cimenta  o solidaritate  între  păturile  cele  mai  largi  ale  na ţiunii  rom âne  
din  Ardealul  de  nord  şi în  special  a  promovat  în  sinul  acestor  pături  un  
puternic  curent  antifascist.  Intruc ît popula ţia rom ână din  Ardealul  de  nord  
considera,  nu  fără temei,  că sorgintea  nenorocirilor  ei este  dictatul  de  la  
Viena,  opera  Germaniei  hilreriste  şi a  Italiei fasciste , era  normal  ca  
succesele  aces- lor ţări, în  prima  parte  a războiului,  să fie  privite  cu  
îngrijorare,  iar  înfr în- gerile  ulterioare  să fie  sărbătorite  în  ascuns".
Analiza  varietăţ ii şi multitudinii  formelor  şi mijloacelor  de  dezna ţ io
nalizare  a popula ţ iei rom âne şti  şi a altor  na ţ ionalit ăţi, nemaghiare  şi ne 
germane,  necesit ă studii  ample,  detaliate.  Vom  analiza  în  paginile  ce ur 
meaz ă aspectele  principale  ale  acestui  proces  care  a adus  inEinite  dureri  şi 
chinuri  fizice  şi morale  popula ţ iei rom âne şti  din  partea  de  nord- est  a 
Transilvaniei.

Imediat  după  ocuparea  păr ţ ii de  nord- vest  a Rom âniei,  prin  legea  



administrativ ă nr.  625  din  17  septembrie  1940,  şeful  Marelui  Stat  Major  
horthyst  ordon ă excluderea  din  serviciul  public,  din  administra ţ ie, a tutu 
ror  rom ânilor  afla ţ i angaja ţ i la 1 ianuarie  1940,  iar  cei angaja ţ i înainte  de  1 
ianuarie  1940,  "trebuiesc  cerceta ţi sever,  individual"  şi exclu şi to ţ i cei  
suspec ţ i. Cine  dorea  să ocupe  un  post  sau  să primeasc ă un  brevet,  credit  
de  stat  etc,  era  obligat  să- şi dovedeasc ă prin  zeci  de  acte  str ămo şeasca  
ob îrşie ungar ă. Numai  în  ora şul  Tîrgu  Mure ş, în  primele  nou ă luni  dup ă 
instalarea  horthy ştilor,  s- au  cerut  6  018  acte  de  la Oficiul  Stării  Civile, 
pentru  dovedirea  originii  etnice  şi cre ştine.  Un martor  al  evenimentelor,  
referindu - se  la regiunea  Maramure şului,  arat ă că "statul  ungar  a dus  o pu 
ternic ă politică de  maghiarizare  a popula ţiei rom âneşti, ucrainiene  şi evre 
ieşti. Aproape  în  toate  satele  şi comunele  rom âneşti statul  ungar  s- a  
străduit  Să construiasc ă case  pentru  familiile  maghiare.  Astfel  au  ap ărut  
case  (cu  familii  maghiare  — n.n.) în  masa  rom ânilor  [...] Statul  ungar  a  
căutat  să aibă o baz ă de  sprijin  prin  aceste  familii  maghiare  în  satele  com 
pacte  rom âneşti". In acela şi timp,  la 24  septembrie  1940,  autorit ăţile hor-
thyste  emit  legea  nr.  1  212,  referitoare  la "transformarea  construc ţiilor în  
stil rom ânesc", în  care  se  atrage  aten ţ ia prefec ţ ilor  că "în  Ardeal,  rom ânii,  
pentru  a accentua  mai  mult  caracterul  rom ânesc,  folosesc  stilul  rom ânesc  
cu  bolţi în  construc ţiile publice  ori particulare.  In interesul  împiedic ării  
acestei  tendin ţe, ve ţi ţine  sub  observa ţie prin  unit ăţile comandamentelor  
construc ţiile aflate  în  lucru  si ve ţi interzice  executarea  lor în  stil rom ânesc,  
în  locul  bolţilor semirotunde  la geamuri  şi por ţi, se vor  folosi grinzi  drepte".
In localităţ ile unde  anumi ţ i func ţ ionari  maghiari  îndr ăzneau  s  ă manifeste  
sentimente  de  onestitate  fa ţă de  popula ţ ia rom âneasc ă autori tăţile luau  
m ăsuri  pentru  schimbarea  din  posturi  a acestor  func ţ ionari.

O altă  manifestare  a politicii  de  dezna ţ ionalizare  for ţat ă a popula ţ iei 
rom âne şti,  promovat ă în  teritoriul  ocupat  de  statul  fascisto - horthyst,  o 
constituie  ordonan ţa nr.  70/1940  M.E., din  decembrie  1940,  prin  care  se  
dis punea  maghiarizarea  numelor  rom âne şti.  Aplicarea  în  practic ă a acestei  
ordonan ţe a fost  reglementat ă printr - o alt ă ordonan ţă a Ministrului  de  
Interne,  sub  nr.  20/1941  B.M., emis ă la 18  ianuarie  1941,   care   prevedea în  
mod  concret  înscrierea  în  actele  de  stare  civilă a numelor  rom âne şti  cu  
grafie  maghiară . Acţ iunea  pornit ă a avut  ca  urmare  faptul  că în  1942- 1943  
aproximativ  100  000  de  rom âni  figurau  în  registrele  administra ţ i maghiare  
drept  unguri.  Maghiarizarea  for ţat ă a numelor  era  un  feno- men  general  şi 
continuu,  Int îlnit  sub  cele  mai  felurite  forme  de  exprima  in  toate  localit ăţile 
din  teritoriul  ocupat  de  horthy şti.  Dup ă cum  scria  un  ziar  al  vremii,  în  Ţara  
Oaşului,  oamenii  s înt  chema ţ i la prim ărie,  unde  no- tarul,  in  "Prczen ţa  
jandarmului  ungur  cu  pene  de  cocoş la pălărie"," cu  baioneta  fixat ă la  
arm ă", le ia interogatoriul,  mul ţ i dintre  ei fiind  arestati  far ă nici  o vină. "Să 
stii că de  azi  înainte  nu  te  mai  cheam ă Florea  Vasile  ci Virag  Laci", spune  
notarul,  "iar  pe  tine,  în  loc de  Munteanu  Augustin,  Hegyi  Guszti,  a ţi auzit  
m ăi ?".

O altă  form ă politico- adminjstrativ ă a m ăsurilor  de  dezna ţ ionalizare  
a  populatiei  rom âne şti  o constituia  campania  de  pres ă s i acţ iunile  concret  



întreprinse  în  vederea  "remaghiarizarii"  unei  parti  a popula ţ iei rom âne şti.  
In jude ţul  Solnoc- Dăbîca  (fostul  jude ţ  Somes),  generalul  Thold  Dezso  a 
cerut  "iniţierea  unei  aprige  campanii  de  maghiarizare  a peste  100  000  de  
rom âni". Primele  m ăsuri  în  acest  sens  le- au  constituit  presiunile  exer citate  
de  administra ţ ia horthyst ă pentru  a  constr înge  popula ţ ia rom ână sa  se  
declare  la recons ăm întul  din  februarie  1941,  maghiar ă.

La Universitatea  din  Cluj  a fost  înfiin ţaiă o catedr ă special ă pentru  
problema  "maghiariz ării"', care  urma  sa  preg ăteasc ă studen ţ ii de  la toate  
facult ătile  pentru  ac ţ iunea  de  maghiarizare,  urm înd  ca  ace ştia  să fie  
tirimisi  in  mediul  rural  pentru  a o aplica.  Concomitent  cu  aceast ă forma  
"institu ţ ional ă" a dezna ţ ionaliz ării, şi în  cadrul  Asocia ţ iei studen ţ ilor  ma-
ghiari  din  Cluj  s- au  ţ inut  cursuri  pentru  preg ătirea  unor  echipe  special  
destinate  ţ inuturilor  unde  maghiarii  se  aflau  în  minoritate.  Astfel,  în  vara  
anului  1941.  au  plecat  în  jude ţul  Solnoc- Dăbîca  o serie  de  echipe,  înso ţ ite  
de  profesori  universitari.

Acestui  scop  i- a fost  destinat  şi aşa- numitul  "institut  de  cercetare  al  
raselor  şi de  aşezare  social ă'", creat  dup ă dictatul  de  ia Viena.  Sub  lozinca  
necesit ăţii unor  state  unitare  din  punct  de  vedere  na ţ ional  a luptei  pentru  
evitarea  războaielor,  a căror  cauz ă ar  rezida  — potrivit  autorilor  acestei  
diversiuni  şoviniste  — în  existen ţa na ţ ionalit ăţilor  pe  teritoriul  diferitelor  
state,  regimul  horthyst  a întreprins  o ampl ă manevr ă în  r în- dul  rom ânilor  
şi a altor  na ţ ionalit ăţi oprimate  din  acest  teritoriu  cotro pit,  cu  scopul  
maghiariz ării  sau  elimin ării  acestora  şi cre ării  unei  zone  eminamente  
maghiar ă din  punct  de  vedere  demografic.

După  cum  se  constat ă într - un  document  al  autorit ăţilor  de  stat  
rom âne şti  din  noiembrie  1941,  "de  cîtva  timp  se răspîndesc  prin  satele  
rom âneşti din  Ardealul  cedat  circularele  unui  "Inutilul  de  cercetare  a  
raselor  si de  aşezare  socială" [...]. Circularele  sînt  înso ţite de  un  formular  
asa- zis  "Coala  de  origine", care  trebuia  să fie  completat  de  cel căruia  i- a  
fost  adresat.  Din  aceste  imprimate  întocmit ă cu  tilc, reiese  categoric  
tendin ţa de  maghiarizare  a elementului  rom ânesc,  sau  trecere  în  Rom ânia  
a celor  refractari  maghiariz ării",

Acest  formular  era  înso ţ it  de  un  preambul  în  care  se  ar ăta  : "Noi toţi  
ştim  foarte  bine  că pricina  războiului  de  azi  şi a celui  din  trecut  a  
fost situatia  aceea  că în  Europa  Central ă na ţionalităţ ile trăiesc amestecat.  
Abia  se gaeste  vreun  stat  fără na ţionalităţi. Din  acest  motiv,  există ceart ă şi  
invrajbire  intre  anumite  state.  Institutul  nostru  s- a creat  pentru  a elimina  
pricinaa  aceasta  din  via ţa viitorului  în  Europa  Nou ă.

Pentru  aceasta  am  început  regularea  transloc ării na ţionalităţ ilor din  
statul  unde  sînt  siliţi a trăi ca minorit ăţi, în  statul  acela,  în  care  trăiesc fra ţii  
lor, unde  se vor  sim ţi acas ă şi unde  vor  fi în  majoritate.

E de  prisos  a  mai  dovedi  scopul  şi rezultatul  ac ţiunii,  a cărei urmare  
va  fi o pace  pe  veci în  aceast ă regiune  de  cultur ă binecuv întat ă a  lumii.  Ca  
în  familie,  într- un  singur  stat  vor  trăi to ţi, care  apar ţin  aceleia şi rase,  
vorbesc  aceea şi limb ă, posed ă aceea şi cultur ă şi cu  acelea şi interese  ma 
teriale.



Fraţ ilor ! Completa ţi precis  "Coala  de  origine " şi declara ţi unde  ave ţi  
voin ţă  să vă transmuta ţi, în  care  stat.  Noi facem  dup ă placul  vostru  tot  ce  
ne  este  în  putin ţă , să se împlineasc ă dorin ţa voastr ă. Coala  completat  ă să 
ne- o trimite ţi urgent  înapoi  în  plicul  anexat" .

Unul  din  cele  mai  importante  mijloace  prin  care  regimul  horthyst  a 
încercat  să schimbe  artificial  fizionomia  demografic ă, sub  aspect  na ţ ional,  
a acestui  teritoriu  1- a constituit  recens ăm întul  popula ţ iei. Dup ă cum  re 
zult ă dintr - un  document  al  vremii,  "In jude ţul Satu  Mare,  autorit ăţile ma 
ghiare,  at ît la recens ăm întul  făcut  şi în  orice  ocazie,  consider ă pe  toţi  
rom ânii de  religie  greco- catolică, drept  unguri.  La numele  rom ânesc  al  
acestora  le adaug ă un  nume  de  Neme ş sau  alte  nume  maghiarizate,  pe  care  
rom ânii trebuie  să le accepte  fără şovăire. La recens ăm întul  făcut  în  co
muna  Saldabagiu  de  Barcău, jude ţul Bihor,  mai  mult  de  100  familii  rom â
neşti au  fost  trecute  drept  maghiare  de  origine,  cu  toate  că majoritatea  
membrilor  acestora,  aproape  nici nu  cuno şteau  limba  maghiar ă. In comu 
nele  învecinate  procentul  (de  rom âni  trecu ţ i drept  maghiari  — n.n.) a fost  
mult  mai  mare,  şi numai  acei  rom âni care  au  protestat  nu  au  fost  trecu ţi  
unguri".

In oraşul  Bistri ţa, "cu  ocazia  recens ăm întului  popula ţiei pe  na ţionali 
tăţ i, au  fost  înregistra ţi 8 000  de  maghiari,  4  200  saşi, 3  800  rom âni şi 150  
evrei,  deşi ultimul  recens ăm înt  făcut  de  autorit ăţ ile rom âne  au  găsit numai  
1  800  de  maghiari  în  tot  jude ţul. Autorit ăţ ile maghiare,  ca să ajung  ă la  
acest  rezultat,  au  recenzat  şi solda ţii. La sate,  ţăranii  rom âni au  fost  
întreba ţi cu  ocazia  recens ăm întului  dac ă ştiu  ungure şte  şi la afirma ţiile lor  
(că ştiu  limba  maghiar ă — n.n.) au  fost  trecu ţi în  controale  ca maghiari.  
Asemenea  şi evreii". In legătur ă cu  modul  în  care  era  efectuat  recens ă
m ântul  ca  mijloc  de  dezna ţ ionalizare  for ţat ă a rom ânilor  este  edificatoare  
rubrica  nr.  15  din  formularele  de  recens ăm înt,  unde  se  stabilea  na ţ ionali 
tatea  — ,.la mul ţi rom âni s- a trecut  cea  maghiar ă, astfel  că mare  (parte  — 
n.n.) a rom ânilor  figureaz ă ca cetăţeni  ai statului  maghiar  de  na ţionalitate  
maghiar ă cu  limba  matern ă rom ână".

De altminteri,  cu  ocazia  acţ iunilor  de  recens ăm înt.  autorit ăţile de  
ocupa ţ ie s- au  dedat  la diferite  abuzuri  pentru  a ob ţ ine  de  la rom âni  de-
clara ţ ii în  sensul  că s înt  unguri.  Iată un  exemplu  petrecut  cu  ocazia  re-
censăm întului  efectuat  în  februarie  1941,  descris  de  învăţătorul  Mihai  Or-
ban,  din  comuna  Cuta,  jude ţul  Satu  Mare.  "Fiind  numit  şi eu  în  comisia  de  
recens ăm înt,  m- am  prezentat  la casa  lui Brata  loan,  unde  l- am  înt âlnii pe  
delegatul  ungur  care  începuse  deja  recens ăm întul  ; m- am  aşezat  la mas ă 
şi, uit îndu- m ă la formularele  completate,  am  observat  că delegatul  ungur  a  
trecut  pe  to ţi ai casei  de  na ţionalitate  maghiar ă, intreb îndu- l de  ce a făcut  
acest  lucru,  mi- a răspuns  că aşa s- au  declarat,  ci, ia întreab ă- i ; atunci  i-
am  întrebat  ca de  ce na ţionalitate  sînt  si mi- au  declarat  că sint  de  
na ţionalitate  rom ână şi că "neam  de  neamul  lor au  fost  rom âni şi aşa vor  
să răm înă". De cele  mai  multe  ori func ţionarul  ungur  nici nu  mai  întreba  pe  
cel interogat  despre  na ţionalitate,  ci îi punea  întreb ări cu  scop  de  intimidare  
ca : "Cu cine  ţine ţi, cu  ungurii  sau  cu  rom ânii ?". La aceasta  popula ţia, de  



teama  represaliilor,  răspundea  : "Cu ungurii " şi, atunci  erau  trecu ţi de  
na ţionalitate  maghiar ă. Ulterior  noul  func ţionar  nu  a mai  pus  nici aceste  
întreb ări, ci despre  religia  şi cetăţenia  celui  vizat  în  formulare  trec înd,  peste  
tot,  "maghiar ". Acolo  unde  oamenii  protestau,  "erau  amenin ţa ţi că vor  fi  
da ţi afar ă din  ţară şi totodat ă li se vor  confisca  şi averile"". De notat  ca  
acest  învăţător  a fost  destituit  şi trimis  într - un  lagăr  de  concentrare  ]a 
Budapesta,  cu  urm ătoarea  acuza ţ ie : "Numitul  în  decursul  recens ăm întului  
pe  nedrept  s- a între ţinut  în  acel  local  unde  de legatul  comisiei  de  
recens ăm înt  executa  lucrările de  recens ăm înt  şi pe  cei ce se declarau  unguri  
îi for ţa să se declare  rom âni [...] deci prin  acest  fapt  a  periclitat  ordinea  
publică, precum  şi interesele  superioare  ale  Sta tului  referitoare  la  
recens ăm înt".

Guvernul  horthyst  şi organele  sale  locale,  precum  şi diferitele  orga 
niza ţ ii ungare,  erau  preocupate  şi de  alte  mijloace  pentru  intensificarea  
ac ţ iunilor  de  dezna ţ ionalizare  for ţat ă. Astfel.  în  cadrul  Asocia ţ iei sătm ă
rene  Kolcsey,  secretarul  cultural  al  acestei  organiza ţ ii sus ţ inea  necesita tea  
revizionismului  ungar  activ  care  să se  manifeste  nu  numai  în  interesul  
maghiarilor  "râma şi peste  grani ţă", ci si  în  interior,  pe  teritoriul  nord-
estului  Transilvaniei,  "şi anume  în  ţinuturile  fără unguri  [...], pentru  a- i  
remaghiariza  pe  dezmaghiariza ţii care  se declar ă astăzi  rom âni". Una  din  
metodele  folosite  în  maghiarizare  era  trimiterea  în  vacan ţa de  var ă a ele 
vilor  rom âni  în  diferite  p ăr ţ i ale  Ungariei.  De exemplu,  "Asocia ţ ia general ă 
calvin ă a iubirii" aduna  copii  maghiari  "rom âniza ţ i", due îndu- i în  vacan ţă 
în  sta ţ iunile  climaterice  din  Ungaria,  "cu  scopul  ca odat ă cu  recrea ţia lor să 
înve ţe din  nou  limba  maghiar ă".

Printre  măsurile  menite  să duc ă la maghiarizarea  rom ânilor  a fost  şi 
aceea  de  a interzice  ca  pe  str ăzile  ora şelor  şi comunelor,  rom ânii  să 
mearg ă în  grupuri  şi să vorbeasc ă rom âne şte,  concomitent  cu  faptul  că 
portul  rom ânesc  era  interzis.  Pe valea  Şieului,  a Some şului,  a Bîrgăului,  de  
pild ă, căm ăşile bărba ţ ilor  rom âni  erau  tăiate  cu  baioneta  de  către  jan darmii  
horthy şti  sau,  în  cel  mai  fericit  caz,  erau  obliga ţ i să le poarte  în  pantaloni.  
Autorit ăţile horthyste  înregistrau  numele  de  familie  ale  rom ânilor  dup ă 
pronun ţ ia maghiar ă, schimb înd  chiar  şi numele  de  origine  rom ână a unor  
localit ăţi şi mun ţ i. Astfel,  falnicul  pisc  din  mun ţ ii Mara mure şului,  Pietrosul,  
a fost  botezat  Horthy  Csucs  (Piscul  Horthy),  iar  Ineul din  Munţ ii Rodnei  a 
fost  numit  Teleki  Csucs.  Tot  acolo,  în  Mun ţ ii Rod- nei,  la 2  km  de  linia  
vremelnic ă de  demarca ţ ie impus ă Rom âniei,  la 19  au gust  1941  a fost  
aşezat ă o statuie  de  piatr ă, înalt ă de  9 m  a Sfîntului  Ştefan,  pentru  a păzi  
"hotarele  milenare  ale  Ungariei".

Printre  cele  mai  importante  măsuri  luate  de  autorit ăţile horthyste  în  
acest  domeniu  a fost  cea  referitoare  la pres ă şi literatur ă. Rom ânilor  nu  li 
s- a dat  dreptul  să editeze  dec ît  cinci  publica ţ ii în  limba  rom ână, în  timp  ce  
pentru  o popula ţ ie de  trei  ori  mai  pu ţ in  numeroas ă, care  vorbea  limba  
maghiar ă, în  sudul  Transilvaniei  existau  24  organe  de  pres ă ce  ap ăreau  în  
aceast ă limba . Unul  dintre  aceste  organe  de  pres ă rom âne şti  era  "Tribuna  
Ardealului",  sub  conducerea  prof.  dr.  Emil Ha ţ ieganu,  Acest  ziar  era  în  



timpul  ocupa ţ iei horthyste  "singurul  purt ător  de  cuv înt  rom ânesc  zilnic  
care,  cu  modestele  mijloace  materiale  şi redac ţionale,  ce- i stau  la dispozi ţie,  
umple,  m ăcar  par ţial, marele  gal  ce se simte  în  acest  domeniu".  Celălalt  
organ  de  pres ă. "Săpt âm îna",  ap ărea  la Bistri ţa săpt ăm înal  sub  di rec ţ iunea  
lui  Ioan  Costan.  Difuzarea  liber ă a acestui  organ  nu  a fost  apro bat ă, în  
afar ă de  aceste  dou ă gazete,  a mai  fost  aprobat ă apari ţ ia revistei  cu  
caracter  religios  "Viaţa ilustrat ă", publicat ă lunar  la  Cluj  sub  condu cerea  
episcopului  Nicolae  Colan,  precum  şi a periodicelor  religioase  "Cu- vîntul  
Ardealului'"  şi "Cuvîntul  cre ştin".  Publica ţ iile  rom âne şti  men ţ ionate  erau  
urm ărite  în  mod  special  de  cenzura  de  război,  ca  de  altfel  şi ac tivitatea  
sindicatului  ziari ştilor  rom âni,  dizolvat  de  autorit ăţi şi a cărui  avere  a fost  
confiscat ă.

Editarea  de  căr ţ i in  limba  rom ână se  lovea  şi ea  de  nenum ărate  ob 
stacole.  Unele  solu ţ ii în  acest  domeniu  au  fost  găsite  în  special  în  cadrul  
bisericii,  ca,  de  pild ă, la Episcopia  rom ână ortodox ă din  Cluj,  la Episcopia  
rom ână unit ă din  Oradea,  editura  Sf. Nichita  a preo ţ ilor  uni ţ i din  Cluj  şi 
editura  călug ărilor  din  Bicsad.  Publicarea  de  calendare  se  afla  în  cen trul  
aten ţ iei fiecărei  "edituri".  Con ţ inutul  acestora  era  mai  variat.  Difu zarea  lor  
îns ă era  împiedicat ă de  autorit ăţi sub  diferite  pretexte.  Astfel,  de  pild ă, in  
februarie  1942  a fost  confiscat  Calendarul  creştinului  de  lege  răsăritean ă 
ap ărut  la Cluj,  pentru  că avea  inclus ă fabula  lui  Grigore  Alexandrescu  
Securea  şi pădurea,  considerat ă "iredentist ă".

Unul  din  contemporanii  evenimentelor  scria  în  acei  ani  : "Institu ţiile  
regimului  au  exaltai  pina  la perversitate  metodele  lor de  control.  Ca să 
tipăreşti o carte,  de  pildă, trebuia  s- o treci  printr- o cascad  ă de  cenzuri  : 
cenzura  parchetului,  apoi  cenzura  corpului  da  armat ă şi la urm ă cenzura  
cea  mai  atentă  a  aşa- zisului  "Erdelyi  Tudomanyos  Intezet " (institut  ştiin ţific  
ardelean),  care  func ţiona  pe  ling ă Universitatea  Ferencz  Jozsef  din  Cluj.  
Cartea  care  primea  "bun  de  imprimat " nu  putea  însă s  ă apar ă deoarece,  
pentru  ca să po ţi cump ăra  hirtia  necesar ă tipăririi ei, trebuia  sa  înaintezi  
cereri  la dou ă ministere  si să alergi  de  cîteva  ori la Budapesta  ca să ob ţii o  
rezolvare  favorabil ă. Cu  metoda  aceasta  erau  imo- bilizate  şi tipografiile  
noastre,  care  insuficient  înzestrate,  nu  puteau  s  îă nceap ă o lucrare,  pînă 
cînd  cea  precedent ă nu  era  tipărită. In asemenea  împrejur ări, tipărirea  unei  
cărţi cît de  mici  necesita  mai  multe  luni.  Nu  o dat ă am  încercat  să ob ţinem  
de  la guvern  dreptul  de  func ţionare  pentru  aşez ările şi asocia ţiile de  
cultur ă, care,  ca şi bătr îna  Astra,  de  pildă, au  func ţionat  în  Ardeal,  înainte  
de  Unire.  Era firesc  să încerc ăm  reg ăsirea  şi consolidarea  noastr ă în  
asocia ţiile de  cultur ă vechi,  dar  guvernul  hor- ihyst  nu  a permis  acest  lucru  
niciodat ă, dimpotriv ă, au  fost  închise  bibliotecile  rom âneşti, confiscate  
cărţile rom âneşti acolo  unde  au  putut  fi găsite,  ca în  cazul  librarului  Ioan  
Clonda  din  Oradea" .

Autorităţ ile horthyste  au  folosit  din  plin  presa,  radioul,  literatura  
politic ă şi beletristic ă, şcoala,  biserica,  organiza ţ iile  fasciste  etc.  pentru  
dez na ţ ionalizarea  rom ânilor  şi a altor  na ţ ionalit ăţi nemaghiare  şi 
negermane,  pentru  propagarea  fascismului  horthyst,  a rasismului  şi 



antisemitismului.  Acestea  urm ăreau  cu  cea  mai  mare  aten ţ ie publica ţ iile  
rom âne şti,  lu înd  m ăsuri  fa ţă de  orice  îng ăduin ţă în  acest  domeniu.  La 11  
iunie  1942,  pri- mul- ministru  horthyst  "a obiectat  critic la faptul  că 
cenzura  presei  de  limb ă rom âneasc ă, îndeosebi  a calendarelor  şi cărţilor  
rom âneşti, nu  este  suficient  de  eficient ă", reu şindu- se  uneori  "să fie  
formulate  expresii  po trivnice" statului  horthyst 27 . Cenzura  budapestan ă 
anun ţa la 31  iulie  1942  că publicarea  ştirilor  referitoare  la condamn ările  în  
procesele  avînd  drept  obiect  ofensa  adus ă na ţ iunii  şi guvernului  este  
interzis ă.

Politica  de  dezna ţ ionalizare  împotriva  popula ţ iei rom âne şti  cap ătă 
accente  tot  mai  dure  în  perioada  ultim ă a ocupa ţ iei horthyste  cînd  se  în 
mul ţesc  şi atacurile  şi amestecul  direct  al  autorit ăţilor  horthyste,  mai  apoi  
şi hitleriste  (dup ă 19  martie  1944),  în  treburile  interne  ale  unicului  organ  
de  pres ă al  rom ânilor  "Tribuna  Ardealului",  ai  cărui  colaboratori  au  fost  
r înd  pe  rînd  aresta ţ i : Aurel  Socol,  T. Orosf ăianu,  Gheorghe  Dăncu ş, 
Gheorghe  Giurgiu  etc.  sau  concentra ţ i în  deta şamente  de  munc ă for ţat ă, 
împin şi în  ghearele  mor ţ ii (Arthur  Anderco,  Theodor  Bindea,  Traian  
Banciu).

Politica  de  dezna ţ ionalizare  şi maghiarizare  for ţat ă a popula ţ iei 
rom âne şti  de  către  ocupan ţ ii horthy şti  s- a manifestat  într - un  chip  deose 
bit  de  brutal  şi în  domeniul  confesional,  al  celor  dou ă religii  rom âne şti  : 
cea  ortodox ă şi cea  greco- catolic ă. Bisericile  rom âne şti  erau  expuse  vexa-
ţ iilor  permanente  ale  regimului  horthyst  cu  scopul,  deloc  disimulat,  al  
maghiariz ării.

In prima  etapă , în  lunile  de  dup ă ocupa ţ ie, maghiarizarea  şi dezna 
ţ ionalizarea  for ţat ă s- au  manifestat  împotriva  slujitorilor  bisericii  prin  
bătăi, schingiuiri,  expulz ări  şi arest ări  ale  credincio şilor  rom âni.  Prigoana  
ce a urmat  împotriva  slujitorilor  bisericii  rom âne şti  era  determinat ă de  
faptul  că statul  horthyst  vedea  în  ei principalul  reazem  al na ţ ionalit ăţii 
rom âne şti.  Formele  de  manifestare  ale  acestei  prigoane  anticonfesionale,  
de  dezna ţ ionalizare  a rom ânilor  s înt  dintre  cele  mai  diverse,  merg înd  de  la 
încercarea  de  folosire  a cultului  greco- catolic  rom ânesc,  existent  în  aceast ă 
parte  a ţării, ca  mijloc  de  maghiarizare  for ţat ă a popula ţ iei rom âne şti,  la 
implantarea  for ţat ă în  sistemul  bisericesc  rom ânesc  a unor  prela ţ i nero-
mâ ni,  adep ţ i ai  regimului  de  ocupa ţ ie ; de  la slăbirea  poten ţ ialului  eco 
nomic  al  bisericii  greco- catolice  şi ortodoxe  rom âne şti,  la îngr ădirea  posi 
bilit ăţilor  de  afirmare  a tradi ţ iilor  spirituale  specifice  culturii  rom âne şti  ce  
se  practica  anterior  în  cadrul  institu ţ iilor  confesionale  rom âne şti.
In momentul  pronun ţă rii  dictatului  fascist  de  la Viena,  în  cele  11  jude ţe din  
teritoriul  ocupat  popula ţ ia rom âneasc ă — ca  de  altfel  şi cea  maghiar ă, 
german ă etc,  — dispunea  de  o organizare  bisericeasc ă speci fică, rezultat ă 
din  str ădania  ei secular ă de  a- şi păstra  fiin ţa spiritual  ă proprie.  în  acest  
teritoriu  se  num ărau  peste  1  300  000  credincio şi rom âni  cu  1 369  parohii,  
ce  făceau  parte  din  eparhiile  cu  sediul  la Oradea,  Cluj,  Sighet,  Baia Mare .  
Aceast ă organizare  bisericeasc ă exprima  realitatea  că popula ţ ia 
rom âneasc ă era  cea  mai  numeroas ă dintre  cîte  existau  în  Transilvania.  Ca 



şi şcoala,  Biserica  constituia  o mare  for ţă de  men ţ inere  a unit ăţii si  
individualit ăţii spirituale,  na ţ ionale  a rom ânilor  de  aici  şi însufle ţea  
aspira ţ ia lor  de  a se  reuni  cu  patria- mam ă.

Ocupantul  ungar  a privit  Biserica  româ neasc ă nu  numai  ca  o insti 
tu ţ ie confesional ă, ci ca  o puternic ă meterez ă de  rezisten ţă a popula ţ iei 
rom âne şti  majoritare  fa ţă de  regimul  horthyst.  El ţ inea  seama  de  faptul  că 
prin  îns ăşi fiin ţa ei, aceast ă Biseric ă era  purt ătoarea  tradi ţ iilor  rom âne şti  
din  Transilvania  anterioar ă primului  război  mondial,  pe  linia  culti vării  
aspira ţ iilor  tuturor  rom ânilor  pentru  men ţ inerea  sau  refacerea  uni tăţii lor  
statale.

In acţ iunea  de  reprimare  a Bisericii  rom âne şti  din  acest  teritoriu,  
statul  ungar  a recurs  la nenum ărate  acte  vexatorii,  reprim ări, distrugeri,  
omoruri  şi schingiuiri,  imixtiuni  dintre  cele  mai  umilitoare.  Războiul  ne 
cru ţător  împotriva  Bisericii  rom âne şti  a fost  dezl ăn ţuit  sistematic  şi con 
centric  din  partea  tuturor  for ţelor  organizate  sau  spontane  — armat ă, jan 
darmerie,  poli ţ ie, organiza ţ ii paramilitare  sau  bande  neorganizate  şi per 
soane  fizice  izolate  din  r îndul  popula ţ iei maghiare  —, precum  şi a auto 
rit ăţii de  stat  budapestane,  presei  ş.a. Climatul  a fost  între ţ inut  şi a primit  
un  gir  quasi  oficial  prin  presa  central ă ungar ă. La 12  octombrie  1940,  zia 
rul  budapestan  .,Magyarorszag"  publica  articolul  Pentru  satele  secuie şti  
batjocorite  în  care  se  arat ă, printre  altele  : "Satelor  ungure şti trebuie  s  ă li se  
dea  aspectul  lor vechi  prin  înlăturarea  bisericilor  zidite  în  stil bizan tin  — 
adică a  bisericilor  rom âneşti — care  nu  se potrivesc  cu  mediul  aces- tora", în  
aceea şi zi,  gazeta  central ă "Uj Magyarsag"  publica  o ştire  potrivit  căreia  în  
mai  multe  comune  din  secuime  s- a început  o ac ţ iune  de  a cere  guvernului  
Ungariei  să transforme  bisericile  zidite  în  stil  bizantin.  Iar  peste  patru  zile  
— 16  octombrie  — un  alt  organ  central  de  pres ă din  Ungaria  "Nemzeti  
Ujsag" scria  că "Transilvania  reanexat ă reclam ă ur genta  solu ţionare  a  
clădirilor  bisericilor  ortodoxe  rom âneşti".

Aceste  incită ri  ale  presei  ungare  aveau  loc  în  condi ţ iile  în  care  
ac ţ iunea  de  suprimare  a Bisericii  rom âne şti  din  teritoriul  cotropit  era  în  
plin ă desf ăşurare.  Concomitent  cu  sălbăticiile  dezl ăn ţuite  împo triva  
popula ţ iei rom âne şti,  inclusiv  a slujitorilor  Bisericii  rom âne şti,  în  perioada  
septembrie  1940  — februarie  1941,  bandele  dezl ăn ţuite,  cu  con cursul  
autorit ăţilor  de  stat,  au  dăr îmat  numeroase  biserici  rom âne şti  în  
septembrie  1940  : biserica  din  Vîrghi ş (Odorhei),   biserica  din  Sîn- Mar- tin  
(Odorhei)  şi biserica  din  Raco şul  de  sus  (Odorhei)  ; octombrie  1940  : 
biserica  din  Bibor ţeni  (Odorhei),  biserica  din  Boro şneul  Mare  (Trei  Scaune),  
biserica  din  Crăciunel  (Trei  Scaune),  biserica  din  Căpeni  (Trei  Scaune),  
biserica  din  Mereşti  (Odorhei),  biserica  din  Raco şul  de  jos  ; octombrie  — 
decembrie  1940  : biserica  din  Mertini ş (Odorhei),  biserica  din  Sălard  (Bihor)  
; noiembrie  1940  : biserica  din  Comol ău  (Trei  Scaune),  biserica  din  Ocland  
(Odorhei)  ; 1 ianuarie  — 2 februarie  1941  : biserica  din  Borsec  (Ciue), 
biserica  din  Pănet  (Mure ş), biserica  din  Dătr ău  (Ciuc).

Dar  lucrurile  nu  se  opresc  aici.  Furia  împotriva  Bisericii  rom âne şti  s-
a manifestat  şi prin  alte  acte  barbare,  profanatoare.  In afara  acestor  biserici  



d ăr îmate  au  fost  deteriorate,  devastate  ori  p îng ărite  38  biserici  rom âne şti,  
astfel  : biserica  din  Bicaz- Centru  (jud.  Ciuc) a fost  transfor mat ă în  
cazarm ă, la 18  ianuarie  1941.  In octombrie  acela şi an  a fost  trans format ă 
în  magazie  biserica  din  Gheorgheni  (Ciuc). Asemenea,  a fost  transformat ă 
de  către  autorit ăţile maghiare,  în  magazie,  în  septembrie  1940,  biserica  din  
Miercurea - Ciucului  (Ciuc), dup ă ce  fusese,  încep înd  cu  11  septembrie,  
pîng ărit ă în  mai  multe  r înduri.  In octombrie  1940  a fost  transformat  în  
dormitor  pentru  evreii  concentra ţ i la munc ă for ţat ă capela  din  Nojorid,  
jude ţul  Bihor.  în  16  septembrie  1940  a fost  devastat ă si  i s- au  spart  uşile şi 
ferestrele  bisericii  din  Odorhei,  iar  peste  citeva  zile  a fost  murd ărit ă cu  
fecale.

Iată descrierea  cîtorva  scene  dramatice  care  s- au  petrecut  în  timpul  
devast ării, profan ării  sau  dăr îm ării  unor  lăcaşe de  cult  ale  rom ânilor  din  
acest  teritoriu.  Printre  primele  biserici  rom âne şti  dăr îmate  a fost  şi cea  din  
Raco şul  de  sus  (Odorhei).  Cum  s- a petrecut  evenimentul  ? Potrivit  
relat ărilor  martorilor  oculari  : "La cîteva  zile  dup ă ce a  sosit  armata  ungar ă 
de  ocupa ţie, s- a dat  ordin  ca toţi sătenii  să se adune  în  fa ţa prim ăriei.  
Comandantul  a  spus  oamenilor  că trebuie  să dărîm ăm  biserica  ro
m âneasc ă. Oamenii  au  rămas  încremeni ţi. Nimeni  n- a cutezat  să zică ni
mic.  Au  stat  pe  loc nemi şca ţi mult  timp.  Comandantul  zbiera  şi insista  s  ă se 
apuce  de  dărîmat.  Deodat ă un  nebun  de  secui  a  zis: mă  urcu  ! S- a urcat  sus  
pe  turlă să dea  crucile  jos. Dar  Dumnezeu  l- a  pedepsit  pe  loc. A  căzut  de  
sus  şi a rămas  mort  pe  loc. Nimeni  dintre  săteni  nu  a mai  pus  mina  să 
ating ă biserica  şi s- o dar îme".  In final,  biserica  a fost  d ăr îmat  ă de  solda ţ i 
unguri.  Biserica  din  Dobo şeni  (Odorhei)  a fost  dăr îmat ă în  de cembrie  1940  
în  urm ătoarele  condi ţ ii : "Dup ă instalarea  administra ţiei maghiare  în  
teritoriul  răpit  de  Ungaria,  în  Doboşeni  a ajuns  primar  unul  dintre  cei mai  
şovini  secui  care,  în  fruntea  bandelor  de  horthy şti şi cu  sprijinul  leven ţilor  
comanda ţi de  colonelul  din  Ocland,  au  dărîmat,  în  de- cembrie  1940,  
zidurile  bisericii". "Biserica  din  Comol ău  (Trei  Scaune)  a fost  incendiat ă şi  
apoi  dărîmat ă. Locul  a  rămas  pustiu.  Aceea şi imagine  a rămas  dup ă 
dărîmarea  bisericilor  din  Căpeni  şi Bibor ţeni.  Devast înd  biserica  din  Ozun  
(Trei  Scaune)  bandele  dezl ăn ţuite  au  aprins  băncile, praporii,  cărţile sfinte  
în  mijlocul  bisericii. La biserica  din  Bicfalău  au  împu şcat  crucile  de  la turn  şi  
acoperi ş. Acoperi şul s- a stricat  şi în  biseric  ă plou ă. De la biserica  Sîntion-
lunca  (Trei  Scaune)  au  dobor ît toate  crucilede  la turn  şi acoperi ş". "Odat ă cu  
venirea  şi ocupa ţia trupelor  maghiare  — consemna  un  document  al  vremii  
— biserica  cea  nou ă din  Papau ţi a fost  devastat ă, rup îndu- i crucea  de  pe  
cupola  turnului  drept,  la cupola  turnului  sting  neput înd  rupe,  crucea  a  
rămas  îndoit ă cum  se găseşte  şi astăzi  [1942].  Ca să poat ă face  opera ţiunea  
de  mai  sus,  au  trebuit  să se urce  pe  acoperi ş de  unde  au  luat  mai  multe  zeci  
de  ţigle  şi aşa au  lăsat- o, nepun îndu- le la loc, aşa că aproape  de  doi ani  in  
biserică plou ă. Preotul  a cerut  voie  prim ăriei de  a pune  ţigla  la loc, însă nu  
a primit  nici un  răspuns,  încuietoarea  de  la uşa bisericii a jost  spart ă şi  
astfel  au  intrat  în  biserică, unde  sf.  prestol  a fost  sfărîmat,  răm înînd  
întreag ă numai  masa  din- tr- o lespede  de  ciment,  aruncat ă peste  



fărîm ăturile  prestatului.  Biserica,  înăuntru,  de  jur  împrejur,  este  zdrobit ă de  
lovituri  şi scris  pe  păre ţi cite  lucruri  nesocotite" . Iată cum,  Dr. Aurel  Rusu,  
fost  notar  public  şi cu rator  al  bisericii  din  Ocland  (Odorhei)  — descrie  
modul  în  care  a fost  d ăr îmat ă biserica  din  aceast ă localitate.  "A doua  zi  
dup ă sosirea  trupelor  (ungare  — n.n.) în  Ocland  în  14  septembrie  1940,  mi  
s- a luat  cu  for ţa oficiul  ce aveam  şi nu  mi- a mai  rămas  de  lucru  dec ît a m ă 
îngriji  de  salvarea  avatului  ce aveam  acolo şi mai  ales  de  ap ărarea  
interioarelor  bisericii noastre.  [...] în  timpul  comandamentului  militar  
(ocupa ţ iei mili tare  — n.n.) cu  durat ă de  trei  luni,  deja  cu  finea  lunii  
septembrie  s- a început  demolarea  frumoasei  noastre  biserici. Inceputul  s- a  
făcut  prin  militari,  iar,  dup ă plecarea  acestora,  s- a continuat  prin  popula ţia  
civilă. Toate  încerc ările mele  de  a împiedica  aceast ă demolare  au  fost  fără 
rezul tat.  Am  făcut  şi aceea,  că am  rugat  — în  prezen ţa soţiei mele  — pe  
preo tul  romano- catolic ca să cear ă pe  seama  lor (cari nu  au  dec ît o mic ă 
capelă) aceast ă biserică. Am  fost  însă refuza ţi, mai  mult,  dup ă informa ţiile  
ce am,  acest  preot  a  fost  între  aceia  cari  mai  insistent  cereau  demolarea  
bisericii noastre  [...]. Era nespus  de  dureros  să vezi  cu  ochii  tăi cum  se  
demoleaz  ă biserica  aceea,  care  cu  5 ani  înainte,  tot  sub  ochii tăi s- a  edificat  
[...] şi nu  pot  concepe,  întreaga  mea  fiin ţă  nu  se poate  împ ăca cu  aceea,  că 
atari  nelegiuiri  să răm îna  fără sanc ţiuni".

Descriind  aspectul  bisericii  din  comuna  Boroşneul  Mare  un  docu 
ment  de  epoc ă arat ă că "nu  se mai  află dec ît nişte  ruine  din  zid  pînă în  
dreptul  ferestrelor.  Alt  material  în  jurul  ei nu  mai  este". In parohia  Cernatul  
de  jos  "biserica  a fost  atacat ă cu  pietre  de  răuf ăcători  în  toamna  anului  
1940,  distrug îndu- i complet  toate  geamurile.  Pietrele  aruncate  în  geamuri  
şi ajunse  în  interiorul  bisericii s- au  izbit  în  drumul  lor de  poli- candrul  cel  
mare  din  mijlocul  bisericii pe  care  l- au  dobor ît jos zdrobin- du- l în  buc ăţ i,  
în  care  stare  se află şi în  prezent.  Din  cauza  deterior ărilor  suferite  biserica  
este  închis ă". Biserica  din  Odorhei  "se  prezint ă într- o situa ţie jalnică. Toate  
geamurile  sînt  sparte,  burlanele  verticale  pentru  scurgerea  apei  de  pe  
acoperi ş toate  lipsesc.  La intrarea  principal ă, mor mane  de  gunoaie  
răspîndesc  un  miros  ur ît. Din  împrejurul  bisericii (gar dul  — n.n.) făcut  într-
o form ă estetică, din  lemn  de  mesteac ăn,  nici urm  ă nu  mai  este". Biserica  
din  Praid  "e transformat ă în  magazie  de  cereale".In acţ iunea  lor  de  
"purificare  na ţ ional ă" pe  seama  Bisericii  rom âne şti  autorit ăţile ungare  din  
teritoriul  ocupat  au  desfiin ţat  un  mare  nu m ăr  de  parohii  rom âne şti,  în  
afara  cazurilor  de  închidere  a unor  biserici  pentru  a priva  pe  credincio şii 
rom âni  de  posibilitatea  de  a- şi face  rug ăciunile  în  lăcaşul  lor  sf înt.  Iată 
parohiile  desfiin ţate  : Baia- Sprie,  Seini  (Maramure ş) ; Carei,  cu  582  suflete  ; 
Horia,  cu  782  suflete  ; Iancule şti,  cu  555  suflete  ; Marna,  cu  175  suflete  ; 
Raţmaior,  cu  130  suflete  ; Sălcea,  cu  32  suflete  ; Scărişoara  Nou ă, cu  750  
suflete  ; Simian,  cu  95  suflete  ; Tăşnad,  cu  276  suflete  ; Tiriam,  cu  157  
suflete  ; Valea  lui  Mihai,  cu  157  su flete,  toate  din  Protopopiatul  Carei,  jud.  
Sălaj.  Din  protopopiatul  Satu  Mare,  cu  5344  suflete  şi 22  parohii  au  fost  
desfiin ţate  parohiile  : Ardud,  cu  15  suflete  ; Beren,  cu  181  suflete  ; Biecsad,  
cu  125  suflete  ; Paulian,  cu  161  suflete  ; Drăgu şeni,  cu  197  suflete  ; 



Dumbrava,  cu  120  suflete  ; Halmeu,  cu  277  suflete  ; Lazuri,  cu  85  suflete  ; 
Livada,  cu  82  suflete  ; Micula,  cu  42  suflete  ; Negre şti,  cu  62  suflete  ; 
Principele  Mihai,  cu  237  suflete  ; Raşca,  cu  60  suflete  ; Sîngeri,  cu  632  
suflete  ; Tarna,  cu  102  suflete  ; Tur,  cu  176  suflete  ; Peleş, cu  112  suflete.
A fost  complet  desfiinţ at  protopopiatul  Sighet,  şi anume  parohiile  : Rodna-
Bude şti,  cu  36  suflete  ; Corne şti,  cu  385  suflete  ; Costini,  ca  320  suflete  ; 
Fere şti,  cu  250  suflete  ; Oncesti,  cu  142  suflete  ; Ocna  Şugatag,  cu  72  
suflete  ; Reme ţ i, cu  1344  suflete  ; Rona  de  Sus,  cu  480  suflete  ; Să- răcsău  
cu  420  suflete  ; Sighet,  cu  862  suflete  ; Teceu,  cu  760  suflete  ; Sihet  II, cu  
418  suflete  ; Valea  Porcului,  cu  320  suflete  ; Viriş, cu  562  su- flete  ; Camara,  
cu  536  suflete.  De asemenea  a fost  complet  desfiin ţat  protopopiatul  Viseu,  
cu  12  907  suflete,  şi anume  parohiile  : Borşa I, cu  156  suflete  ; Borşa II, cu  
760  suflete  ; Borşa III, cu  275  suflete  ; Bistra,  cu  355  suflete;  Cuhea,  cu  385  
suflete;  Dragomire şti,  cu  377  surlele;  Poienile  de  sub  Munte,  cu  3910  
suflete  ; Roşcova,  cu  606  suflete  ; Săcei,  cu  1233  sufLete  ; Selistea  de  Sus,  
cu  194  suflete  ; Slătioara,  cu  152  suflete  ; Str îm- tura,  cu  57  suflete  ; Vişeul  
de  Jos,  cu  1065  suflete  ; Vişeul  de  Sus,  cu  1974  suflete.  Nici cimitirele  
rom âne şti  nu  au  fost  scutite  de  actele  da  vandalism  ale  ocupan ţ ilor.

Vom  reproduce  în  continuare  imagini,  la fel  de  dramatice,  dac  ă nu  
mai  revolt ătoare,  pe  care  le descriu  o seam ă de  preo ţ i expulza ţ i de  
autorit ăţile de  ocupa ţ ie şi re întor şi la parohiile  lor  în  toamna  anului  1944.  
La 24  septembrie  1944,  preotul  Garcea  Ion  s- a re întors  la parohia  sa  din  
comuna  Băţanii  Mari, jude ţul  Trei  Scaune,  care  p ăstorea  şi credin cioşii 
rom âni  din  comuna  Bodo ş. Referindu - se  la biserica  din  Bodo ş, preo tul  
arat ă că intr înd  în  interior  a constatat  : "altarul  izbit  cu  securea,  pres- tolul  
întors  la păm înt  şi Sf.  moa şte  aruncate.  Sf.  Evanghelie  cu  foile  rupte  la  
mijloc.  Crucile  de  pe  biserică şi turn  au  fost  dobor îte  şi aruncate  jos,  
iar flăcăii unguri  s- au  murd ărit  pe  ele". Dacă s- a putut  salva  cîte  ceva  s- a 
datorat  numai  credincio şilor  rom âni  care  şi- au  riscat  libertatea  şi integri 
tatea  corporal ă ap ăr îndu- şi, şi pe  aceast ă cale,  biserica.  Iată ce  relateaz ă 
preotul  Garcea  : "Sf.  Icoane,  potir,  odăjdii au  fost  luate  de  rom âncele  Măria  
Galiţa şi Bucura  Bogdan  şi păstrate  cu  grijă [...] Sf.  Antimis  a  fost  purtat  în  
sîn  timp  de  patru  ani  de  către  Bucura  A.  Bogdan,  care- i cuno ştea  
însemn ătatea" .

La 5 octombrie  1944  a sosit  în  fosta  lui  parohie  — Vîrghi ş — preo tul  
loan  Popa.  Dup ă ce  arat ă marea  bucurie  a credincio şilor  rom âni  la 
r înt îlnirea  cu  duhovnicul  lor  şi că "multe  lacrimi  de  bucurie  s- au  vărsat  cu  
ocazia  acestei  prime  întrevederi", preotul  Popa  spune  : "Cite  am  văzut  si am  
auzit  nici cea  mai  diabolică fantezie  nu  şi le poate  închipui.  Mi- ar  părea  
mult  mai  bine  dac ă cele  ce urmeaz ă a  scrie  ar  fi numai  un  vis  ur ît, n- ar  fi  
cea  mai  crud ă şi mai  tristă realitate".  Dup ă aceea  — plin  de  indig nare  — 
referindu - se  la cei  care  au  comis  actele  de  barbarie  pe  care  le- a constatat,  
spune  că "Instinctul  asiatic  s- a dovedit  si de  data  aceasta  mult  mai  puternic  
dec ît cultura  lor "milenar "ă  cu  cari  mereu  obicinuiesc  a selăuda".  Preotul  
cere  iertare  pentru  aceast ă remarc ă întruc ît  — spune  el — "nu  puteam  
altfel  să- mi  potolesc  amarul  inimei  pline  de  revolt ă în  urma  m ărturisirei  



at îtor  suferin ţe trăite  de  bie ţii noştri  credincio şi, in decursul  celor  4  ani  de  
oprimare".  Iată realit ăţile : [...] "biserica  noastr  ă frumoas ă pe  care  am  
clădit- o cu  nenum ărate  jertfe  [...] nu  mai  este.  E complet  rasa  de  pe  fa ţa  
pâm întului,  numai  ici, colo se mai  z ăreşte  cite  o piatr ă din  fundament,  ieşită 
ca un  colţ m încat  de  vreme  la suprafa ţa pă- m întului". Relat înd  m ărturiile  
celor  ce au  asistat  la distrugerea  bisericii,  preotul  arat ă că "într- o luni  
diminea ţă , dup ă ce noaptea  i s- au  spart  uşile, au  devastat - o de  odoare,  
bătîndu- şi joc de  icoane  şi de  obiectele  sfinte,  au  dărîmat - o în  risete  
sălbatice  [...] în  căldăruse  s- au  murd ărit,  stropind  apoi  biserica  de  jur  
împrejur,  în  semn  de  batjocur ă, în  cîntece  şi vorbe  murdare".

Preotul  Gheorghe  Iacob  a sosit  în  fosta  lui  parohie  din  comuna  Be
lim,  jude ţul  Trei  Scaune,  în  ziua  de  10  octombrie  1944.  Descriind  sufe 
rin ţele  credincio şilor  rom âni  sub  ocupa ţ ia horthyst ă, preotul  re ţ ine  aten ţ ia 
şi asupra  bisericii,  arat înd  urm ătoarele  : "Cultura  milenar ă maghiar  ă a  
găsit că e bine  să fie  batjocorit ă şi sfărîmat ă. Incă din  primele  zile  (ale  
ocupa ţ iei — n.n.), de  jur  împrejur,  toate,  dar  toate  geamurile,  pe  care  cu  
at îta  trud ă le pusesem,  numai  cu  cîteva  săptămini  înainte  de  "cedare ", le- au  
spart,  iar  prin  spărturi  au  aruncai  cărbuni  aprin şi ca astfel  să se aprind ă.  
Pe uşi au  scris  tot  felul  de  injurii  şi cuvinte  obscene.  In ultimul  timp,  cînd  
armatele  rom âneşti au  început  să- i alunge,  au  găsit de  bine ca  dacă  altceva  
nu  mai  pot  face,  cel pu ţin să dărime  biserica.  Aşa că au  tras  cu  tunul  în  ea.  
Patru  lovituri  in plin  au  căzut  pe  biserică (s.n.)". Şi aici  ca  in  alte  p ăr ţ i 
elementele  fanatice  maghiare  au  recurs  la profanarea  si  distrugerea  
crucilor  din  cimitirul  rom ânesc  care  "afar ă de  una  singur ă (toate)  au  fost  
sfărimate  şi tr întite  la pămint",  în  pofida  tuturor  celor  văzute  şi auzite,  în  
situa ţ ia cînd  rom ânii  erau  plini  de  revolta  pentru  cele  pătimite  preotul  i- a 
sfătuit  "să răm înă liniştiţi, să nu  se preteze  la nici un  fel  de  ac ţiune  violent ă,  
să nu  răspund ă asupritorilor  de  odinioar  ă cu  răzbunarea,  căci organele  
învestite  cu  autoritatea  cuvenit ă vor  sti să judece  şi să pedepseasc ă pe  
vinova ţi".

Pline  de  semnificaţ ii sint  şi relat ările  preotului  Nicolae  Colceriu,  de  la 
oficiul  parohial  Căpeni,  jude ţul  Trei  Scaune.  Ajuns  acolo  în  ziua  de  11  
octombrie  1944,  a constatat  trecerea  credincio şilor  bisericii  rom âne şti  la 
"confesiunea  reformat ă, sub  amenin ţarea  expulz ării sau  a deport ării in  
interiorul  Ungariei", iar  "Biserica  cea  nou ă [...] dărîmat ă pin ă in  temelie,  şi  
terenul  nivelat  şi iarba  crescut ă pe  el acoperind  astfel  orice  urm ă de  
creştinism,  răm în înd  în  mijlocul  terenului  doar  stîlpul  deasupra  căruia  
f îlfîia uzurpator  steagul  impilarii  maghiare.  Biserica  veche,  dete riorat ă şi  
m înjit ă cu  materii  fecale,  a fost  folosită ca loc de  observa ţie a  grani ţei  
desp ărţitoare  [...] fiind  astfel  deschis ă şi folosită chiar  şi de  closet".La 14  
octombrie  1944  s- a prezentat  la post  şi preotul  Virgil  Dancu,  parohul  
bisericii  rom âne şti  din  Micfalău,  jude ţul  Trei  Scaune,  care,  în  aceea şi zi,  
scrie  Mitropolitului  Nicolae  Bălan,  o scrisoare  în  care  arat ă c  ă biserica  "în  
vara  acestui  an  (1944  — n.n.) a fost  întrebuin ţată ca depozit  de  muni ţii şi  
alte  materiale  militare.  Interiorul  bisericii a devenit  locul  de  odihn ă al  
solda ţilor şi premilitarilor  maghiari,  care  au  transformat  Sf.  lăcaş în  sală de  



m încare  şi dormitor  [...] Sf înta  mas ă a  altarului  a  fost  jefuit ă de  toate  
podoabele".

Cit  despre  biserica  româ neasc ă din  Raco şul  de  Jos,  jude ţul  Odorhei,  
preotul  Cap îlneanu,  relata,  la 17  octombrie  1944  că "Decum  am  intrat  în  
comun ă, am  aflat  cu  ad încă durere  în  suflet  că Biserica  nu  mai  este.  Nici  
locul  nu  se mai  vede  [...]. Distrugerea  ei a început  imediat  dup ă venirea  
armatelor  ungare  care  au  dărîmat  turnurile  şi acoperi şul. Mai departe  au  
continuat  locuitorii  satului  sub  comanda  consiliului  comunal".

Descriind  modul  în  care  s- a procedat  la dăr îmarea  bisericii  rom â
ne şti  din  comuna  Comal ău,  jude ţul  Trei  Scaune,  preotul  Ion  Ranea,  re întors  
la parohie,  din  refugiu,  la mijlocul  lunii  octombrie  1944,  relateaz ă : "în  
noaptea  de  15  sept.  1940,  un  grup  de  unguri  veni ţi din  comuna  Reci, sat  
vecin,  s- au  asociat  cu  lingurii  din  comuna  Comol ău  şi, dup ă ce au  spart  
uşile bisericii, au  adunat  strănile  în  mijlocul  ei, şi cu  paie,  le- au  dat  foc.  
Acest  incendiu  n~a  putut  nimici  clădirea  bisericii pînă în  temelia  căci au  
rămas  zidurile  întregi  şi o parte  din  acoperi ş, însă impracticabil.  Consiliul  
comunal,  sub  pre şiden ţia preotului  reformat  Feren ţ Iosif,  a  hot ărît  
demolarea  bisericii cu  presta ţie comunal ă. Preotul  care  avea  nevoie  de  
materialul  bisericii pentru  a- şi termina  casa  parohial ă refor mat ă, totu şi a  
dărîmat - o, cu  ajutorul  a  10  unguri,  dindu- le jum ătate  din  material,  pentru  
oboseal ă [...]. In prezent,  din  biserică nu  mai  este  doar  locul  unde  a fost  
clădită".

La 31  octombrie  1944,  o comisie,  alcătuit ă din  10  oameni,  a procedat  
la fotografierea  bisericii  rom âne şti  devastate  din  ora şul  Odorhei.  Printre  
membrii  comisiei  a fost  şi avocatul  Dr. Jodal  Gavril  "ca reprezentant  al  
neamului  unguresc,  fost  Decan  al Baroului  Avoca ţilor din  Odorhei,  fost  
pre şedinte  al Partidului  Maghiar  din  jude ţul Odorhei,  fost  deputat  în  
Camera  Ungar ă şi prim- epitrop  al bisericii refor mate  din  Odorhei". Iată un  
fragment  din  Procesul  verbal  întocmit  cu  aceast ă ocazie  : "Chiar  şi Dl. Dr.  
Jodal  a rămas  uimit  de  porcăria  pe  care  a văzut - o cu  ochii  săi proprii  în  
biserica  ortodox ă, şi anume  : excremente  omene şti în  Sf întul  Altar,  
excremente  omene şti în  Sf îniul  Disc, excre- mente  omene şti pe  diferite  alte  
obiecte  şi ornamente  bisericeşti; toate  lucrurile  din  biserică răvăşite şi  
distruse,  neg ăsindu- se nici o bucat ă din  odăjdii, cărţi rituale  şi vase  sfinte,  E 
revolt ătoare  scoaterea  ochilor  din  fotografia  înalt  Prea  Sfin ţitului  nostru  
Mitropolit  Nicolae  Bălan,  zdrobirea  coroanei  Ţării deasupra  regelui  şi însăşi  
fotografia  Regelui.  De asemenea,  face  o îngrozitoare  impresie  asupra  
oricărui  creştin  care  se respect ă scrisoarea  pus ă sub  tabloul  Sf.  Apostol  
Pavel,  în  caractere  ungure şti (Kurva)  [...] Am  mai  constatat  că în  biserică se  
mai  găsesc o mul ţime  mare  de  pietre  cu  care,  probabil,  au  spart  geamurile  
bisericii şi că parchetul  este de  tot  stricat,  absolut  impracticabil  şi, de  sine  
în ţeles,  murdar  într- un  hal  de  ne închipuit".  In încheierea  documentului  
citat,  avocatul  Dr. Jodal  Gavril  "ţine  să adauge  şi să precizeze  : Ştiu  că 
biserica  ortodox ă rom ân  ă din  Odorhei,  vizat ă în  prezentul  proces- verbal,  la  
plecarea  autorit ăţ ilor rom âne  din  Odorhei,  în  1940,  a fost  intact ă, iar  la  
data  de  31  octombrie  1944,  cînd  am  fost  invitat  de  membrii  comisiei  



semna ţi în  prezentul  proces- verbal,  pentru  a constata  în  ce stare  se găseşte  
astăzi  biserica,  constat  că se găseşte  aşa cum  e descrisă în  prezentul  proces  
verbal" .

Acestor  fenomene  li se  adaugă  deposedarea  preo ţ ilor  rom âni  de  
casele  parohiale.  Din  datele  de  care  dispunem  — evident  incomplete  — 
rezult ă că în  ace şti  ani  negri  au  fost  ocupate,  devastate,  luate  de  la paro 
hiile  ortodoxe  105  case  parohiale  şi anume  : 11  în  jude ţul  Cluj,  17  în  
jude ţul  Sălaj,  12  în  jude ţul  Satu  Mare,  13  în  jude ţul  Mure ş, 29  în  jude ţul  
Some ş, 12  în  jude ţul  Nas ăud,  10  în  jude ţul  Trei  Scaune  şi una  în  jude ţul  
Bihor.

Iată şi cîteva  momente  dramatice  din  aceast ă latur ă a războiului  dus  
de  regimul  de  ocupa ţ ie împotriva  Bisericii  rom âne şti.  Casa  parohial  ă din  
comuna  Micula,  jude ţul  Satu  Mare  "a fost  ocupat ă de  armat ă şi de  
jandarmi,  îndat ă ce au  intrat  trapele  maghiare  în  aceast ă comun ă, cu  ţoale  
mobilele  şi cu  tot  ce avea  părintele  Dosoftei  Constantinescu  cu  alimente,  
m ălai, cartofi,  fasole,  semin ţe de  floarea  soarelui  etc. depozitate  în  locuin ţă  
[...] ori de  cîte  ori s- a prezentat  (la autorit ăţi — n.n.) şt chiar  cu  avocat,  
părintele  Dosoflei  [...] a fost  alungat  de  jandarmi  [...]. In cele  din  urm ă 
părintele  a  fost  prins,  dus  la poliţie, apoi  la închisoare  unde  a stat  peste  30  
de  zile,  dup ă care  hau  eliberat  cu  sănătatea  zdruncinat  ă şi cu  condi ţia de  a  
părăsi ţara  — ceea  ce a şi făcut".

Casa  parohială  din  ora şul  Satu  Mare,  situat ă în  str.  Nador  nr.  2, "a  
fost  devastat ă în  toamna  anului  1940  cu  ocazia  ocup ării cu  for ţa at ît a  
casei  cit şi a  bisericii de  către  individul  Jakab  Jeno,  preot  rutean  din  Huszt  
(Rusia  subcarpatic ă), împreun ă cu  doi poliţişti care  au  sfărîmat  şi distrus  tot  
ce li s- a părut  rom ânesc  sau  bisericesc  în  biroul  şi casa  parohial ă. Au  
cercetat  arhiva,  registrele,  cărţile pun înd  stăpînire  pe  ele, răvăşind  totul  şi  
distrug înd  toate  amintirile  şi chiar  sigiliile rom âneşti". Casa  parohial ă din  
Trăznea,  jud.  Sălaj.  "în  ziua  în  care  au  intrat  în  comun  ă trupele  ungare  de  
ocupa ţie a  fost  împu şcat  preotul  (rom ân  — n.n.) împreun ă cu  o mul ţime  de  
enoria şi [...], a  fost  devastat ă şi incendiat ă [...] au  mai  râmau  doar  pere ţii de  
la ferestre  în  jos". La r îndul  ei casa  paro hială din  Corvine şti,  jude ţul  Some ş, 
"a fost  devastat ă de  armata  maghiar  ă cînd  a intrat  în  comun ă în  toamna  
anului  1940,  nimicind  întreaga  arhiv ă a  oficiului  parohial". In  comuna  
Berghia,  jude ţul  Mure ş, casa  parohial  ă a fost  ocupat ă în  momentul  cînd  
preotul  Ioan  Oltean  fusese  transferat  la  o alt ă parohie.  Noul  preot  a 
intervenit  de  mai  multe  ori  să se  elibereze  casa  parohial ă, dar  "a primit  o  
scrisoare  anonim ă, prin  care  îl sfătuiau,  să nu  se  mute  şi să nu  încerce  să 
doarm ă bar ăm  odat ă acolo,  căci noaptea  aceea  va  fi groaznic ă şi nu  se va  
mai  face  ziu ă în  veci  [...] şi, av înd  învedere  că aproape  de  un  an  nu  mai  este  
preot  rum ân  în  comun ă, nu  vor  mai  permite  să locuiască în  comuna  un  
preot  rom ân". Devastate  în  mod  barbar  au  fost  casele  parohiale  din  Racea  
(jude ţul  Satu  Mare), Halmeu  (jude ţul  Ugocea),  Iancule şti  (Satu  Mare), Jad  
(jud.  Năsăud),  Bon ţ ida  (jud.  Cluj). Multe  astfel  de  exemple  pot  fi date  
pentru  a demonstra  acela şi lucru  si  anume  că regimul  horthyst  de  ocupa ţ ie 
a ac ţ ionat  pe  toate  căile posibile  pentru  a suprima  Biserica  rom âneasc ă, 



distrug înd  sau  schimb înd  desti - nalia  edificiilor  care  remarcau  existen ţa şi 
via ţa bisericeasc ă rom âneasc ă, ori  alte  valori  materiale  ale  acestora.
Întreg  cortegiul  de  barbarii  comise  împotriva  Bisericii  rom âne şti,  a 
slujitorilor  şi credincio şilor  ei a avut,  în  fond,  un  singur  scop  : să lipseasc ă 
popula ţ ia rom âneasc ă atit  de  lăcaşul  de  cult,  cît  şi de  slujitorii  lui  si  să o 
oblige  astfel  să- îş  părăseasc ă religia  şi să adopte  una  din  religiile  de  
expresie  maghiar ă, pierz îndu- şi astfel  na ţ ionalitatea  proprie.  Pentru  a 
înfr înge  împotrivirea  clerului  şi a credincio şilor  rom âni  fa  ţă de  aceast ă 
politic ă, guvernul  ungar  a dat  ordine  circulare  confiden ţ iale  autorit ăţilor  în  
subordine  ca  prin  toate  mijloacele  de  care  dispun  să oblige  preo ţ ii rom âni  
fie  să treac ă, împreun ă cu  credincio şii lor,  la  una  din  religiile  maghiare  
(romano- catolic ă, reformat ă ori  unitarian ă), fie,  în  caz  de  refuz,  să- i oblige  
să părăseasc ă teritoriul  şi să se  refugieze  în  Rom ânia,  ,.de  bun ă voie" sau  
expulza ţ i de  statul  ungar  ca  fiind  indezirabili.  Guver nan ţ ii ungari  au  folosit  
toate  aceste  căi pentru  a- şi atinge  scopul.  De aici  au  decurs  un  şir  infinit  
de  acte,  de  la cele  agresive,  violente,  la metode  aşa- zis  pa şnice,  de  
"convingere",  pentru  a converti  pe  rom âni  la una  din  religiile  maghiare.  în  
acest  sens  ei s- au  folosit  de  faptul  că Biserica  rom âneasc ă, ca  institu ţ ie, a 
fost  mult  slăbit ă at ît  în  baza  sa  material ă, cît  şi în  cea  a asisten ţei 
spirituale,  credincio şii rom âni  fiind  obliga ţ i, vr înd- nevr înd  să- şi 
p ărăseasc ă religia  pentru  a- şi ap ăra  fiin ţa, avutul,  a evita  expulzarea  sau  
dislocarea  din  vatra  în  care  s- au  născut  şi dăinuit  din  vremuri  imemoriale.
Oricum,  una  dintre  căile prin  care  autorit ăţile ungare  au  urm ărit  să 
înf ăptuiasc ă aceast ă strategic  în  domeniul  confesional  a fost  expulzarea  
unui  mare  num ăr  de  clerici  rom âni.  Dar,  de  regul ă, expulz ările  au  fost  
realizate  prin  mijloace  violente,  prin  teroare,  întruc ît,  ceea  ce este  foarte  
important  de  remarcat,  quasi  unanimitatea  slujitorilor  Bisericii  rom âne  a 
fost  decis ă să răm înă la posturi,  să- şi continue  misiunea  de  pastori  sufle 
te şti  ai comunit ăţilor  lor.  Foarte  rare  au  fost  cazurile  cînd  preo ţ i rom âni  au  
p ărăsit  de  bun ăvoie  şi nefor ţali  teritoriul  ocupat.  Iată cum  este  descris,  în  
sinteza,  acest  fenomen  într - un  document,  elaborat  de  Ministerul  Afacerilor  
Străine  al  Rom âniei,  în  vara  anului  1944  : "Cu nepotolit ă pasiune  au  
urm ărit  Guvernele  şi autorit ăţ ile maghiare  distrugerea  Bisericei,  a  şcoalei  şi,  
în  general,  a culturei  rom âneşti din  Nordul  Transilvaniei.

In ceea  ce priveşte.  Biserica,  Guvernul  maghiar  a refuzat  recii-
noa şlerea  episcopiilor  înfiin ţate  pe  timpul  stapinirei  rom âneşti [...] Biserici  
au  fost  dur îmate,  incendiate,  devastate  şi profanate  [...]. In urma  ordinului  
No. 7357 /1940  al comandamentului  armatei  maghiare  da  ocu pa ţie au  fost  
confiscate  sesiile ppiscopilnr  rom âni ob ţinute  prin  reforma  agrar ă 
rom âneasc ă şi sesiile parohiale  a 376  parohii  rom âneşti [...] lâsîndu- se  însă 
neatinse  sesiile parohiale   ob ţinute   prin  aceia şi reform ăagrară  de  parohiile  
maghiare.  Un imens  num ăr de  preo ţi au  fost  expulza ţi ori siliţi să se  
refugieze  pe  teritoriul  rom ânesc,  răm în înd  sute  de  parohii  lipsite  de  păstorii  
lor suflete şti [..]. In Secuime,  Biserica  rom âneasca  a fost  aproape  complet  
desfiin ţată. Sate  întregi  au  fost  silite  cu  bătăi şi amenin ţări să- şi părăsească 
credin ţa trec înd  la unul  din  cultele  maghiare  . Preoţii au  fost  maltrata ţi,  



purta ţi în  lan ţuri,  bătu ţi şi aresta ţi, apoi  au  fost  expulza ţi ori siliţi să se  
refugieze  [...]. Unii au  fost  ridica ţi de  jan darmi  da  la altar  şi arunca ţi peste  
frontier ă. Mulţi din  cei răma şi au  fost  siliţi să oficieze  in limba  maghiar ă".
Presiunile  împotriva  clerului  şi a credincio şilor  rom âni  de  a- si  lep ăda  
religia  şi a trece  la una  dintre  cele  maghiare  şi expulzarea  lor  au  început  
imediat  dup ă ce  s- a pronun ţat  dictatul  de  la Viena.  Pilduitor  este  cazul  
preotului  Dumitru  Tufan  refugiat  din  comuna  Bicsad,  jude ţul  Trei  Scaune,  
care  arata  ca  în  ziua  de  1 septembrie  1940,  dup ă vecernie,  cete  de  unguri  
au  manifestat  prin  comun ă strig înd  că "To ţi valahii  ar  trebui  înjunghia ţi",  
iar  seara  i- au  atacat  casa  cu  pietre  şi bolovani.  Chiar  în  ziua  respectiv ă mai  
mul ţ i credincio şi ortodoc şi i- au  spus  "că de  acum  nu  mai  vin  la biserica  
rom âneasc ă că le este  frica  de  unguri".  In aceste  împreju rări  credincio şii 
romini  ortodoc şi au  început  să treac ă la romano- catolici.  Pînă la 8  
septembrie  1940  au  trecut  16  persoane  "de  frică să nu  fie  găsite  de  unguri  
ortodocsi".Citam  exemple  de  romani ca  Olah  Badi  Dionisie  care  a fost  
ameninţ at  că dac ă nu  trece  "de  la rom âni" va fi bătut  şi pedepsit  aspru.  
Relat înd  aceast ă împrejurare,  preotul  spune  : "Dup ă discu ţii de  cîteva  ore,  
în  decursul  cărora  am  explicat  omului  meu  situa ţia mi- a spus  că mai  bine  
moare  dec ît să- şi lepede  credin ţa. Totu şi, a doua  zi,  am  primit  anun ţul  
prim ăriei prin  care  mi  s- a adus  la cuno ştin  ţă trecerea  lui Badi  Dionisie,  
împreun ă cu  cei trei  băieţi ai săi, la religia  ro- mano- catolică". Intreb înd  
apoi  pe  al ţ i rom âni  care  au  fost  sili ţ i să facă ace laşi pas  (Savu  Lean,  Badi  
Petru,  etc.  etc.) ace ştia  au  răspuns  : "Părinte  am  trecut,  fiindc ă am  font  siliţi  
deoarece  altfel  ne  sp înzur ă".

Pe măsur ă ce  regimul  de  ocupa ţ ie îşi consolida  pozi ţ iile  cucerite  şi 
autorit ăţile militare  se  instalau  prelu înd  toate  treburile  administrative,  
poli ţ iene şti,  confesionale  etc.,  presiunile  asupra  rom ânilor  de  a- şi părăsi  
religia  au  căpătat  propor ţ ii.

Dintre  multe  dovezi  pe  care  le vom  invoca  pentru  a demonstra  tra 
gedia  româ nilor,  în  spe ţă a clerului  şi credincio şilor  bisericii  rom âne şti,  
oferim  una  din  Sfîntu  Gheorghe  în  care  se  reg ăsesc,  sintetic,  fapte  prin  care  
treceau  întreaga  Biseric ă rom âneasc ă şi credincio şii ei. Preotul  din  ora şul  
Sfîntu  Gheorghe,  Gheorghe  Grovu,  trimite  mitropolitu lui  Ardealului,  
Nicolae  Bălan,  la 8  noiembrie  1940  o scrisoare  în  care,  prin tre  altele,  
spunea  că "am  rămas  ling ă sf întul  altar,  ca să- mi  îndeplinesc  misiunea  de  
preot  şi duhovnic  în  parohia  ce mi- a fost  încredin ţată spre  păstorire.  Atunci  
(dup ă pronun ţarea  dictatului  de  la Viena  — n.n.) nu  prevedeam  toate  
nenorocirile,  prin  care  trebuia  să trecem  dup ă ocupa ţie". Referindu - se  la 
biserica  catedral ă din  Sf. Gheorghe,  preotul  Gheorghe  Grovu  arat ă că "a  
fost  confiscat ă pe  seama  statului". Arăt înd  că în  jur  au  fost  dăr îmate  mai  
multe  biserici  (Comol ău,  Bicsad  etc.) preotul  arat ă c  ă "mai  dureroas ă e  
situa ţia credincio şilor, care  au  rămas  fără preo ţi, în  voia  soartei  [...] La sate  
lucrul  e şi mai  dureros,  căci credincio şii sînt  chema ţi la prim ării, unde  
notarii,  aproape  cu  de- a sila, îi fac  să- şi lase  legea.  Aici dintre  rom ânii  
maghiariza ţi un  procent  foarte  mic  au  mai  rezistat.  Este adev ărat  că au  şi  
fost  maltrata ţi — bătu ţi pînă la sînge  [...] Procesul  de  destr ămare  al  



credincio şilor bisericii noastre  este  în  curs  şi nu  ştim  unde  se va  termina  
[...]".

In scurtă  vreme  îns ă şi preotul  Grovu  şi întreg  clerul  şi credincio şii 
bisericii  rom âne şti  vor  asista  la situa ţ ii dintre  cele  mai  dramatice,  urmare  a 
politicii  de  dezna ţ ionalizare  şi maghiarizare  a rom ânilor  prin  intermediul  
religiei  din  acest  teritoriu  cotropit  de  Ungaria.  Iată cum  descrie  asemenea  
momente,  preotul  Victor  Gherghel  din  Ghime ş Făget,  într - un  memoriu  
trimis  episcopului  său  de  la Cluj  : "La vreo  dou ă săptăm îni  dup ă ocuparea  
comunei  mele,  mi  s- a  prezentat  comandantul  postului  de  jandarmi  din  
comun ă şi mi- a comunicat  că are  ordin  să- mi  aduc ă la cuno ştin ţă  că mai  
mult  nu  mai  am  voie  să servesc  rom âneşte  în  biserică nici să predic  aşa, ci  
numai  în  ungure şte,  că ne- am  ţinut  odinioar ă de  episcopia  de  la Haydu-
dorog.  L- am  rugat  să aduc ă la cuno ştin ţa superiorilor  că eu  nu  am  cădere  
să schimb  limba  liturgic ă şi că în  cei 6 ani  (din  1912  p înă în  1918  — n.n.) cit  
am  apar ţinut  episcopiei  pomenite,  tot  rom âneşte  am  servit  [...]". Preotul  
re ţ ine  apoi  aten ţ ia asupra  faptului  că el a continuat  să celebreze  
liturghia tot  în  limba  rom ână, fara  sa  mai  predice.  Dupa  trei  săpt ăm îni  
acela şi şef  de  post  1- a apostrofat  pentru  motivul  că nu  predic ă, socotind  
aceasta  "ca  un  protest"  la care  parohul  i- a motivat  că credincio şii fiind  
rom âni  nu  poate  proceda  altfel.  Ulterior  a fost  chemat  la "comanda  militar ă 
a plăşii" unde  i s- a comunicat  acela şi lucru  şi anume  că nu  are  voie  să 
serveasc ă rom âne şte.  La aceasta  preotul  a replicat  astfel  : "atunci  nu  voi  
mai  servi  nicicum  [...] Comandantul  mi- a comunicat  că ma  vor  expulza  ea  
pe  du şmanul  statului  (s.n.)". In urma  unor  discu ţ ii mai  îndelungate  
comandantul  mili tar  a decis  — dup ă relatarea  preotului  — "ca să fac  
liturghia  numai  citit  ă şi în  biserică, sub  durata  liturghiei,  să cînte  careva  -  
înv ăţă tor  de  stat,  cînt ări ungure şti de  ale  latinilor.  Le- am  explicat  că 
aceasta  este  o absurdi tate,  că nu  putem  face  din  sf înta  liturghie  un  ghiveci  
rusesc.  La urm ă dup  ă multa  pertract ări s- a ajuns  la aceea  că liturghia  s- o  
fac  citită, la urm  ă predic  ungure şte  şi la sf îrşit un  înv ăţă tor  de  stat  să ne  
cînte  "Himnusz "- ul, dup ă fiecare  liturghie,  solemn ă [...] De atunci  liturghia  
mi- o celebrez  citit  ă şi- o seam ă de  femei  se pun  în  genunchi  în  durata  
liturghiei  si pling,  iar  altele  îşi plîng  amarul  acas ă". Pe bun ă dreptate  acest  
preot  rom ân  semnala  că "Aşa o intolerant ă se manifest ă împotriva  noastr ă 
de  cere  nici nu  mi- am  putut  închipui  [...] Nu  este  nici un  bun  sim ţ, nici  
în ţelegere,  nici respect  de  dispozi ţiile bisericeşti, că instinctele  primitive  
domineaz ă. Suntem  acolo  aproape  unde  au,  fost  lepro şii din  Sf.  Evanghelie  
[...]. Rieferindu - se  la o conferinţă  ţ inuta  la  sediul  plăşii, unde  el  era  
singurul  preot  rom ân, comandantul  militar  al  jude ţului  a dispus  ca  
preo ţ imea.  învăţătorii  şi notarii  să facă tot  posibilul  ca  rom ânii  "să- şi lase  
credin ţa. Să nu  ţină seama  de  nici o oprelişte  bisericeasc ă pentru  ca atunci  
cind  se va  instaura  adminis tra ţia civilă, biserica  rom âneasc ă să fie  pus ă în  
fa ţa "faptelor  împlinite". Şi acest  îndemn  s- a executat  şi se execut ă prompt".
Referindu - se  la situaţ ia general ă a credincio şilor  rom âni  din  aceast  ă zon ă, 
preotul  Gherghel  arat ă că sub  presiunile  autorit ăţilor  militare,  a pri marilor,  
notarilor  şi unor  preo ţ i maghiari,  fenomenul  de  trecere  a credin cioşilor  



rom âni  la religiile  maghiare  s- a amplificat.  In acest  sens,  el ar ăta  că "In  
Ciucul  de  mijloc  şi de  sus,  sînt  singurul  preot  rom ân  rămas  si zilnic  primesc  
cîte  100  declara ţii de  trecere  la alte  confesiuni.  In alte  locuri  se afişeaz ă 
declara ţiile (care  se  depuneau  la prim ărie  — n.n.) pe  uşile bisericilor  rămase  
pustii  şi de  batjocur ă". In continuare  arat ă cum  în  paro hia  nou  infiin ţală 
Coşnea,  care  apar ţ inea  p înă nu  demult  parohiei  Fru moasa,  un  călug ăr  
franciscan,  pe  numele  P. Beniamin  din  Csik  (jud.  Bom- lyo), i- a ocupat  casa  
parohial ă şi a înscris  credincio şii cu  de  la sine  putere,  precum  şi pe  cei din  
filiala  Cinghes  — care  apar ţ ine  parohiei  Ghime ş Făget,  lu îndu- le în  
st ăp înire  si  oficiind  serviciile  religioase.  In acela şi timp  preotul  arat ă că "pe  
credincio şii noştri  din  Coşnea  şi Cinghe ş, i- a  terorizat  notarul,  primarul,  
înv ăţă torul  şi jandarmii  cu  aceea  că vor  fi expulza ţi din  ţar  ă dacă nu- şi  
părăsesc ritualul  imediat.  Fiind  chiar  ling ă grani ţă , alături  de  Regat  
(Rom ânia  — n.n.) de  frică am  cedat.  Călug ărul  încă îşi are  partea  activ ă în  
actul  acesta  de  misionarism  deochiat".  Acest  lucru,  spune  docu mentul,  se  
intimpl ă şi în  cele  5 parohii  din  Bicaz,  unde  "[...] sînt  expulzate  zeci  de  
familii  ţărăneşti fără nici un  motiv,  parasindu - şi căminul  cu  nimica,  in cap  
de  iarn ă, ruina ţi total  materialice şte  şi distru şi suflete şte.  Preo ţii de  acolo  
sînt  expulza ţi şi bapti ştii jubileaz ă". In finalul  documentului  se  arat ă că 
împotriva  acestor  abuzuri  care  calcă legea  canonic ă, respectiv  "canonul  98  
din  Codex  Iuris  Canonici", s- a ridicat  un  preot  romano- ca- tolic  (cel mai  
corect  preot  din  aceste  păr ţ i), dar  "Comanda  militar ă i- a făcut  repro şuri,  l-
a  amenin ţat,  ba  a fost  şi Ministerul  (cultelor  din  Ungaria  — n.n.) sesizat  în  
Camer ă" în  sensul  că ar  fi un  "obstacol  în  calea  ma ghiariz ării".
La 13  noiembrie  1940,  protopopul  din  Tîrgu  Mure ş, Iosif  Pop,  trimite  
episcopului  Iuliu  Hossu  din  Cluj  dou ă scrisori  de- a dreptul  alarmante  
referitor  la  presiunile,  la  actele  de  teroare  la care  era  supus ă popula ţ ia 
rom âneasc ă şi clerul  ei pentru  refuzul  de  a da  curs  politicii  autorit ăţilor  de  
dezna ţ ionalizare  prin  intermediul  Bisericii,  al  religiei.  In prima  scri soare  se  
urat ă că "Dup ă ce în  satele  mici  şi unde  credincio şii noştri  trăiesc amesteca ţi  
cu  cei de  alte  confesiuni  sint  presiuni  ca să treac ă la vreo  confesiune  
majoritar ă (maghiar ă — n.n.), pînă atunci  în  parohii  cu  popula ţie  
covirşitoare,  sau  majoritar  rom âneasc ă, în  regiuni  mai  apropiate  de  cele  
locuite  de  maghiari  autorit ăţile, militare  fac  totul  ca enoria şii nostri  să se  
învoiasc ă să treac ă la Haydudorog".  Se dă ca  exemplu  parohia  Voşlăbeni,  
cu  aproximativ  1 200  credincio şi.

Intr - un  memoriu  al  preoţ ilor  expulza ţ i din  jude ţul  Trei  Scaune,  
înaintat  Arhiepiscopiei  de  Alba  lulia  si  Sibiu,  la  1  decembrie  1940,  se  arata  
că "rom ânii au  fost  chema ţi prin  jandarmi  la prim ării şi trecu ţi din  ojiciu  la  
religiile, maghiare  cu  obliga ţiunea  de  a participa  regulat  la serviciile  divine,  
iar  cei ce nu  se vor  supune  vor  fi bătu ţi pînă la sînge.  Cu toate  c  ă i- au  
maghiarizat,  sint  asalta ţi de  bandele  maghiare,  care  le cînlă batjoco ritor  : 
"Horthy,  Csaky,  Teleki,  minden  Olah  puezoly  ki"".

Vorbind  despre  situaţ ia general ă a Bisericii  rom âne  din  Secuime,  un  
document  apar ţ in înd  Ministerului  rom ân  de  externe  ar ăta  că admi nistra ţ ia 
maghiar ă a căutat  prin  toate  mijloacele  să facă pe  credincio şii rom âni  "să 



treac ă la catolicism  sau  la reforma ţi. Rom ânilor  care  se împo triveau,  li se  
refuza  biletele  pentru  v înzarea  vilelor,  iar  proprietarilor  cu  mo şia tăiată în  
dou ă de  frontiera  nou ă li se refuza  biletul  de  trecere,  pun îndu- i în  
imposibilitate  de  a- si lucra  păm întul.  Cel mai  conving ător  argument  pentru  
ţărani  era  maltratarea,  brutalizarea  şi amenin ţarea  cu  expulzarea  [...] Sub  
un  astfel  de  regim  de  teroare  nu  e de  mirare  că nu  se mai  găseşte  în  
Secuime  nici un  intelectual  rom ân".

In situaţ ia in  care  regimul  horthyst  de  ocupa ţ ie nu  a putut  converti  
masa  credincio şilor  rom âni  la una  din  religiile  maghiare  s- a încercat  
subor - donarea  religiei  ortodoxe  de  pe  teritoriul  Ungariei,  tare  avea  
credincio şi în  primul  rind  rom âni  şi apoi  sirb î, prin  intermediul  unei  
eparhii  ortodoxe  maghiare,  subordonat ă, bine în ţeles,  intereselor  politice  
ale  Ungariei  dup  ă modelul  celei  de  la Haydudorog,  creat ă în  1912  pentru  
biserica  greco- cato- lică din  teritoriile  de ţ inute  de  Ungaria.  De altfel,  o 
astfel  de  inten ţ ie a statu lui  ungar  a mai  fost  încercat ă si  în  anul  1934.  in  
acest  scop,  guvernul  ungar  a "intervenit  pe  ling ă toate  patriarhiile  ortodoxe  
din  Răsărit,  pen tru,  a  le hirotoni  pe  un  oarecare  Ştefan  Nemeth,  ca  
mitropolit,  pe  care  să- l numeasc ă apoi  ca şef  suprem  al proiectatei  
mitropolii  ortodoxe.  Dar  în  urma  interven ţiilor Patriarhiei  Bisericii Ortodoxe  
Rom âne,  acest  scop  al lor nu  a putut  fi  îndeplinit.  Cum  acel  Nemeth,  fost  
plutonier  major,  s- a dovedit  a fi un  impostor,  chiar  de  către  Statul  maghiar,  
sf îrşitul  aventurii sale.  a  fost  închisoarea"  — dup ă cum  rezult ă din  
documentul  nr.  593  din  29  martie  1941  al  Patriarhiei  Bisericii  Ortodoxe  
Rom âne,  trimis  Ministeru lui  rom ân  al Afacerilor  Externe.

De data  aceasta,  îns ă, profit înd  de  împrejur ările  interna ţ ionale  
deose bit  de  grele  ale  statelor  şi teritoriilor  de  unde  proveneau  cre ştinii  
ortodoc şi — Rom ânia,  Iugoslavia,  Ucraina  Subcarpatic ă etc.  — guvernul  
Ungariei  horthysre  nu  s- a oprit  la stadiul  inten ţ iei în  acest  stop.  La 12  
aprilie  1941,  Horthy  şi Homari  Belint,  respectiv  Regentul  şi Ministrul  
Cultelor  ungar,  semneaz ă decretul  prin  care  numesc  pe  Mihail  Popoff  
"Vicar  general  al Bisericii greco- orientale  maghiare  si greco- orientale  
rutene  (ungaro- ruse)  şi anume  pentru  biserica  greco- oriental ă maghiar ă 
din  Rusia  Subcarpatic ă, pentru  biserica  greco- oriental ă, din  Munkacs,  
pentru  parohiile  maghiare  greco- orienlale  grupate  în  protopopiatele  
maghiare  greco- orientale  din  jude ţele Bichiş şi Bihor  [...] şi, în  sfârşit, pentru  
parohiile  greco- orientale  maghiare  din  Secuime" .

Pentru  a în ţelege  sensul  acestui  decret,  s înt  necesare  citeva  sublinieri  
referitoare  la persoana  lui  Mihail  Popoff  şi la împuternicirile  lui  canonice.  
Mihail  Popoff  a fost  cleric  militar  în  armata  ţarist ă şi, dup ă Revolu ţ ia din  
octombrie  1917  in  anul  1920  a emigrat  în  Bulgaria.  In anul  1938  a dob în-
dit  cet ăţenia  ungar ă, făcînd  doctoratul  în  filosofie  la Debrecen.  Pentru  acte  
canonice,  foarte  grave  — potrivit  înştiin ţării  Sfîntului  Sinod  rus  de  la 
Carlovitz,  făcut ă Patriarhiei  Bisericii  Ortodoxe  Rom âne  — "judec ătoria  
bisericeasc ă" 1- a caterisit  din  calitatea  de  preot.  Cu toate  acestea  guvernul  
horthyst  1- a desemnat  în  fruntea  unei  eparhii  menit ă a maghiariza  for ţat  
pe  rom ânii  ortodoc şi din  Ungaria.  Statutul  de  caterisit  al  lui  Popoff  a 



deranjat  însu şi guvernul  ungar  care  a început,  în  anul  1942,  să caute  un  
succesor.  Zadarnic  ! Nici unul  dintre  cei  asupra  cărora  s- au  oprit  guver 
nan ţ ii de  la Budapesta  nu  întruneau  condi ţ iile  unei  astfel  de  demnit ăţi 
biserice şti.  In final,  guvernul  ungar  s- a lep ădat  de  Popoff,  care  în  vara  
anului  1944  a fost  şi arestat.  Oricum,  aventurierul  Popoff  a creat  nu 
meroase  greut ăţi Bisericii  rom âne  ortodoxe  din  vechea  Ungarie  şi din  
teritoriul  rom ânesc  cotropit  dup ă dictatul  de  la Viena ".

Desigur,  dacă  toat ă aceast ă diversiune  ar  fi rămas  în  coper ţ ile dosa 
relor  ori  în  paginile  ziarelor,  nu  i- am  acorda  nici  ast ăzi  aten ţ ie. Dar  
lucrurile  nu  s- au  oprit  doar  la numirea  lui  Popoff  în  demnitatea  biseri 
ceasc ă amintit ă. Cu ajutorul  statului  ungar,  al  autorit ăţilor  de  ocupa ţ ie din  
teritoriul  rom ânesc  anexat,  Mihail  Popoff  a întreprins  numeroase  ac ţ iuni  
pentru  a subordona  Biserica  ortodox ă din  acest  teritoriu,  si  prin  aceasta,  a 
nimici  caracterul  ei rom ânesc.

In ceea  ce  priveş te  subordonarea  parohiilor  ortodoxe  din  acest  teri 
toriu  de  către  aşa- zisa  Episcopie  greco- oriental ă maghiara  condus ă de  
Popoff,  se  cuvine  relatat  că guvernul  Ungariei  a beneficiat  de  urm ările  
persecu ţ iilor,  expulz ărilor,  maltrat ărilor  clerului  şi credincio şilor  ortodoc şi 
rom âni  în  sensul  că a reu şit  să subordoneze  acesteia  unele  parohii  orto 
doxe.  Pînă în  iunie  1941,  28  de  parohii  ortodoxe  din  Secuime,  rămase  
fărăpreoţ i, au  fost  declarate  parohii  greco- orientale  maghiare.  In total,  la 
acea  dat ă în  teritoriul  Ungariei  existau  40  de  astfel  de  parohii,  respectiv  pe  
teri toriul  jude ţelor  Bihor  şi Bichiş. Aceste  parohii  apar ţ ineau  canonic  de  
Episcopia  Rom ână Ortodox ă din  Cluj  (cele  din  Secuime)  şi de  Episcopiile  
din  Arad  şi Oradea  (cele  din  Bichiş şi Bihor).  Aceasta  în  timp  ce guvernul  
ungar  refuza  să recunoasc ă Episcopiile  ortodoxe  rom âne  din  Cluj,  Oradea,  
Sighet.  Dar  statul  ungar,  în  mod  inten ţ ionat,  nu  a recunoscut  aceste  
episco pii  tocmai  pentru   a- şi putea  finaliza  inten ţ iile.   Deşi scopul  urm ărit  
de  Ungaria  în  acest  domeniu  nu  a fost  atins,  la propor ţ iile  dorite,  totu şi un  
num ăr  de  credincio şi rom âni  au  fost,  sub  presiunile  descrise  deja,  conver 
ti ţ i   la confesiunile  de  expresie  maghiar ă.   Potrivit  Raportului    Consula 
tului  General  al  Rom âniei  la  Cluj,  nr.  5110  din  30  septembrie  1941,  p înă la 
acea  dat ă "In secuime  sate  întregi  [...] au  fost  trecute  în  mod  for ţat  la alte  
confesiuni.  In Sovata  600  rom âni au  trecut  la romano- catolici. Acest  lucru  
s- a înt âmplat  si la Sîn  Andrei,  Mereşti, Bolintineni,  Tirimioara,  Bezidul  nou.  
La Voşlăbeni,  rom ânii [...] refuz înd  să accepte  slujb ă religioas ă în  limba  
maghiar ă, 46  dintre  ei au  fost  ţinu ţi închi şi cîteva  zile.  La Izvorul  Mure şului,  
un  mare  num ăr de  credincio şi au  fost  elibera ţi din  închisoare,  numai  dup ă 
ce s- au  lepădat  de  religia  lor. In Aita  Seacă, jud.  Trei  Scaune,  au  fost  for ţa ţi  
să treac ă la diferite  confesiuni  maghiare  98  familii,  deci,  aproape  întreg  
satul". Documentul  men ţ ioneaz ă că "au  trecut  la alte  confesiuni,  totalitatea  
credincio şilor ortodoc şi în  urm ătoarele  parohii  din  secuime  : Bibor ţeni,  89  ; 
Porumbenii  Mari, 191  ; Băcel, 605  ; Baraolt,  265  ; Bicsad,  1491  ; Căpeni,  217  
; Comol ău, 212  ; Micfalău, 1528,  Au  trecut  marea  majo ritate  a  
credincio şilor din  comunele  : Cernatul  de  jos, 201,  au  mai  rămas  2 familii;  
Aita  Mare,  257,  au  mai  rămas  36  suflete  ; Aita  Medie,  423 ; au  mai  rămas  3  



suflete  ; Băţanii  Mari, 468,  au  mai  rămas  6 familii; Chinchi ş, 545,  au  mai  
rămas  5 familii ; Lisneu  548,  au  mai  rămas  18  familii; Ozun,  778,  au  mai  
rămas  50  familii; Sf întu  Gheorghe,  2119,  au  mai  rămas  40  suflete".
Numeroase  documente  atestă  că în  anii  1942 —1944  presiunile  autori tăţilor  
de  ocupa ţ ie asupra  cre ştinilor  rom âni  pentru  a adopta  a confesiune  
maghiar ă au  continuat.  Un astfel  de  document,  apar ţ in înd  Serviciului  
Secret  de  Informa ţ ii, din  14  octombrie  1942,  constata  că "Autorit ăţ ile ma 
ghiare  locale  din  Ardealul  de  Nord  continu ă să fac ă presiuni  asupra  locui
torilor  rom âni spre  a- i determina  să treac ă la religia  ortodox ă maghiar ă" 
(sau  reformat ă). Se citeaz ă un  caz  din  comuna  Ciucea,  jude ţul  Bihor  unde  
notarul  "a convocat  pe  ţăranii  rom âni din  comun ă (şi) le- a atras  aten ţia, că 
trebuie  să treac ă la religia  reformat ă. Faţă  de  refuzul  net  al ţăranilor,  
notarul  le- a declarat  că trecerea  la aceast ă biserică nu  le va  aduce  dec ît  
foloase  [...] în  fa ţa unui  nou  refuz  din  partea  ţăranilor  rom âni, notarul  i- a  
amenin ţat  că îi va  trece  peste  frontier ă, iar  averea  le va  fi confiscat ă" ". In 
aceea şi comun ă, au  fost  chema ţ i pentru  concentrare  dou ăzeci  de  rom âni  la 
Cercul  de  recrutare  Cluj,  unde  "li s- a spus  că dac  ă vor  trece  la una  din  
religiile  maghiare  vor  fi lăsa ţi la vatr ă. In caz  con trar  vor  fi trimi şi pe  front.  
In urma  acestei    situa ţii   locuitorii    rom âniPetrişor Simion  şi Sabau  Simion  
au  trecut  la religia  romano- catolică, fiind  astfel  desconcentra ţi.

In acelaş i document  se  citeaz ă cazurile  a 6  factori  po ştali  din  
comuna  Flore şti,  jude ţul  Cluj  (Pop  Vasile,  Bile Petru,  Topan  Gheorghe,  Blag 
Vasile,  Pop  Dumitru  şi Peica  Petru),  care  "au  fost  îndep ărta ţi din  serviciu  
pentru  că au  refuzai  să treac ă la religia  romano- caiolicâ", iar  al ţ i, ca  Stancu  
Dumitru,  Moldovan  Anu ţ , Turcu  Simion,  din  comuna  Aştileul  Mare,  jud.  
Cluj,  "au  trecut  la religia  reformat ă" pentru  a- şi p ăstra  slujbele  comunale  
pe  care  le aveau.  Situa ţ ii similare  s- au  petrecut  şi cu  al ţ i rom âni.  Spre  pild ă 
Gabor  Ilarie,  Gabor  Ilie, Nestor  Ion,  din  comuna  Some şeni,  Cluj,  "au  trecui  
la religia  reformat ă dup ă ce li se promisese  că numai  astfel  vor  fi men ţinu ţi  
în  servicile  avute  [...] Pentru  motive  asem ănătoare  rom ânii Senjobi  Ştefan,  şi  
Brăftălean  Ion,  din  comuna  Archiud,  jud.  Mure ş, au  trecut  la religia  
reformat ă".

Elocvente  în  legătur ă cu  modul  în  care  au  fost  reprima ţ i rom ânii  
pentru  a- şi lep ăda  credin ţa str ămo şeasc ă s înt  urm ătoarele  relat ări  ale  unor  
preo ţ i re întor şi la parohiile  lor  dup ă alungarea  ocupantului  ungar,  de  către  
armatele  rom âne  şi sovietice,  în  toamna  anului  1944.  Reîntor - cîndu- se  
dup ă refugiu  şi constat înd  urm ările  unui  "vandalism  indescrip tibil", preotul  
loan  Popa,  din  Vîrghi ş, arata,  printre  altele,  că "Familii nu  mai  există, dec ît  
trei  persoane  izolate  cari  au  scăpat  de  teroare,  dato rită unor  împrejur ări  
fericite". Restul  familiilor  rom âne  "au  fost  trecute  cu  for ţa la religia  
unitarian ă. Trecerile  s- au  făcut  în  modul  urm ător  : în- tr- o zi  li s- au  pus  în  
vedere  tuturor  că dacă pînă noaptea  la 12  nu  vor  trece  la religia  
unitarian ă, la ora  12  se vor  trage  clopotele  şi toţi vor  fi omor îţi. Astfel  au  
fost  nevoi ţi să treac ă to ţi la diferitele  religii, dar  foarte  pu ţini au  fost  aceia  
cari,  în  decurs  de  patru  ani  au  cercetat  (frecven tat  — n.n.) biserica  lor". La 
r îndul  lui,  preotul  Iacob  Gheorghe,  din  comuna  Belini,  jude ţul  Trei  Scaune,  



revenind  la parohia  lui,  ar ăta  că re vederea  cu  enoria şii săi "a fost  at ît de  
mi şcătoare,  bucuria  at ît de  mare,  incit  aproape  nici nu  mai  puteau  vorbi  
[...]. Apoi,  printre  lacrimi,  cu  glas  aşezat,  potolit,  fără ur ă, fără dor  de  
răzbunare  (s.n.) au  început  să- mi  povesteasc ă calvarul  pe  care  l- au  îndurat  
timp  de  patru  ani.  Mi- au  povestit  cum,  în  primele  zile  dup ă intrarea  
armatelor  maghiare  în  sat,  au  fost  aduna ţi toţi rom ânii şi bătu ţi crunt  [...]. 
Deosebit  de  revolt ătoare  sunt  procedeele  pe  cari  le- au  întrebuin ţat  pentru  a  
for ţa pe  rom âni să- şi lase  religia,  înainte  au  umblat  din  casă în  casă 
epitropii  celor  dou ă comuni tăţ i, unitariene  şi reformate,  îndemn înd  pe  
oameni  să- şi lase  religia.  Dup ă ce au  văzut  că acest  procedeu  nu  aduce  nici  
un  rezultat,  într- o bun ă zi  au  adunat  pe  toţi rom ânii, cu  femei  cu  tot,  în  
sala  mare  a Coope rativei  şi acolo  un  oarecare  lt. col. din  Baraolt,  
comandantul  Regiunii  respective,  sub  amenin ţări, a  poruncit  formal  să- şi  
părăsească to ţi rom ânii religia  ortodox ă. Printre  altele  zicea,  bătînd  cu  
piciorul  în  păm înt  : "Să fiu  cîine  (Kutya  legyek)  de  va  mai  reveni  vreodat ă 
pop ă valah  în  Belini". La urm ă apoi,  i- a  silit  pe  rom âni să cînte  imnul  
na ţional  ungar.   Oamenii s- au  risipit  de  la adunare,  dar  nici unul  nu  s- a  
dus  să faca  formele  de  trecere  de  la religie.  La cîtăva  vreme,  din  nou  au  fost  
aduna ţi rom ânii, cu  for ţa, tot  în  aceea şi sală. De data  aceasta  erau  de  fa ţa  
preotul  refor mai  Nagzob  Peter,  inv.  unitarian  Laszlo  Francisc,  doi dintre  cei  
mai  asu pritori,  apoi  notarul  Tana  Albut,  primarul  Tana  Geza  şi alţi unguri.  
Aici din  nou  li s- a  poruncit  rom ânilor  să părăsească religia  ortodox ă, căci,  
de  nu,  oficialitatea  (eloljarosag)  nu- şi va  lua  nici o răspundere.  La toate  în 
demnurile  şi amenin ţările acestea,  credinciosul  Bucşa Dionisie  le- a răspuns  
: "Domnilor,  eu  şi odinioar ă, pe  vremea  fostei  stăpîniri  austro- un- gare,  am  
trăit aici şi mi- am  împlinit  toate  datoriile,  dar  am  fost  şi am  rămas  ortodox  
rom ân. Acum,  şi de  data  aceasta,  tot  ortodox  rom ân  vreau  sa  răm în, chiar  
dac ă pentru  aceasta  va  trebui  să- mi  dau  via ţa" [...] Văz înd  ca nu  ajung  la  
nici un  rezultat,  au  început  să- i asupreasc ă. Nu  lăsau  pe  rom ăni  să- şi  
scoat ă vitele  la ciurd ă, nu  li se dădea  carnet  de  trecerea  frontierei  pentru  
muncile  agricole,  pe  bărba ţi ii arestau  şi- i ţineau  în  pivni ţă  zile  întregi,  pe  
femei  le prindeau  şi le ducea  la jandarmerie  şi acolo  le sileau  să stea  în  
genunchi  pe  boabe  da  porumb  cîte  4—5 ore  de- a rîndul  [...1. In felul  acesta  
s- a făcut  trecerea  rom ânilor  [...] la confesiunile  maghiare" .
Refeirndu - se  la acelaş i fenomen,  preotul  Ioan  Rauca  din  Com ălău  ar ăta,  la 
14  octombrie  1944  : "Credincio şii bisericii noastre,  timp  de  patru  ani  au  fost  
batjocori ţi, bătu ţi, boicota ţi, gospod ăriile lor devastate  [...] pentru  ca în  cele  
din  urm ă să fie  for ţa ţi să treac ă la religia  reformat  ă absolut  to ţi". Dar,  arat ă 
preotul  Rauca,  "Odat ă cu  descinderea  mea  în  mijlocul  lor, toţi au  revenit  la  
vechea  religie  cu  mare  dragoste"  şi c  ă "at îta  timp  cit este  vorba  de  
dolean ţele lor pot  afirma  că nu  doresc  alt ceva  dec ît ca acei  barbari  cari  le-
au  ars  şi dărîmat  biserica  să le- o clădeasc ă din  nou" .

Preotul  Căp îlneanu  din  Raco şul  de  Sus,  ar ăta,  la 17  octombrie  1944,  
că în  cei  patru  ani  de  ocupa ţ ie "Credincio şii au  fost  trecu ţi cu  to ţii, cu  jor ţa  
la unitarism.  Procedeul  a fost  urm ătorul  : Dup ă venirea  trupelor  maghiare,  
cam  la o săptăm înă, s- a  făcut  o manifesta ţie contra  rom ânilor [...] au  



aruncat  cu  pietre  în  casele  rom ânilor  de  le- au  spart  geamurile  şi ţigla  de  pe  
case.  Unii au  fost  şi bătu ţi. Dup ă aceea  au  fost  invita ţi individual  de  către  
primar  şi alţi membri  ai consiliului  comunal,  dar  fără rezultat  prea  bun.  A  
urmat  apoi  a treia  faz ă cînd  au  fost  chema ţi la prim ărie unde,  pe  ling ă 
autorit ăţile comunale  administrative,  erau  preotul  maghiar  şi un  plutonier  
de  grăniceri,  lot  ungur,  care  le- a pus  în  vedere  să părăsească legea  
ortodox ă şi să treac ă la legea  ungar ă".

Unul  dintre  cele  mai  brutale  mijloace  pe  care  regimul  de  ocupaţ ie le-
a întrebuin ţat  pentru  maghiarizarea  rom ânilor  prin  intermediul  Bisericilor  
lor  a fost  şi încercarea  — dup ă cum  se  desprinde  şi din  cîteva  documente  
deja  citate  — de  a introduce  limba  maghiar ă în  serviciul  religios.  Dup ă cum  
consemneaz ă un  document  apar ţ in înd  organelor  rom âne şti  de  informa ţ ii, 
înregistrat  la Ministerul  Afacerilor  Străine  al  Rom âniei,  cu  nr.  79  128,  din  9 
decembrie  1940,  ,.Preo ţ ii (rom âni  — n.n.) pu ţini cîţi au  mai  rămas  sunt  
obliga ţi [,..] să introduc ă limba  maghiar ă în  biserica  

Cu toate  durerile,  suferinţ ele,  greut ăţile provocate  religiei  rom âne şti  
din  acest  teritoriu  cotropit,  politica  de  dezna ţ ionalizare  şi maghiari zare  
for ţat ă aplicat ă de  regimul  fascist - horthyst  de  ocupa ţ ie în  acest  do meniu  
a eşuat.

Un vast  cîmp  do  manevr ă al  horthy ştilor  in  vederea  dezna ţ ionaliz ării  
rom ânilor  din  teritoriul  ocupat  1- a constituit  cel  al  culturii  şi, îndeosebi,  al  
invăţăm întului,  politica  şcolar ă constituind  un  element  de  baz ă al  po liticii  
generale;  a Ungariei  horthyste  în  problema  na ţ ional ă.

Politica  şcolar ă a regimului  de  ocupa ţ ie horthyste  în  nord - estul  
Tran silvaniei  a reeditat  în  fond  politica  reac ţ ionar ă din  timpul  vechii  
monarhii  austro - ungare,  întregindu - se  îns ă cu  metode  fasciste  şi elemente  
rasiale. Prima  reglementare  a învăţăm întului  public  dup ă dictatul  de  la 
Viena  a fost  efectuat ă prin  ordonan ţa nr.  24  024/1940  V.K.M. a ministrului  
cul telor  şi instruc ţ iunii  publice,  emis ă la 5  octombrie  1940.  Referitor  la 
caracterul  şcolilor  — răspunz înd  unor  interese  politice  şovinistc  —, or 
donan ţa punea  accent  pe  învăţăm întul  confesional,  generalizat  dup  ă 1918  ; 
totodat ă, în  cazul  re ţelei  şcolare  a rom ânilor,  guvernul  ungar,  pro- fitind  de  
faptul  că dup ă 1918  şcolile  confesionale  rom âne şti  din  Transil vania  au  fost  
înglobate  în  re ţeaua  şcolar ă de  stat,  a legiferat  situa ţ ia existent ă.

Scopul  urmă rit  de  politica  şcolar ă era,  pe  de  o parte,  de  a conserva  şi 
dezvolta  în  toate  privin ţele  sistemul  şcolilor  confesionale  format  în  
Rom ânia  interbelic ă, deci,  din  capul  locului,  al  şcolilor  confesionale  cu  
limb ă de  predare  maghiar ă, iar,  de  pe  alta,  de  a asigura  condi ţ ii mai  bune  
activit ăţii lor,  prin  cedarea  pe  seama  acestora  a clădirilor  şcolare  de  stat  
moderne  construite  între  cele  dou ă războaie  mondiale,  precum  şi să pre 
judicieze  condi ţ iile  de  func ţ ionare  ale  şcolilor  de  stat  cu  limb ă de  pre dare  
rom ână.

La data  de  30  august  1940  funcţ ionau  în  nord- estul  Transilvaniei  1 
966  şcoli  primare  de  stat  cu  4 692  învăţători  şi învăţătoare.  Prin  înde 
p ărtarea  corpului  didactic  rom ân  şi prin  alte  m ăsuri  abil  ticluite,  st ăp î-
nirea  horthyst ă a lovit  extrem  de  grav  învăţăm întul  rom ânesc.  Majori tatea  



învăţătorilor  rom âni  din  nord- estul  Transilvaniei  — ca  de  altfel  în treaga  
intelectualitate  rom âneasc ă — au  fost  de  la început  expulza ţ i sau  for ţa ţ i să 
se  refugieze.  O bun ă parte  din  ei au  plecat  numai  dup ă ce  au  suferit  
vexa ţ iuni  şi schingiuiri  sau  dup ă ce  au  fost  st ăruitor  amenin ţa ţ i de  
retorsiuni.  Astfel,  din  4 692  învăţători  şi învăţătoare,  cîţ i func ţ ionau  înainte  
de  30  august  1940  la şcolile  primare  rom âne şti  de  stat,  3 982  au  fost  sili ţ i 
să- şi p ărăseasc ă căminul  şi să se  refugieze.  Cei răma şi nu  au  fost  cu  to ţ ii 
angaja ţ i de  statul  ungar,  în  urma  opera ţ iunilor  de  "purifi care"  întreprinse  
de  autorit ăţile şcolare  horthyste.  Au fost  men ţ inu ţ i în  serviciu  abia  10% din  
totalul  învăţătorilor  rom âni  răma şi pe  loc.  Dintre  cei  "selec ţ iona ţ i" şi admi şi 
în  serviciu,  de  obicei  numai  " provizoriu",  unii  au  fost  demi şi din  posturi  
dup ă cîteva  săpt ăm îni  sau  luni  de  func ţ ionare,  iar  al ţ ii au  fost  transfera ţ i 
chiar  în  cursul  anului  şcolar  în  diferite  loca lităţi din  cele  mai  îndep ărtate  
col ţuri  ale  Ungariei.

Conform  ordonan ţ ei ministeriale,  s- au  creat  sec ţ ii rom âne şti  pe  
ling  ă şcolile  maghiaro  de  stat.  In realitate,  o mare  parte  din  aceste  sec ţ ii n-
au  fost  rom âne şti  dec ît  cu  numele.  Ele n- au  func ţ ionat  dec ît  în  pu ţ ine  
locali tăţi, şi chiar  şi acolo  unde  au  func ţ ionat,  au  fost  încadrate,  în  
majorita tea  cazurilor,  cu  învăţători  de  na ţ ionalitate  maghiar ă sau  cu  cadre  
im provizate,  fără studii  de  specialitate.

Numă rul  şcolilor  rom âne şti  era  de  la început  sub  nivelul  necesar  fa ţă 
de  num ărul  popula ţ iei rom âne şti.  In anul  şcolar  1940/1941,  în  patru  dintre  
cele  mai  mari  jude ţe din  nordul  Transilvaniei  : Bihor,  Sălaj,  Satu  Mare  şi 
Maramure ş, au  func ţ ionat  aproximativ  251  şcoli  primare  rom âne şti,  dar  în  
mare  parte  cu  învăţători  maghiari.  In jude ţele  : Ciuc,  Mure ş, Solnoc- Dab îca  
şi Bistri ţa- Năsăud  au  func ţ ionat  foarte  pu ţ ine  şcoli  primare  roma- neş ti,  şi 
chiar  acestea  — cu  excep ţ ia, într - o oarecare  m ăsur ă, a celor  din  jude ţul  
Bistri ţa- Năsăud  — în  majoritate  cu  învăţători  maghiari.

Pentru  a ilustra  în  ce  m ăsur ă a fost  lovit  şi vitregit  învăţăm întul  
primar  rom ânesc  în  cursul  anului  şcolar  1940 /1941,  dăm  cîteva  cifre  con 
ving ătoare  din  cele  trei  jude ţe mai  sus  amintite.  în  jude ţul  Solnoc- Dă- bîca  ; 
în  comuna  Gîrb ău  300  elevi  rom âni  au  fost  sili ţ i să urmeze  şcoala  cu  limb ă 
de  predare  maghiar ă ; şcoal ă rom âneasc ă n- a existat.  La Ocna  Dejului  
existau  247  elevi  rom âni,  şcoala  era  îns ă numai  de  limb ă maghiar  ă şi nu  
exista  nici  un  învăţător  rom ân.  In comuna  Răscruci  existau  240  elevi  
rom âni,  şcoala  fiind  de  limb ă maghiar ă şi nici  un  învăţător  rom ân. Comuna  
Surduc  avea  220  elevi  rom âni,  şcoală numai  de  limba  maghiar ă, fără nici  un  
învăţător  rom ân. în  satul  Ciocmani  se  aflau  220  elevi  rom âni,  fără a avea  
nici  şcoală şi nici  învăţător.

In judeţ ul  Mure ş : în  comuna  Topli ţa existau  800  elevi  rom âni  şi nici  
un  învăţător  rom ân.  In comunele  : Stînceni,  Răstoli ţa, Deda- Bistra  nici  un  
învăţător  rom ân. Deda  : 300  elevi  rom âni,  nici  un  învăţător  rom ân,  în  
schimb,  în  aceea şi comun ă, la 5 elevi  maghiari,  4 învăţători  ma ghiari.  Petri ş 
: 70  elevi  rom âni,  un  singur  învăţător,  şi acela  maghiar.  Mo- răreni  : 120  
elevi  rom âni,  un  singur  învăţător,  maghiar.  Ibăne şti  : 600  copii  de  vîrst ă 
şcolar ă rom âni,  9 învăţători,  dintre  care  6 maghiari.  Hodac  : cca  500  elevi  



rom âni,  3  învăţători  maghiari,  3  rom âni.  Huduc  : 50  elevi  rom âni,  un  singur  
învăţător,  maghiar.  Tirimia  : 145  elevi  rom âni,  numai  şcoală de  limb ă 
maghiar ă. Ungheni  : 150  elevi, numai  şcoal ă de  limb ă ma ghiar ă. Sîntana  de  
Mure ş : 140  elevi  rom âni,  numai  şcoală de  limb  ă maghiar ă etc. .

In judeţ ul  Cluj  : în  comuna  Borşa se  găseau  368  elevi  rom âni  (cca  15  
maghiari),  nici  un  învăţător  rom ân. Dîrja  : 156  elevi  rom âni,  nici  un  în 
văţător  rom ân.  Apahida  : 364  elevi  rom âni,  numai  şcoală de  limb ă ma 
ghiar ă. Corpadca  : 165  elevi  rom âni,  numai  şcoal ă de  limb ă maghiar ă. 
Pope şti  : 160  elevi  rom âni,  numai  şcoal ă de  limb ă maghiar ă. Vultureni  : 250  
elevi  rom âni,  numai  şcoală de  limb ă maghiar ă. Pentru  comunele  ce 
urmeaz ă dăm  situa ţ ia din  decembrie  1940  : Feiurdeni  : 230  elevi  rom âni,  2  
învăţători  maghiari,  nici  un  rom ân. Cara  : 236  elevi  rom âni,  48  ma ghiari,  6  
învăţători  (4 maghiari  şi 2  rom âni). Some şeni  : 430  elevi  rom âni,  26  
maghiari,  10  învăţători  (9 maghiari  şi 1  rom ân). Gilău  : 320  elevi  ro m âni,  
160  maghiari,  11  învăţători,  dintre  care  un  rom ân  şi 10  maghiari.  Ciucea  : 
240  elevi  rom âni,  24  maghiari,  3  învăţători  maghiari  şi 1 rom ân. Dăbîca  : 
300  elevi  rom âni,  25  maghiari,  4  învăţători  rom âni.

Datele  si  cifrele  enunţ ate  mai  sus  dovedesc  fără putin ţă de  tăgad  ă că 
în  majoritatea  satelor  cu  o popula ţ ie rom âneasc ă sau  majoritar  rom â
neasc ă instruc ţ iunea  elevilor  rom âni  nu  s- a făcut  în  limba  rom ână, pentru  
că au  fost  numi ţ i învăţători  maghiari  care  nu  ştiau  rom âne şte  şi care  — din  
proprie  ini ţ iativă ori  prin  ordine  primite  — predau  elevilor  rom âni  în  limba  
maghiar ă.

Pentru  a ilustra  starea  şcolii  primare  a popula ţ iei rom âne şti,  nu  este  
lipsita  de  interes  urm ătoarea  compara ţ ie. In anul  şcolar  1939/1940  erau  
înscri şi la şcolile  primare  din  jude ţele  Bihor,  Maramure ş, Sălaj  si  Satu  Mare  
114  730  elevi  rom âni  şi 36  996  elevi  maghiari,  adic ă un  raport  pro centual  
de  75,61% fa ţă de  24,39%. Totalul  învăţătorilor  şi învăiătoarelor  din  aceste  
jude ţe era  de  3 134  persoane,  din  care  de  na ţ ionalitate  ma ghiar ă 410  
persoane,  adic ă 13%. In anul  şcolar  1941/942,  cu  aproximativ  5% mai  pu ţ in  
elevi  rom âni,  nu  erau  dec ît  303  învăţători  rom âni  fa ţă de  1 916  învăţători  
maghiari,  adic ă procentual  : 13% rom âni,  fa ţă de  87% maghiari  ".

Aceeaş i politic ă de  dezna ţ ionalizare  a rom ânilor  prin  sistemul  învă-
ţăm întului  a fost  dus ă si  in  domeniul  învăţăm întului  liceal,  profesional  şi 
superior.  La data  pronun ţării  dictatului  de  la Viena,  pe  teritoriul  trecut  sub  
ocupa ţ ie horthysta  func ţ ionau  67  de  unit ăţi. In anul  şcolar  1940/1941,  a 
func ţ ionat  doar  un  singur  liceu  rom ânesc  (cel din  Năsăud)  pe  teritoriul  
nord- estului  Transilvaniei  şi 7 sec ţ ii rom âne şti  pe    ling ă   diferite    licee.
Pînă în  1942  au  fost  izgoni ţ i 558  profesori  r'om âni  şi mai ştri  secun dari  
titulari,  precum  şi 80  de  suplinitori.  Astfel,  din  totalul  de  800  de  pro fesori  
rom âni,  cîţ i erau  înainte  de  30  august  1940  la şcolile  de  grad  secun dar,  au  
mai  rămas  abia  162,  dar  şi din  ace ştia  cei mai  mul ţ i au  fost  înlătura ţ i din  
învăţăm înt  sub  diverse  pretexte.

Invăţăm întul  secundar,  confesional,  între ţ inut  de  episcopiile  roma 
ne şti  greco- catolice,  era  în  anul  de  învăţăm înt  1942/1943  astfel  : la Gherla  
şcoala  normal ă de  băieţ i (numai  curs  superior)  avea  88  elevi, cu  10  profe 



sori  (9 rom âni  .şi 1  german).  Tot  aici,  şcoala  normal ă de  fete  (curs  superior)  
a fost  frecventat ă de  149  eleve.  Num ărul  profesorilor  era  10  (9 rom âni  şi 1 
maghiar).  Şcoala  normal ă de  băieţ i din  Oradea  (curs  inferior)  func ţ iona  cu  
87  elevi  şi 11  profesori  rom âni.  Reţeaua  foarte  restr însa  a învătâm întului  
confesional  rom ânesc,  cu  un  total  de  4 unit ăţi, se  încheia  cu  şcoala  de  gos 
pod ărie  urban ă a Institutului  de  călug ări ţe Sf. Tereza  din  Cluj,  care  avea  
136  eleve  şi 18  profesori  şi profesoare,  to ţ i rom âni.  Pe ling ă cele  trei  şcoli  
confesionale  normale  a func ţ ionat  şi cite  o şcoal ă de  aplica ţ ie, eu  limb ă de  
predare  rom ână ".

Insumind  numă rul  elevilor  rom âni  înscri şi în  şcolile  secundare  sau  
sec ţ iile  rom âne şti  din  nord- estul  Transilvaniei,  ajungem  la cifra  de  1 835.  
Cît  de  infim  era  acest  num ăr,  rezult ă şi din  faptul  că num ărul  elevilor  şi 
elevelor  din  şcolile  secundare  ale  Clujului  era  în  1938  de  4 557,  iar  în  cele  5 
licee  maghiare  din  Cluj  învăţau  1 486  elevi  şi eleve.  Astfel,  în  anul  şcolar  
1942 /1943,  pe  tot  cuprinsul  nordului  Transilvaniei  propor ţ ia elevilor  de  
şcoală secundar ă care  învăţau  în  limba  rom ână constituia  numai  40,2% din  
num ărul  elevilor  unui  singur  ora ş, cei  ai Clujului,  înaintea  dic tatului  de  la 
Viena. Incercă rile  nenum ărate  ale  rom ânilor  de  a li se  permite  lărgirea  re 
ţelei  de  şcoli,  de  toate  gradele,  s- au  lovit  de  împotrivirea  categoric ă a auto 
rit ăţilor  guvernamentale  horthyste.

De asemenea,  a fost  refuzată  autorizarea  edit ării  de  noi  manuale  
didactice  rom âne şti.  Manualele  de  limb ă rom ână, istoria,  geografia  şi altele  
editate  la Budapesta  foloseau  o limb ă rom âneasc ă incorect ă, în  afara  de  
faptul  că con ţ inutul  lor  era  plin  de  idei  revizioniste,  du şm ănoase  la adresa  
poporului   rom ân.

Invăţăm întul  superior  în  limba  rom ână era  reprezentat  numai  prin  
cele  trei  academii  teologice  de  pe  lîng ă episcopiile  din  Cluj  şi Oradea,  şi 
acestea  fără cadre  didactice  necesare.  Astfel,  Academia  ortodox ă din  
Oradea  a rămas  fără pici  un  profesor,  iar  cea  ortodox ă din  Cluj  abia  cu  doi  
profesori  titulari.  Intre  timp  au  mai  fost  nevoi ţ i să se  refugieze  4 pro fesori  
de  la Academia  teologic ă greco- catolic ă din  Oradea  şi 2 de  la cea  greco-
catolic ă din  Cluj.  In conducerea  Universit ăţii din  Cluj  şi în  postu rile  de  
profesori  au  fost  numite  persoane  din  Ungaria.  Totodat ă, o bun  ă parte  
(20%) din  posturile  auxiliare  au  fost  ocupate  tot  de  elemente  venite  din  
diferite  p ăr ţ i ale  Ungariei.  Num ărul  studen ţ ilor  rom âni  în  anul  şcolar  
1940 /1941  a fost  de  101,  iar  în  1941/1942  se  redusese  la 70 —80.  Pentru  
compara ţ ie, se  poate  aminti  că în  anul  şcolar  1934/1935  la Univer sitatea  
din  Cluj  num ărul  studen ţ ilor  maghiari  atingea  cifra  de  1 127,  adic ă 25,38% 
din  num ărul  total  (4 445)  al  studen ţ ilor.

In domeniul  politicii  şcolare  a regimului  de  ocupa ţ ie horthyst  a avut  
de  suferit  şi popula ţ ia evreiasc ă. Astfel,  încă în  septembrie  1940  s- a de 
cretat  printr - o ordonan ţă că "evreii,  at ît în  institu ţii de  atât cit şi în  insti 
tu ţiile confesionale,  pot  fi admi şi numai  în  propor ţie de  6% din  totalul  
elevilor".

Una  dintre  cele  mai  importante  instituţ ii prin  care  regimul  horthyst  a 
desf ăşurat  o intens ă ac ţ iune  de  maghiarizare  a rom ânilor  a fost  armata.  în  



acest  scop,  în  armata  horthyst ă au  fost  adoptate  numeroase  m ăsuri  
organizatorice,  editat ă o vast ă literatur ă menit ă a accelera  procesul  de  
dezna ţ ionalizare  şi maghiarizare  a rom ânilor  din  armata  horthyst ă. De 
pild ă, Comandamentul  Corpului  IX Armată  din  Cluj  a elaborat,  în  anul  
1942,  aşa- numita  Călăuz ă a remaghiarlz ării, în  care  se  ar ăta  că scopul  
acestei  activit ăţi era  "de  a propaga  cu  fanatism  marea  misiune  ce o va  avea  
în  viitor  rasa  ungar ă", prin  aşa- numita  "remaghiarizare"  a maghia rilor  din  
Transilvania  care  "s- au  înstr ăinat", precum  şi obligarea  rom âni lor  şi a altor  
na ţ ionalit ăţi din  Ungaria  de  a- şi însu şi limba  şi cultura  ma ghiar ă. Foştii  
cet ăţeni  rom âni  (bărba ţ i) de  na ţ ionalitate  maghiar ă, precum  şi tinerii  
rom âni  din  Transilvania,  chema ţ i pentru  satisfacerea  stagiului  militar,  
concentra ţ i sau  mobiliza ţ i în  armata  horthyst ă, au  fost  supu şi unui  sever  
regim  de  "remaghiarizare",  adic ă "maghiarizare".  Pentru  reali zarea  acestei  
ac ţ iuni,  se  proceda  la "educarea"  acestora  în  spiritul  ideolo giei  horthyste.  O 
aten ţ ie deosebit ă se  acorda  recru ţ ilor  de  rit  ortodox  şi greco- catolic,  care  
erau  obliga ţ i a asista  la serviciile  religioase  romano- catolice.



Capitolul  IX -  ÎNĂSPRIREA TERORII HORTHYSTO- HITLERISTE ÎN 
NORD- ESTUL TRANSILVANIEI ÎN PERIOADA  19  MARTIE—25  
OCTOMBRIE 1944

După  ocuparea  Ungariei,  la 19  martie  1944,  de  către  armatele  hitleriste,  
situalia  din  nord- vestul  Rom âniei  devine  mai  încordat ă, teroarea  mai  grea  : 
horthysmul,  simtindu - se  înt ărit,  îşi intensific ă şovinismul  şi 
antisemitismul,  amplific ă violen ţele,  masacrele  împotriva  tuturor  for ţelor  
antihorthyste,  antihitleriste,  antir ăzboinice,  rom âni,  evrei,  slavi,  ma ghiari  
etc.

Incepe  o amplă  campanie  propagandistic ă, de  o înver şunare  fără 
precedent,  menit ă să preg ăteasc ă "psihologic"  necesitatea  înăspririi  terorii,  
să preg ăteasc ă opinia  public ă penlru  ne îndurarea  cu  care  se  va ac ţ iona  
împotriva  tuturor  celor  ce se  vor  opune  noilor  şi radicalelor  m ăsuri  pe  care  
le  preg ătea  noul  guvern  ungar,  prezidat  de  Sztojai  Dome,  pentru  a "jus-
tifica"  marile  crime  ce aveau  sa  fie  săvîrşite  in  scurt ă vreme.

Este  neî ndoielnic  că multe  din  ac ţ iunile  ce au  urmat  lui  19  martie  
1944  au  fost  sugerate,  cerute  cu  insisten ţă de  la Berlin,  dar  nu- i mai  pu ţ in  
adev ărat  că autorit ăţile horthyste,  întreg  aparatul  de  stat,  incepind  cu  
guvernul  şi termin înd  cu  ultimul  poli ţ ist  şi jandarm  horthysl  din  cel  mai  
îndep ărtat  sat  ardelenesc  cotropit  s- au  întrecut  in  zel  şi slug ărnicie  pentru  
a   satisface   şi   în    multe    privin ţe,   a   dep ăşi  preten ţ iile   nazi ştilor.

La numai  şase  zile  dup ă intrarea  trupelor  de  ocupa ţ ie germane  in  
Ungaria,  prima  grijă a autorit ăţilor  horthyste,  ajutate,  se  în ţelege,  şi de  
"hiaturile"  organelor  naziste,  a fost  ducerea  în  eroare  a maselor  munci-
toare,  frinarea  spiritului  lor  de  lupt ă, prevenirea  unei  opozi ţ ii făţişe fa  ţă de  
m ăsurile  luate  şi îndeosebi,  fat ă de  cele  ce se  preconizau.

Six, şef  de  sec ţ ie in  ministerul  de  externe  al  Reichului,  în  telegrama  
trimis ă, la 25  martie  1944,  din  Budapesta  la Berlin,  inform îndu- şi minis 
terul  de  care  apar ţ inea  despre  m ăsurile  luate  deja  de  autorit ăţile un- gare,  
arat ă că s- a dispus  "antrenarea  imediat ă a  Centrului  Na ţional  al Muncii  (la  
noi  ii corespunde  Deutsche  Arbeitsfront)  in activitatea  de  lămurire  a  
maselor  muncitore şti în  spiritul  tezelor  germane".

S- au  intensificat  măsurile  de  constringere  şi intimidare  a masei  de  
rom âni.  Au fost  înfiin ţate  12  noi  lagăre  de  internare.  Zeci de  mii  de  oameni  
au  fost  chemaţ i în  armat ă, în  deta şamente  de  munc ă şi pedeapsa.  Num ărul  
solda ţ ilor  trimi şi să moar ă pe  frontul  antisovietic  a atins  in  luna  iunie  1944  
cele  mai  înalte  cote  de  la începutul  războiului.

Totodată , guvernul  de  la Budapesta  a întreprins  m ăsuri  pe  plan  
economic  care  au  lovit  deosebit  de  grav  masele  rom âne şti.  Astfel,  încep înd  
cu  14  aprilie  1944,  pe  întreg  teritoriul  Ardealului  de  nord  s- a trecut  la 
obligativitatea  muncii  în  agricultur ă, chiar  şi duminica,  iar  din  24  aprilie  
1944,  prin  ordinul  nr.  363  033/1944.  XVIII al  Ministerului  de  Interne  s-
adispus  mobilizarea  obligatorie  a femeilor  între   18 —30   ani  la munci  mi-
litare".

Se viza  in  fond,  se  în ţelege,  nu  obligativitatea  ţăranului  rom ân  de  a-



şi lucra  păm întul  şi duminica,  ci legiferarea  practicii  de  a sili  zecile  de  mii  
de  rom âni  afla ţ i în  deta şamente  şi tabere  de  munc ă for ţat ă sau  rechi 
zi ţ iona ţ i în  acela şi scop  să munceasc ă zi  şi noapte  fără odihn ă, inclusiv  
duminica,  în  timp  ce  condi ţ iile  de  cazare,  hran ă şi îngrijire  sanitar ă deve 
niser ă cu  totul  inumane,  de- a dreptul  insuportabile.

Dezmăţ ului  autorit ăţilor  ungare,  terorii,  actelor  de  samavolnicie  sa-
vîrşite  de  solda ţ ii, poli ţ iştii  şi jandarmii  horthy şti,  dup ă 19  martie  1944  li 
s- au  ad ăugat  fărădelegile  nazi ştilor.  Autorit ăţilor  statale  li s- au  inaintat  
mii  de  pl îngeri  şi reclama ţ ii împotriva  abuzurilor,  jafurilor,  violentelor  
comise  de  trupele  de  ocupa ţ ie hitleriste  fa ţă de  popula ţ ia locală.

Cu sălbăticie  s- a desl ăn ţuit  teroarea  si  împotriva  popula ţ iei evreie şti.  
Datorit ă ferocit ăţii şi zelului  poli ţ iei şi jandarmeriei  horthyste,  evreii  din  
nordul  Ardealului  cotropit  [...] au  fost  nimici ţi cu  o vitez ă fara  pre cedent  
prin  cea  mai  crîncen ă deportare  şi cel mai  nemilos  program  de  masacrare  
înt îlnit  în  timpul  războiului" .

In şedin ţa Consiliului  de  Miniştri  din  29  martie  1944  se  adopl ă 
primele  m ăsuri  menite  să duc ă la aplicarea  .,solu ţ iei finale".  Desigur  m ăsuri  
antievreie ţ ti  s- au  luat  şi p înâ atunci.  Evreii  din  nordul  Ardealului  au  sim ţ it  
ap ăsarea  şi brutalizarea,  discriminarea  şi teroarea  din  primele  zile  ale  
p ătrunderii  trupelor  de  ocupa ţ ie horthyste.  Numerus  clausus  s- aintrodus  
imediat,   pentru   ca   in   anul   urmă tor  să sa   hot ărasc ă  numerus
nullus.  Multora  li s- au  retras  autoriza ţ iile  de  a avea  ateliere,  li s- au  închis  
pr ăvăliile,  au  fost  îndep ărta ţ i din  viata  politic ă şi social ă. Acum  îns ă, prin  
masurile  adoptate  la 29  martie  se  declarase,  aşa cum  anun ţa întreaga  
pres ă, "rezolvarea  radicală şi definitiv ă a problemei  evreie şti". In luna  
aprilie,  aproape  zilnic  a apă rut  cile  o ordonan ţă guvernamental ă împotriva  
evreilor.  Prin  puzderia  de  ordonan ţe guvernamentale  se  urm ărea  să se  dea  
un  caracter  "legal" deposed ării  evreilor  de  întregul  lor  avut,  elimi nării  lor  
din  toate  ramurile  de  activitate  şi izol ării  lor  prin  obligativi tatea  purt ării  
stelei  galbene  şi ghetoiz ării.

Iată citeva  titluri,  unele  din  ele  ap ărute  pe  prima  pagin ă, spicuite  din  
ziarul  "Ellenzek"  : "Zilele  acestea  vor  apare  legi de  importan ţă  hot ărî- toare  
în  legătur ă cu  problema  evreiasc ă" (27.03)  ; "Au  ap ărui  primele  legi  
antievreies ţi", "Evreii nu  pot  men ţine  angaja ţi casnici  creştini", "Evreii sint  
exclu şi din  toate  camerele  (profesionale  — n.n.) şi institu ţiile publice",  
"Evreii sînt  obliga ţi să 'poarte  pe  pieptul  sting  steaua  galben ă a  lui David"  
(31.03)  ; "Dispozi ţii privind,  limitarea  călătoriilor  evreilor" (8.04)  : "Pîn  ă la 1  
octombrie,  toţ i angaja ţii intelectuali  evrei  trebuie  să fie  concedia ţi" (12.04)  : 
"Au  ap ărut  ordonan ţe privind  concedierea  angaja ţilor evrei  şi încadrarea  
locurilor  de  munc ă rămase  vacante"  (13.04)  : "Se sechestreaz  ă tot  avutul  şi  
obiectele  de  valoare  ale  evreilor" (17.04)  ; "A  ap ărut  ordo nan ţa privind  
sechestrarea  prăvăliilor evreie şti" ; "Separarea  clien ţilor evrei  de  cei creştini  
în  cafenele", "Se iau  aparatele  de  radio  de  la evrei", "Cur ăţ irea  comer ţului  
de  evrei  — lupt ă pentru  un  viitor  mai  bun  al pa triei". "Mai multe  sute  de  
magazine  evreie şti au  fost  închise  in Cluj" (22  .04).

Secretarul  de  stat  al  Ministerului  de  Internt,  Endre  Laszlo,  a facut  la 



31  martie  1944  o declaraţ ie la postul  de  radio  Budapesta  reluat  ă a doua  zi  
de  întreaga  pres ă : "Aplicarea  necondi ţionata  a tuturor  legilor  şi  
dispozi ţiilor referitoare  la problema  evreiasc ă intr ă în  competenta  mea.  
Deciziile  guvernamentale  de  pînă acum  abia  deschid  şirul  acelor  dispozi ţii  
care  în  scurt ă vreme  vor  duce  la rezolvarea  definitiv ă a problemei  evre ieşti  
in  Ungaria.  Este hot ărîrea  ferm ă a guvernului  ca în  locul  except ărilor,  
ing ăduintelor  şi pretextelor  de  pînă acum  să solu ţioneze,  în  sfârşit, defi nitiv  
aceast ă problem ă. S- a terminal  cu  epoca  experimentelor  şi jum ătăţilor de  
m ăsur ă ; în  interesul  na ţional  sînt  necesare  pe  toate  tărîmurile  m ăsuri  
urgente  şi hot ărîte.

Nu  este  adevă rat  că problema  evreiasc ă în  Ungaria  a ap ărut  pe  
ordinea  de  zi  ea  urmare  a situa ţiei politice,  mondiale.  Unanimitatea  socie
tăţ ii maghiare,  ap ărătoare  a purit ăţ ii rasiale,  urgenteaz ă de  aproape  25  de  
ani  rezolvarea  problemei  evreie şti. Antisemitismul  maghiar  nu  este  o  
politică la mod ă, nu  este  copierea  sau  imitarea  ideilor  şi curentelor  politice  
actuale.  Ungurimea  nu  de  un  an,  doi, ci de  decenii  — am  putea zice  prima  in  
Europa  — a constatat  pe  propria  sa  piele  ce pericol  fatal  Înseamn ă pentru  
ea  influen ţa evreiasca  care  se amplifică  în  propor ţii tot  mai  mari.  De- a  
lungul  unei  lupte  de  decenii  s- a cristalizat  con ştiin ţa c  ă numai  o rezolvare  
radicală poate  determina  rzultatul  final  şi satisf ăcător  pentru  ambele  părţi.  
Convingerea  noastr ă nestr ămutat ă o putem  exprima  astfel  : pentru  rasa  
maghiar ă, evreimea  nu  este  un  element  dorit  nici din  punct  de  vedere  
moral,  nici spiritual  ,şi nici din  punct  de  vedere  fizic.  Con ştien ţi de  aceast ă 
recunoa ştere  trebuie  să căut ăm  acea  solu ţie care  exclude  şi elimin ă în  
totalitatea  sa evreimea  din  via ţa maghiar ă. [...]"

Ordonan ţ ele  au  continuat  să apar ă si  dup ă ce  in  unele  p ăr ţ i ale  ţarii  
începuser ă deja  intern ările  în  ghetou.

Guvernul  de  la Budapesta  a hotă r ît  ca  ghetoizarea  evreilor  să fie  
declan şat ă in  zonele  I şi a II- a, respectiv  în  Ucraina  Subcarpatic ă şi Ar
dealul  de  nord.  Zona  a II- a militar ă cuprindea  Districtul  IX jandarmerie;  
Cluj  şi Districtul  X jandarmerie  Tirgu  Mureş . Maramure şul  facea  parte  din  
zona  I militară .

S- a considerat  că "Din  punct  de  vedere  palitic  era  mai  oportun  să 
înceap ă (trimiterea  in  ghetouri  — n.n.) cu  Ucraina  Subcarpatica  şi  
Transilvania  de  nord  fiindc ă autorit ăţ ile ungare  centrale  şi locale  precum  si  
popula ţia (ungar ă — n.n,) aveau  mai  pu ţină considera ţie pentru  mase  
gali ţiene,str ăine  nemaghiarizale  care  şi- au  păstrat  caracterul  evreiesc  decit  
pentru  cele  asimilate.".

La 26  aprilie  are  loc  la Satu  Mare  o conferinţă  condus ă de  Endre  
Laslo  cu  scopul  de  a stabili,  pin ă în  cele  mai  mici  am ănunte,  aplicarea  
ordinului  Ministrului  de  Interne  nr.  6163  din  7 aprilie  1944  privind  tri -
miterea  in  ghetouri  a tuturor  evreilor  din  jude ţele  apartin înd  Districtu - lui  
IX jandarmerie:  Bihor,  Satu  Mare,  Sălaj,  Cluj,  Solnoc- Dăbica  si  Bistri ţa 
Nasaiud.  Au participat  prefec ţ ii sau  subprefer ţ ii, primarii  oraselor  şi 
principalii  lor  func ţ ionari,  precum  şi ofiterii - comandan ţ i ai  unit ăţilor  de  
jandarmerie  şi politie.  Peste  dou ă zile  o conferinta  similar ă a avut  loc  la 



Tirgu  Mure ş pentru  jude ţele  din  districtul  X : Mureş - Turda,  CIUC, Odorhei  şi 
Trei  Scaune.  Cu conducerea  direci ă a ghetoiz ării  în  nordul  Ardealului  a fost  
îns ărcinat  colonelul  de  jandarmi  Paksy- Kiss  Tibor.

Faimosul  ordin  nr.  6163/1944  al Ministerului  de  Interne,  care  
începea  cu  nu  mai  pu ţ in  faimoasa  precizare  "guvemul  legal  maghiar,  în  
scurt  timp  va  cur ăţa ţara  de  evrei", sublinia  fără echivoc  : ..Str îngerea  
evreilor  va  fi efectual ă de  organele  politiei  şi jandarmeriei  regale  maghiare  
competente  teritorial". In consecin ţă, s- au  stabilit  ghetouri  la Baia Mare,  
Bistrita,  Carei,  Cluj,  Dej, Oradea,  Reghin,  Satu  Mare,  Stîntu  Gheorghe,  
Sighet,  Şimleul  Silvaniei,  Tirgu  Mure ş. In unele  ora şe, ghetourile  au  fost  
stabi - lite  in  cartierele  sărace  şi insalubre,  în  cele  mai  multe,  îns ă. — Cluj,  
Tirgu  Mure ş, Reghin,  Bistri ţa etc.  — în  incinta  fabricilor  de  cărămizi,  la Dej  
— într - o p ădure  din  apropierea  ora şului,  majoritatea  oamenilor  fiind  
"caza ţ i" sub  cerul  liber. Internă rile  în  ghetou  s- au  desf ăşurat  cu  deosebit ă 
brutalitate.  "Oa- menii  erau  înghesui ţi în  camioanele  sau  căru ţele re  
aşteptau  în  strad  ă in fata  caselor.  Grăbiţi, înjura ţi, loviţi cu  patul  pu ştilor  se  
căţărau  cu  greu.  Cite  o bătrina  era  pur  şi simplu  azvirlită peste  bagaje,  aşa  
cum  se arunc ă la gunoi  un  lucru  uzat  şi inutil.  Bolnavii  eran  împin şi printre  
noianul,  de  geamantane  şi baloturi  cu  targa  cu  tot.  Unii eran  rasturna ţi  
peste  bagaje  şi targa  aruncat ă pe  trotuar  să nu  ocupe  loc. Mulţi, dup  ă ce si-
au  urcat  cu  greu  bagajele,  au  constatat  că nu  mai  au  loc, aşa că nu  le- a  
rămas  altceva  de  făcut  dec ît să se tirască ori să alerge  dup ă vehicul  in  
func ţie de  bunul  plac  al comandantului  patrulei.  Iniţial, fiecare  putea  sa  ia 
cu  el un  bagaj  de  50  de  kg.  Ulterior,  cantitatea  a just  mereu  redusă  : in  mai  
multe  cazuri  celor  arestaţ i nu  li s- a permis  să in  cu  ci nici m ăcar  o patura.  
La intrarea  in  fabrica  de  cărămizi  [...] camioanele  erau  deschise  cu  
brutalitate  lasind  femeile,  bătr înii, copiii şi bolnavii  să se rostogoleasc ă,  
împreun ă cu  bagajele  in  noroiul  de  prim ăvar ă din  incint ă. Cu  patul  pus-
tilor,  cu   lovituri  zdravene  nenorociţ ii erau  for ţa ţi să se mi şte  mai  repede.
Comandan ţ ii ghetourilor  — ofi ţeri  horthy şti  — stabileau  fiecare  dup ă 
bunul  plac,  Regulamentul  de  ordine.


